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АЛWЫ СXЗ 

 
Талдау (грек тілінде-analisis) зерттеу жFргізген объектіні жан-

жа�ты, егжей -тегжейлі б_лімдерін талдау болып табылады. Талдау 
диалектикалы� �арама-�арсы «синтез» деген �4ым. Синтез (грек 
тілінде-sinthesis) - б�рын зерттелген объектініL элементтерін бір 
топ�а біріктіру болып табылады. 

«Аnalisis-sinthesis» диалектикалы� тFсінік барлы� 4ылыми-
зерттеулердіL синонимі. Кез-келген 4ылыми білім саласында, кез-
келген адам �ызметініL ��былысында (саяси, �лтаралы�, �о4амды�, 
әлеуметтік, экологиялы�, мәдени және т.б.) талдау және 
топтастырусыз мFмкін емес. Я4ни, бFгінгі таLда осы және _зге де 
жайттарды, ситуацияларды, ��былыстарды, ойларды, пікірлерді 
және  �сыныстарды кез-келген деLгейде жеткізуде маLызы зор. 

Бір-а� талдау мен топтастырудыL экономикада маLызы _те зор, 
_йткені экономикалы� мәселелерде, шешілмеген экономикалы� 
міндеттерде (ішкі және сырт�ы) барлы� келеLсіз жа4дайларда, жер 
жFзіндегі болып жат�ан ��былыстардыL негізін ��райды. 
Дегенменде, экономиканыL �ар�ынды дамуы _зге де салалармен 
ты4ыз байланыста (саяси, �лтаралы�, �о4амды�, әлеуметтік, 
экологиялы�, мәдени және т.б.) М�нда кері айналыс ���ы4ы басым. 

Талдау және топтастыру, адам ойыныL мазм�ны мен нысаны 
ретінде, к_птеген 4ылымдардыL және олардыL _лшем бірліктерін 
кешенді зерттеудіL негізі болып табылады. Бір-а� экономикалы� 
талдау, шаруашылы� �ызметін талдау және оныL соL4ы 
�ортындысы (барлы� сала бойынша) экономикалы� талдаудыL 
еншісінде. Талдаумен кеLейтілген тFрде экономиаклы� талдау 
теориясы айналысады, ал мамандандырыл4ан �аржы-шаруашылы� 
�ызметін экономикалы� талдау белгілі сала бойынша: _неркәсіп, 
ауылшаруашылы4ы, ��рылыс, сауда, �о4амды� тама�тандыру және 
әлеуметтік �ызмет к_рсету, туристік бизнес және бас�алар. 

Нары�ты� экономика жа4дайында талдау еL бірінші 
микродеLгейде – белгілі кәсіпорындардыL және олардыL ішкі 
��рылымды� б_лімшелерініL  деLгейінде, _йткені б�л т_менгі 
звенолар (кез-келген меншік тFрінде) нары�ты� экономиканыL негізін 
��райды. 
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Нары�ты� экономика шаруашылы� жFргізуші субъектілерден: 
_ндіріс тиімділігініL жо4арылауын, тауар мен �ызмет к_рсету 
бәсекелестігін, _ндірісті бас�ару тиімділігін, кәсіпкерліктіL 
белсенділігін талап етеді. 

Осы ма�сат�а жетуде экономикалы� талдаудыL маLызы зор. 
Талдау �йымдардыL нары�ты� экономика жа4дайында 

шаруашылы� жFргізілуіне ба4ыттал4ан. О�у ��ралын даярлау 
барысында �аза�стан РеспубликасыныL заLы және нормативті 
базасына енгізілген соL4ы _згерістері ескерілген ресми к�жаттар 
және халы�аралы� тәжірибе �олданыл4ан. 

Б�л пәнді о�ып-FйретудіL ма�саты – жо4ары о�у орындары 
студенттеріне кәсіпорынныL �аржылы� жа4дайын талдаудыL 
теориялы� және әдістемелік негіздері туралы ма4л�мат беру, оны 
�4ыну, олар4а талдау зерттеуіндегі дадыларды меLгеруге 
к_мектесу. Б�л болаша� жас мамандар4а талдау ж�мысын 
біліктілікпен жFргізуге, кәсіпорынныL �аржы-шаруашылы� 
�ызметініL нәтижелері мен нары�ты� т�ра�тылы4ы туралы  д�рыс, 
4ылыми негізделген  ба4а мен �орытынды беруге, _ндірістіL  _суі  
жо4арыда к_рсетілген еліміздіL �за� мерзімді  бірінші кезектегі 
ма�сатына ойда4ыдай жету Fшін басшылы��а Fйлесімді бас�ару 
шешімдерін дайындау4а мFмкіндік береді. �рине, б�л о�у ��ралын 
осы және _зге де тәжірибелік ж�мыстар барысында, кез-келген 
меншік тFріндегі кәсіпорын бухгалтерлері, экономистері, 
�аржыгерлері, коммерциялы� банк �ызметкерлері, тауарлы� және 
негізгі биржалы�, брокерлік, менеджерлік, кәсіпорын басшылары, 
жеке және біріккен кәсіпорындар, фирмалар, концерндер, 
а�ционерлік �о4амдар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер 
және бас�ада �жымдар _з ж�мыстарында пайдалануларына  
болады. 
 

Алматы �аласы. Абай да��ылы 8,  

�аза� �лтты� аграрлы� университетіні� 

«Есеп ж!не аудит» кафедрасы 
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П�НГЕ СИПАТТАМА 
 

 «�аржьлы� және бас�ару талдауы» курсы �йымдардыL 
нары�ты� экономика жа4дайында шаруашылы� жFргізулеріне 
ба4ыттал4ан. Ба4дарламаны даярлау барысында �аза�стан 
РеспубликасыныL заLы және нормативті базасына енгізілген соL4ы 
_згерістері ескерілген ресми к�жаттар және халы�аралы� 
тәжірибелер н�с�аулары �олданыл4ан. 

Экономикалы� талдау бас�ару шешімдерін �абылдайтын 
4ылыми база болып табылады. Оны негіздеу Fшін потенциалды 
мәселелерді, каржылы� және _ндірістік тәуекелділікті к_рсету 
мен болжау, шаруашылык субъектініL табыс пен тәуекелділік 
дәрежесіне �абылданатын шешімдердіL әсерін аны�тап, 
шаруашылы� �ызметі нәтижесіне талдау жFргізу �ажет. 

Шаруашылы� субъектісі статусыныL жо4арылауы олардыL 
алдында _ндірістік және �аржылы� мәселелердіL шешілуіне 
мFмкіндік ашып, бас�арушылар алдына �аржыландыру к_зін табу, 
инвестициялы� саясатты оLтайландыру мәселелерін �ояды. 

�йымныL �аржылы� т�ра�тылы4ын ба4алау, т_лем 
�абілеттілігін аны�тау және объективті, 4ылыми негізделген 
оLтайлы бас�ару шешімдерін �абылдау Fшін �аржылы� талдау 
�ажет. 

«�аржылы� және бас�ару талдау» курсыныL ма�саты - 
студенттерге нары�ты� �атынас жа4дайында �йым �ызметініL 
�аржылы� және бас�ару талдауыныL теориялы� және әдістемелік 
негіздерін тFсіндіру. Кәсіпорын �ызметтерініL тиімділігін 
жо4арылату резервтерін к_рсетіп, кәсіпкерлік �ызметті 
жа�сарту4а ба4ыттал4ан оптималды� бас�ару шешімдерін 
�абылдау ма�сатында корытындылар жасау4а мFмкіндік береді. 
 
Пререквизиттер және постреквизиттер 
Пререквизиттер: экономикалы� теория, философия, жо4ар4ы 

математика, бухгалтерлік есеп, статистика, маркетинг, 
менеджмент, ауылшаруашылы�  экономика  және т.б.. 
Постреквизиттер: �аржылы� есеп, бухгалтерлік есеп, 

статистика, �аржылы� талдауы және аудит. 
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П�ННІg МАЗМ�НЫ: 
Саба�тыL тFрі бойынша са4аттардыL б_лінуі 

 
 
№ 

Та�ырыптар аталуы  
 

Дәріс 

Т
әж
ри
- 

бе
лі
к 

С
X
Ж
 

ба
рл
ы
4ы
  

ОныL 
ішінде 
СОXЖ 

1 Экономикалы� талдаудыL негіздері 1 2 6 2 

2 Экономикалы� талдаудыL пәні, ма�саты 
және тFрлері 

1 2 6 2 

3 Экономикалы� талдаудыL әдістері мен 
тәсілдері 

1 2 6 2 

4 Детерминациялы� талдауда4ы факторлар 
әдістерін _лшеу тәсілдері 

1 2 6 2 

5 ТалдаудыL экономика- математикалы� 
тәсілдері 

1 2 6 2 

6 Резервтерді аны�тау мен есептеу  
әдістемесі 

1 2 6 2 

7 �аржылы� талдау тFсінігі, мәні, міндет- 
тері және а�пратты� �амтамасыз етілуі 

1 2 6 2 

8 БаланстыL _тімділігін талдау.�аржылы� 
коэффициентті талдау 

1 2 6 2 

9 �аржылы� нәтижелерді талдау 1 2 6 2 

10 Маржиналды� талдау негізінде  бас�ару 
шешімдерін негіздеу әдістемесі 

1 2 6 2 

11 Xнімдерді _ндіру мен сатуды талдау. 
XнімніL   (ж�мыс, �ызмет) _зіндік ��нын 
талдау 

1 2 6 2 

12 Негізгі  ��ралдарды пайдалануды 
талдау 

1 2 6 2 

13 Материалды� ресурстарды пайдалануды
талдау 

1 2 6 2 

14 ЕLбек ресурстарын   пайдалануды талдау 1 2 6 2 

15 КәсіпорынныL маркетингтік �ызметін 
талдау 

1 2 6 2 

 Са4аттар саны: 15 30 90 60 
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Ж�мыстар мен саба�тардыL тFрі бойынша а4ымда4ы ба�ылауды б_лу 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Саба� тFрлері және студент ж�мысы Рейтинг баллдары 
нормативтері 

Балл жиынты4ы 

1. А4ымда4ы ба�ылау  210 (210/3=70) 
1.1 Аудиториялы� ж�мыс 105 
- Дәрістер (�атысуы 0,5 және конспект 0,5) әр конспект мен 

�атысу 1 балл 
15 

- Тәжірибелік ж�мысты орындау және тапсыру  60 
- Тәжірибелік саба�та4ы белсенділігі  30 
1.2 Кешендік ба�ылау 20 
II -ші ауызша (коллоквиум) (5- апта) бір с�ра��а 1 балл 10 
II -ші жазбаша  (коллоквиум) (10- апта) билет 10 
II-ші тест (15-апта) 1 студентке-20 

тест 
10 

1.3 Аудиториядан тыс ж�мыстар  
белгілеу Ж�мыс та�ырыбы _ткiзу 

мерзiмі 
(апта) 

Есеп беру 
формасы 

Балл 

     
     
     
     
     
     
     
2. Аралы� аттестация (жазбаша) 15 1-с�ра��а 7 балл, 

2- с�ра��а 8,  
3- с�ра��а 15 

30 

Пән бойынша барлы4ы 100 
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СтуденттердіL білімін ба4алау жFйесі 
 
Ба4алау әріптік 

баламасы 
%  пайызды� балды� 

Xте жа�сы А 95-100 4 
 А- 90-94 3,67 
Жа�сы В+ 85-89 3,33 
 В 80-84 3,0 
 В- 75-79 2,67 
�ана4аттандырарлы� С+ 70-74 2,33 
 С 65-69 2,0 
 С- 60-64 1,67 
�ана4аттандырарлы�
- 
сыз 

Д+ 55-59 1,33 

 Д- 50-54 1,0 
 W 0-49 0 

 
Курс саясаты: 
- саба��а кешікпеу керек; 
- саба��а дайындалып, белсенділік к_рсету �ажет; 
- _з уа�ытында СXЖ және СОXЖ тапсырмаларын тапсыру; 
- дер кезінде тапсырылма4ан тапсырмалар Fшін балл 
т_мендейді; 

- студенттер, _з уа�ытында тапсырмаларды тапсырмаса және 3 
саба� жіберсе деканаттыL р��сатынсыз саба��а жіберілмейді. 

 
�АРЖЫЛЫ� Ж�НЕ БАС�АРУ ТАЛДАУЫ П�НІНІg ТИПТІК 

БАWДАРЛАМАСЫ Ж�НЕ ТЕКСЕРУ С�РА�ТАРЫ 

1-та�ырып. Экономикалык талдаудыL негіздері 

 
Экономикалы� талдау және теориялык таным. Экономикалы� 

талдау және диалектиканыL маLызды категориясы. 
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Экономикалы� талдау және экономикалы� теория. Экономикалы� 
талдаудыL жFйелілігі және кешенділігі. 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1.  «Талдау» және «топтастыру» �4ымын тFсіндіріLіз. 
2. Экономикалы� талдаудыL жіктелу тFрініL негізі неде? 
3. Экономикалы� талдау �андай та�ырыпты� тFрлерге 

б_лінеді? 
4. Экономикалы� талдауда пәнді о�удыL негізі неде? 
5. «Экономикалы� талдау пәні» с_зініL дәйекті аны�тамасын 

тFсіндіріLіз. 
6. Экономикалы� талдау пәнініL методологиялы� негізін 

�андай пән ��райды? 
7. Wылыми танудыL �андай  нысандары мен әдістері бар? 
8. Экономикалы� талдаудыL  ма�саты неде? 
9.  �дістеме дегеніміз не? 
10. Бас�ару шешімдерін �абылдауда а�параттарды 

дайындаудыL жFйелігі �андай? 
11.  Бас�ару және �аржылы� талдауыныL айтарлы�тай 

ерекшеліктері неде? 
12.  Экономикалы� талдауды о�у барысында неге даму және 

функционалды жFйе заLдылы4ын ескеру �ажет?  
13.  Кешенді экономикалы� талдау нені сипаттайды? 
14.  Экономикалы� талдаудыL бизнес жоспарын жасаудыL р_лі 

�андай? 
15.  �андай пәндер экономикалы� талдауды 4ылыми-

теориямен �амтамасыз етеді?  
16. Экономикалы� талдауды �андай пәндер а�параттармен 

�амтамасыз  етеді? 
17. Экономикалы� талдауды �андай пәндер әдістемелермен 

�амтамасыз етеді? 
18. Экономикалы� талдаудыL пайда болу кезеLдерін 

сипаттаLыз. 
19. Болаша�та экономикалы� талдауды �андай ойлардыL 

негізінде дамыту4а  болады? 
20. ЕсептіL экономикалы� динамикасыныL негізін �ала4ан кім? 
21. Экономикалы� талдаудыL �азіргі даму жа4ын сипаттаLыз. 
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2-та�ырып. Экономикалы� талдаудыL пәні, ма�саты және 
тFрлері 
 
Экономикалы� талдаудыL пәні мен объектілері.Экономикалы� 

талдаудыL мазм�ны мен ма�саты. Экономикалы� талдау және 
бас�а 4ылымдармен байланысы. Экономикалы� талдау тFрлері. 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 
1. Экономикалы� талдау пәні нені о�ытады? 
2. Экономикалы� талдаудыL ма�саты.  
3. Экономикалы� талдаудыL міндеті. 
4. Экономикалы� талдаудыL �андай тFрлері бар.  
5. �аржылы� талдаудыL әдістерін аны�таLыз. 

3-та�ырып. Экономикалы� талдаудыL әдістері мен тәсілдері 

 
Салыстыру тәсілі. К_рсеткіштерді салыстырмалы тFрде келтіру 

әдістері. �атысты және орта шамалар тәсілі. Топтастыру тәсілі. 
Экономикалы� талдаудыL  әдістері. ТалдаудыL әдістері және 
оларды жіктеу. 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. Экономикалы� талдаудыL негізгі ба4ыттарын атаLыз. 
2. Натуралды� _лшем бірліктердіL кемшіліктері мен 

ерекшеліктерін атаLыз. 
3. Экономикалы� к_рсеткіштердіL кемшіліктері мен 

ерекшеліктерін атаLыз. 
4. Экономикалы�–техникалы� к_рсеткіштердіL кемшіліктері 

мен ерекшіліктерін атаLыз. 
5. Статистикалы� к_рсеткіштердіL кемшіліктері мен 

ерекшеліктерін атаLыз. 
6. ЖFйе к_рсеткіштерін �алыптастыруда �андай принципті 

басшылы��а алу �ажет? 
7. Салыстырмалы к_рсеткіштер дегеніміз не? 
8. Абсалюттік к_рсеткіштер дегеніміз не? 
9. Салыстырмалы к_рсеткіштердіL �андай тFрлері бар? 
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10. Орташа шаманы неше категория4а б_леді? 
11.  Интервал дегеніміз не? 
12.  Интервал �андай топтар4а б_лінеді? 
13.  Статистикада топтастыруды неше тFрге б_леді? 
14.  Экономикалы� талдауда салыстырмалы к_рсеткіштерді 

пайдаланудыL мFмкіншілігі неде? 
15.  Xндірісті дамыту типініL санды� және сапалы� 

сипаттамасын, моделдердіL талаптарына �арай аны�таLыз? 
16.  Салыстырмалы к_рсеткіштерге пайдаланыл4ан 

ресурстардыL _лшем   бірлігініL �орытындысы бойынша мысал 
келтіріLіз. 

   
 

4- та�ырып. Факторлы� талдаудыL әдістемесі 
 
Факторлы� талдаудыL тFсінігі, ма�саты және типтері. 

Экономикалы� талдаудыL факторларын жіктеу және жFйелеу. 
Факторлы� жFйелердіL �айта ��растырылуы және 
детерминациялы� моделдеу. 

 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. Факторлы� талдау дегеніміз не? 
2. Факторлы� талдаудыL �андай ма�саттары бар? 
3. Факторлы� талдаудыL типтерін аны�таLыз. 
4. Факторлы� талдаудыL жіктелуі. 
5. Факторлы� талдаудыL детерминациялы� моделі. 
6. Факторлы� жFйелердіL �айта ��растырылуын аны�таLыз. 

 
 
5-та�ырып. Детерминациялы� талдауда4ы факторлар әдістерін 

_лшеу тәсілдері 
 
Тізбекгелген �ойылымдар әдісі. Индекстік әдіс. Абсолюттік 

және салыстырмалы айырмалар әдістері. Пропорционалды болу 
тәсілі және Fлес �осу. Интегралды әдіс және экономикалы� 
талдаудыL логарифмдеу әдісі. 
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Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 
1. Детерминациялы� факторлы� талдаудыL ма�сатын 

аны�таLыз. 
2. «Детерминациялы� факторлы� талдау» тFсінігі нені 

т�жырымдайды? 
3. Детерминациялы� факторлы� талдауда �андай типтік 

моделдер  �олданылады? 
4. Детерминациялы� факторлы� талдаудыL алгоритімін атаLыз. 
5. Факторлы� моделдіL �зартылуы �алай жFргізіледі? 
6. Факторлы� моделдіL кеLейуі �алай жFргізіледі? 
7. Факторлы� моделдіL �ыс�арылуы �алай жFргізіледі? 
8. Тізбек алмастыру әдісініL кемшіліктері мен ерекшеліктерін 

атаLыз. 
9. Логарифмдеу әдісініL кемшіліктері мен ерекшеліктерін 
атаLыз. 
10. Тізбек алмастыру әдісіне негізделетін әдісті атаLыз. 
11. Индекстік әдіс �андай міндеттерді шешуде �олданылады? 
 

 
6-та�ырып. ТалдаудыL экономикалы�-математикалы� тәсілдері 

ТалдаудыL математикалы� тәсіліне жалпы сипаттама. 
Экономикалы�-математикалы� Fлгілеу. Нәтижелік 
к_рсеткіштердіL _згеруіне факторлардыL санды�  әсерін талдау 
әдістері. 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. ТалдаудыL �андай математикалы� тәсілдері бар? 
2. Жай математикалы� тәсілі дегеніміз не? 
3. Классикалы� матемитикалы� тәсілін �алай тFсінесіз? 
4. Дифериенциалды математикалы� тәсілі дегеніміз не? 
5. Вариациялы� тәсілі дегеніміз не? 
6. Статистикалы�-математикалы� тәсілі дегеніміз не? 
7. Экономикалы�-математикалы�  моделдеу тәсілі дегеніміз 
не? 

8. Факторлы� талдау тәсілі дегеніміз не? 
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7-та�ырып. Резервтерді аны�тау мен есептеу  әдістемесі 
 
Резервтер тFсінігі, экономикалы� мәні және олардыL жіктелуі. 

Резервтерді есептеу және ізденістерді �йымдастыру принциптері. 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 
1. Резервтер дегеніміз не? 
2. Резервтер деген �4ым4а тFсінік. 
3. РезервтердіL экономикалы� мәні. 
4.  РезервтердіL жіктелуі.  
5. Резервтерді �йымдастыру принциптері. 

 

8-та�ырып. �аржылы� талдау тFсінігі, мәні, міндеттері және 
а�паратты� �амтамасыз етілуі 

 
�аржылы� талдау, бас�ару шешімдерін �абылдау базасы 

ретінде. �аржылы� талдау әдістері және олардыL жіктелуі. 
КәсіпорынныL  �аржылы� есептілігі, �аржылы� талдаудыL 
а�паратты� базасы ретінде. 
 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. �аржылы� талдау дегенді �алай тFсінесіз? 
2. �аржылы� талдаудыL бас�ару шешімдерін �абылдауда4ы 

р_лі. 
3. �аржылы� талдаудыL әдістерін атаLыз. 
4. �аржылы� талдаудыL жіктелуі. 
5. А�ша �аражаттары дегенімізге �алай тFсінесіз? 
6. Операциялы� �ызмет дегеніміз. 
7. Инвестициялы� �ызмет дегеніміз. 
8. �аржылы� �ызмет. 
9. �аржылы� талдаудыL тәжірибеде �олданылатын әдістерін 

атаLыз. 
10. КоэффициенттердіL аны�тамасы. 
11.  Экспресс-талдау неше кезеLнен т�рады? 
12.  Балансты о�и білу дегеніміз. 
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13.  Балансты о�уда нені ескеру �ажет? 
14.  Бухгалтерлік баланстыL �андай аспектілері бар?  
15.  �аржылы� талдаудыL а�паратты� к_здерін атаLыз. 

9-та�ырып. БаланстыL _тімділігін талдау 

 
Кәсіпорын активтері мен пассивтерініL ��рылымын талдау. 

�аржылы� т�ра�тылы�ты талдау. Т_лем �абілеттілігін және 
_тімділігін талдау. Меншікті капиталдыL кажетті  _сімін талдау.  
 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. Кәсіпорын активтері дегеніміз не? 
2. Баланс активтері �андай топтар4а б_лінеді? 
3. Баланс активтерініL баптарын атаLыз. 
4. Кәсіпорын пассивтері дегеніміз не? 
5. Баланс пассивтері �андай топтар4а б_лінеді? 
6. Баланс пассивтерініL баптарын атаLыз. 
7. Тәуелсіздік коэффициенті �алай аны�талады? 
8. �аржыландыру коэффициенті �алай аны�талады? 
9. Ж�мсау коэффициенті �алай аны�талады? 
10. Меншікті капитал коэффициенті �алай аны�талады? 

10-та�ырып. �аржылы� коэффициентті  талдау 

�аржылы� коэффициенттер. Т_лем�абілеттілік және _тімділік 
к_рсеткіштері. Рентабельділік және табыстылы� 
коэффициенттері. �орларды тиімді пайдалану к_рсеткіштері. 
Нары�ты� белсенділік к_рсеткіштері. Интеграциялы�  
к_рсеткіштер.  

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. Xтімділік дәрежесі �андай топтар4а б_лінеді? 
2.  Т_лем �абілеттілік деп. 
3.  Xтімділікті сипаттайтын коэффициенттер. 
4.  А�ша �аражатыныL жеткілікті коэффициенті �алай 

аны�талады? 
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5.  А�ша �аражатын капитал4а айналдыру коэффициенті �алай 
аны�талады? 

6.  Абсолютті _тімділік коэффициенті �алай аны�талады? 
7.  Аралы� _теу коэффициенті �алай аны�талады? 
8.  Жалпы _теу коэффициенті �алай аны�талады? 
9.  КапиталдыL жалпы айналымдылы� коэффициенті. 
10. Меншікті капиталдыL айналымдылы� коэффициенті. 
11. Негізгі капиталдыL айналымдылы� коэффициенті. 
12. А4ымда4ы активтердіL айналымдылы� коэффициенті. 

11-та�ырып. �аржылы� нәтижелерді талдау 

 
ТабыстыL динамикасы мен ��рылымын талдау. Xнімді сатудан 

тFскен нәтижелерді �аржылы� талдау. Ба4аныL орташа сату 
деLгейін және кәсіпорыннын ба4а саясатын талдау. КәсіпорынныL 
рентабельділігін талдау. КәсіпорынныL банкрот�а �шырау 
тәуекелділігін диагностикалау. 
 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. Табыстылы� к_рсеткіштері неше топ�а б_лінеді? 
2. Табыстылы� коэффициенттеріне талдау жFргізудіL 

кезеLдерін атаLыз. 
3. Жалпы активтердіL табыстылы� деLгейі дегеніміз. 
4. Рентабельділік дегеніміз не? 
5. Рентабельділік �андай топтар4а б_лінеді? 
6. Рентабельділік нормасы коэффициенті �алай аны�талады? 
7. Рентабельділік деLгейі коэффициенті �алай аны�талады? 
8. Банкротты�тыL пайда болуыныL негізгі себептерін атаLыз. 
9. Шаруашылы� жFргізуге тікелей �атысты субъективті 

себептерді атаLыз. 
10.  Негізгі �ызметтен тFскен табыс. 
11.  �осымша �ызметтен тFскен табыс. 
12.  КәсіпорынныL ба4а саясаты. 
13.  Ба4аныL орташа сату деLгейі. 
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12-та�ырып. Маржиналды� талдау негізінде  бас�ару 
шешімдерін  негіздеу әдістемесі 

 
Маржиналды� талдаудыL мәні мен міндеттері. Xнімдерді _ндіру 

к_лемі мен шы4ындар арасында4ы функциялы� (ат�арымды�) 
байланыстарды талдау. 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 
 
1.  Маржиналды табыс дегеніміз не? 
2.  Маржиналды табыстыL мәні. 
3.  Маржиналды табыстыL міндеттері. 
4.  Айнымалы шы4ындар4а нелер жатады. 
5.  Т�ра�ты шы4ындардыL ��рамы. 
6.  Зиянсызды� нFктесі дегеніміз не? 
7.  ЕL т_менгі маржиналды табыс деLгейі �алай есептеледі? 
8.  XткізудіL �ауіпті ба4асы �алай есептелінеді? 

13-та�ырып. Xнімдерді _ндіру мен сатуды талдау 
 
Xнімдерді сату, _ндіру бойынша жоспардыL орындалуын және 

динамикасын таддау. XнімдердіL ассортименті мен ��рылымын 
талдау. XнімдердіL сапасын талдау. XнімдердіL бәсекеге 
�абілеттілігін талдау. Кәсіпорын ж�мысыныL ыр4а�тылы4ын 
талдау.  
 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. Xнімдерді _ндіру мен сатуды талдаудыL ма�сатын атаLыз. 
2. Xнімдерді _ндіру мен сатуды талдаудыL �андай негізгі 

міндеттері   бар.  
3. Xнеркәсіп _ндірісініL _нім к_лемі �андай к_рсеткіштермен 

к_рсетіледі. 
4. АссортименттіL б�йымдардан айырмашылы4ы неде? 
5. Дайын және сатылатын _німдердіL динамикасын талдауда 

�андай к_рсеткіштер пайдаланылады? 
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6. Ассортимент бойынша _ндіріс ба4дарламасыныL 
орындалуын талдау �андай ба4ытта жFргізіледі? 

7. Ассортимент бойынша жоспар орындау дәрежесін ба4алау 
әдісін атаLыз. 

8. Xндірілетін _нім ��рылымын талдау �андай ма�сатта 
жFргізіледі? 

9. Xндірілетін _німніL динамикасын ба4алаудыL �андай әдісін 
білесіз? 

10. Xндірілген _нім ��рылымы �андай _ндірілген _німніL 
экономикалы�  к_рсеткіштерініL _згеруіне әсерін тигізеді? 

11.  Сату к_лемініL ауыт�у факторын ба4алау әдісін атаLыз. 
12. Xнімдерді тасымалдау бойынша келісім шарт-орындалуы 

�алай есептелінеді? 
13. XнімніL техникалы� деLгейіне аны�тама беріLіз. 
14.  XнімніL техникалы� деLгейін ба4алау �алай аны�талады? 
15.  XнімніL сапасына аны�тама беріLіз. 
16.  XнімніL сапасын ба4алау �алай аны�талады? 
17.  XнімніL сапа к_рсеткішініL тFрін атаLыз. 
18.  XнімніL сапасын талдау ба4ытын атаLыз. 
19.  XнімніL сапасы бойынша жоспар орындалуын ба4алаудыL 

жалпылама әдісін атаLыз. 
20.  XнімніL сапасын ба4алаудыL балды� әдісініL маLызын 

ашыLыз. 
21.  Xнім сапасыныL сорты бойынша ба4алаудыL маLызы неде? 
22.  Xнім сапасыныL т_мендеу себебін аны�таLыз. 
23.  Xндіріс к_лемініL т_мендеу себептерініL тәсілдерін 

атаLыз. 
24.  Xндіріс к_лемініL жо4арылау резервтеріне аны�тама 

беріLіз. 
25.  Xнімді сату және _ндіруді жо4арылату резервтерін 

ба4алаудыL санды� әдісін аны�таLыз. 
26.  Xндіріс к_лемініL жо4арылау резервтерініL ішкі _ндірісін 

талдау �андай ба4ыттарда жFргізіледі? 
27.  Ресурстарды салыстырмалы және абсолютті FнемдеудіL 

(арты�шылы�) ауыт�уы неде?   

14-та�ырып. Капиталды �алыптастыру мен орналастыруды 
талдау 
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КәсіпорынныL капиталды �алыптастыру к_здерініL динамикасы 

мен ��рамын және на�ты барын талдау. Кәсіпорын капиталын 
орналастыруды талдау. Дебиторлы� �арыздардыL жа4дайын 
талдау. �олда бар а�шаныL �оз4алысы мен жа4дайын талдау. 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 
1. Капиталды �алыптастыру к_здерініL динамикасы. 
2.  Капиталды �алыптастыру к_здерініL ��рамын. 
3. КапиталдыL на�ты барын талдау.  
4. Кәсіпорын капиталын орналастыруды талдау.  
5. Дебиторлы� �арыздар. 
6. �олда бар а�ша. 
7. А�шаныL �оз4алысы мен жа4дайы �ай нысан бойынша 

аны�талады? 
 
 

15-та�ырып. Кәсіпорын капиталын интенсивті және тиімді 
пайдалануын  талдау 

 
Капитал пайдаланудыL интенсивті және тиімділік 

к_рсеткіштері. Оларды есептеу мен талдау әдістемесі. Капитал 
айналымдылы4ын талдау. Заемды капиталды тиімді пайдалануды 
ба4алау. �аржылы� тетік әсері. 
 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 
1. Капитал �4ымына сипаттама беріLіз. 
2. КапиталдыL интенсивті тFрі. 
3. КапиталдыL тиімділік к_рсеткіштері.  
4. КапиталдыL есептеу әдістемесін атаныз. 
5. Капитал айналымдылы4ын талдау.  
6. Заемды капитал. 
7. �аржылы� тетік әсері. 

 

16-та�ырып. XнімніL (ж�мыс, �ызмет) _зіндік ��нын талдау 
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Xнім _ндіруге кеткен шы4ындардыL жалпы сомасын талдау. 
Xндірілген _німдердіL 1 теLгесіне кеткен шы4ындарды талдау. 
XнімніL жеке тFрлерініL _зіндік к�нын талдау. ЕLбек және тікелей 
материалды� шы4ындарды талдау. Жанама шы4ындарды талдау. 
 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. Шы4ындар. 
2. Xндірілген _німніL _зіндік ��ны. 
3. Калькуляция �4ымына сипаттама. 
4. Тікелей шы4ындар. 
5. Жанама шы4ындар. 
6. Материалды� шы4ындар. 
7. Xндірілген _німдердіL 1 теLгесіне кеткен шы4ыны. 

17-та�ырып. Негізгі   ��ралдарды пайдалануды талдау 

 
КәсіпорынныL _ндірістік негізгі ��ралдармен  �амтамасыз 

етілуін талдау. Негізгі _ндірістік �орлардыL интенсивті және тиімді 
пайдалануын талдау. КәсіпорынныL _ндірістік �уат пайдалануын 
талдау. Технологиялы� жабды�ты пайдалануды талдау. 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. Негізгі ��ралдарды талдаудыL негізгі ба4ыттарын атаLыз. 
2. КәсіпорынныL негізгі ��ралдары �оз4алысын �андай 

к_рсеткіштер сыйпаттайды? 
3. КәсіпорынныL негізгі ��ралдарыныL техникалы� жа4дайын 

�андай к_рсеткіштер сыйпаттайды? 
4. Кәсіпорында4ы негізгі ��ралдар4а ж�мсал4ан ж�мыс 

уа�ытын �андай к_рсеткіштер сыйпаттайды? 
5. Кәсіпорында4ы негізгі ��ралдардыL тиімді пайдаланылуы 

�андай      к_рсеткіштермен сыйпатталынады? 
6. Негізгі ��ралдарды талдауда �андай әдістер мен тәсілдер 

пайдаланылады?  
7. Негізгі ��ралдарды салыстырмалы ��нымен ба4алау �алай 

жFргізіледі? 
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8. Негізгі ��ралдардыL �ор �айтарымыныL экономикалы� 
ма4ынасы �андай? 

9. Негізгі ��ралдардыL �ор сыйымдылы4ыныL экономикалы� 
ма4ынасы �андай? 

10.  Негізгі ��ралдардыL �ор �айтарымыныL арту 
факторларыныL негізін сипаттаLыз.  

11. ОлардыL �айсысыныL р_лі басым? 
12.  �ор �айтарым моделініL факторын аны�таLыз. 
13.  Негізгі ��ралдардыL экстенсивті тFрін сыйпаттайтын 

факторларды атаLыз. 
14.  Негізгі ��ралдардыL интенсивті тFрін сыйпаттайтын 

факторларды атаLыз. 
15.  Негізгі ��ралдардыL интегралды к_рсеткіші нені 

сыйпаттайды. 
16.  Негізгі ��ралдарды FнемдеудіL салыстырмалы және 

абсолютті  есептемесініL ерекшелігін атаLыз. 

 

18-та�ырып. Материалды�  ресурстарды пайдалануды талдау 

 КәсіпорынныL материалды� ресурстармен  �амтамасыз етілуін  
талдау. Материалды� ресурстардыL тиімді пайдалануын талдау. 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. �андай шы4ындар т�ра�ты материалды� шы4ындар4а 
жатады? 

2. Материалды� шы4ындардыL ��рамын реттейтін, 
нормативтік ��жаттарды атаLыз. 

3. Тауарлы -материалды� ��ндылы�тардыL ��нына кіретіндер. 
4. Неге материалды� ресурстарды тиімді пайдалану4а аса к_Lіл 

б_лінеді? 
5. Материалды� ресурстарды талдауда4ы негізгі міндеттерді 

атаLыз. 
6. Материалды� ресурстарды пайдалану к_рсеткіштері �андай 

т�стары бойынша жіктелінеді? 
7. Жалпылама материалды� ресурстарды пайдалану 

к_рсеткіштерін атаLыз. 
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8. Жеке материалды� ресурстарды пайдалану к_рсеткіштерін 
атаLыз. 

9. Материалды� ресурстарды тиімді пайдалануды 
сыйпаттайтын, сапалы� к_рсеркіштерді атаLыз. 

10. Материалды� ресурстарды тиімді пайдалануды 
сыйпаттайтын, санды� к_рсеркіштерді атаLыз. 

11. Материалды� ресурстарды пайдалануда �андай к_рсеткіш 
дәлірек ба4а береді? 

12. Материалды� ресурстардыL Fнемделу немесе артуы �алай 
аны�талады? 

13. Материалды� шы4ындардыL _згеру моделін ба4алау 
факторы �алай    �йымдастырылады? 

14. Материалды� шы4ындарды пайдалануды талдаудыL 
�орытындысы �айда пайдаланады? 

15. Материалды� шы4ындардыL ауыт�уын ба4алауда �андай 
модель �олданылады? 

16. Материалды�  ресурстарды �амтамасыз етудегі, ба4а тFрін 
атаLыз. 

17. Материалды�  ресурстардыL �амтамасызды4ын талдауда4ы 
міндеттерін атаLыз. 

18. РесурстардыL жеткіліксіз тасмалдауда4ы жойылу 
�орытындысы �алай ба4аланады?  

19. Xнім сапасыныL т_мен болуы жойылу �ортындысына �алай 
әсер етеді? 

20. Ресурстар ��ныныL _згеруіне байланысты жойылу 
�орытындысы �алай ба4аланады?   

21. Материалды� ресурстарды талдау �орытындысы �айда 
пайдаланылады? 

19-та�ырып. ЕLбек ресурстарын   пайдалануды талдау 

     КәсіпорынныL еLбек ресурстармен �амтамасыз етілуін талдау. 
Ж�мыс уа�ыт �орын пайдалануды талдау. ЕLбек _німділігін талдау. 
ЕLбек ресурстарын тиімді пайдалануды талдау. ЕLбек а�ы  �орын  
пайдалануды талдау. 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 
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1. КәсіпорынныL еLбек ресурстарын талдау �андай ба4ыттар 
бойынша жFргізіледі? 

2. ЕLбек ресурстармен �амтамасыз етудіL маLызы �андай? 
3. ЕLбек ресурстармен �амтамасыз етуді талдау �андай жFйе 

бойынша жFргізіледі? 
4. КәсіпорынныL еLбек ресурстарымен �амтамасызды4ын  

ба4алау к_рсеткіштерін атаLыз. 
5.  Тарифтік коэффициент нені к_рсетеді? 
6.  �андай к_рсеткіштер негізінде еLбек ресурстарыныL 

�оз4алысы ба4аланылады? 
7. Xндіріс процесін интенсивтендіру ж�мыс уа�ытын 

пайдалану4а �андай әсерін тигізеді? 
8.  Ж�мыс уа�ытыныL балансы дегеніміз не? 
9.  Xндіріссіз ж�мыс уа�ытына �андай шы4ындар жатады? 
10.  Ж�мыс уа�ытын пайдалануды талдау �андай жFйеде 

жFргізіледі? 
11.  Ж�мыс уа�ытын пайдаланудыL негізгі к_рсеткіштерін 

атаLыз. 
12.  ЕLбек _німділігі. 
13.  ЕLбек _німділігін сипаттайтын санды� және сапалы� 

к_рсеткіштерді атаLыз. 
14.  ЕLбек _німділігіне �андай факторлар әсерін тигізеді? 
15.  ЕLбек _німділігіне әсерін тигізетін факторлар �андай 

топтар4а б_лінеді? 
16.  ЕLбек _німділігініL жоспар _сімі �алай аны�талады? 
17.  ЕLбек _німділігі мен еLбек ресурстарыныL байланысы 

неде? 
18.  Бір ж�мысшыныL орташа са4атты� табысы �алай 

талданады? 
19.  Бір ж�мысшыныL орташа жылды� табысы �алай 

талданады? 
20.  Ж�мыс кFшініL салыстырмалы және абсолюттік Fнемдеу 

немесе _сімі �алай аны�талады?  
21.  ЕLбек а�ы және ынталандыру жFйесін атаLыз. 
22.  ЕLбек а�ы нысанын атаLыз. 
23.  ЕLбек а�ыны �йымдастыруда �андай нормативті ��жаттар 

�ажет? 
24.  ЕLбек а�ы �орын �йымдастыруды атаLыз? 
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25.  XтемніL кепілдіктен айырмашылы4ы неде? 
26.  ЕLбек а�ы �орына әсерін тигізетін факторларды атаLыз. 
27.  ЕLбек а�ы �орыныL моделін ��рыLыз. 
28.  Ж�мысшылардыL еLбек а�ы �орына еLбек _німділігі 

�андай әсерін тигізеді? 

20-та�ырып. КәсіпорынныL маркетингтік �ызметін талдау 
 

Маркетингтік �ызметін талдаудыL маLызы мен міндеті. 
Xнімге деген с�ранысты талдау және тапсырыстар �оржынын 
�алыптастыру. Талап етілмейтін _німніL тәуекелділігін ба4алау. 
Xнім _ткізу нары4ын талдау. КәсіпорынныL ба4а саясатын талдау. 
XнімніL бәсекеге  �абілеттілігін талдау. 

Xзін-_зі тексеруге арнал4ан с�ра�тар 

1. Маркетингтік �ызметін талдаудыL маLызын атаLыз. 
2. Маркетингтік �ызметін талдаудыL міндетін атаLыз. 
3. Xнімге деген с�раныс. 
4. Талап етілмейтін _німніL тәуекелділігін ба4алау.  
5. Xнім _ткізу нары4ын талдау.  
6. КәсіпорынныL ба4а саясаты.  
7. XнімніL бәсекеге  �абілеттілігі. 
 
�АРЖЫЛЫ�  Ж�НЕ БАС�АРУ ТАЛДАУЫ П�НІ БОЙЫНША 

Д�РІСТЕР 

1-та�ырып. Экономикалы� талдаудыL негіздері 

Экономикалы� талдаудыL негіздері 
Экономикалы� талдау пәнініL методологиялы� негізін 4ылыми 

тану теориясы ��райды. Wылыми танудыL нысандары мен әдістері 
мол және олардыL к_бісін экономист 4алымдар бFгінгі таLда 
�олданып жFр. 

Wылыми танудыL нысандары мен әдістері бірнеше, олар: 
- объектілерді бай�ау (зерттеу); 
- алын4ан мәліметтерді жина�тау (синтездеу); 
- талдау тәсілдері ар�ылы байыптау. 
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Талдау және жина�тау м�нда зерттелінетін ��былыс _зініL 
��рамды б_ліктері мен б_лімшелерінен т�рады. Барлы� салада4ы 
4ылымныL негізін методологиясын тану теориясы ��райды. Тану 
теориясы экономикалы� талдаудыL маLызын, �ажеттілігін және 
жFйелігін аны�тайды. Ол объективті және субъективті тану4а 
тFсінік береді. 

Нары�ты� экономика4а _ту – кәсіпорыннан _ндіріс тиімділігін 
арттыру, WТП жетілдіру негізінде �ызмет пен _німніL бәсекелестік 
�абілеттілігін, _ндірісті бас�ару мен шаруашылы� формаларыныL 
тиімдісін, кәсіпкерлікті активтендіру және т.б талап етеді. 

 Негізгі ма�сат – шаруашылы� субъектілерініL �ызметіне 
экономикалы� талдау жFргізу. ОсыныL к_мегімен кәсіпорынныL 
даму тактикасы, стратегиясы _ндіріледі, бас�арушылы� шешімдер 
және жоспарлар негізделеді, _ндірістіL тиімділігін арттыру 
резервтері аны�талады, еLбеккерлердіL және оныL б_лімдерініL, 
кәсіпорын �ызметініL нәтижелері ба4аланады. 

 Мамандан4ан экономист, �аржыгер, бухгалтер, аудитор �азіргі 
заман4ы экономикалы� зерттеулердіL әдістерін, экономикалы� 
талдаудыL кешендік, жFйелік әдістерін шаруашылы� �ызметініL 
нәтижелеріне жан-жа�ты,  на�ты шеберлікпен талдау жасауды 
игере білуі �ажет. 

Экономикалы� теория �о4амда4ы _ндірісті б_лу, айырбастау 
және т�тыну аралы4ында4ы байланыстарды талдайтын ілім. 

Ол �о4амды� �дайы _ндірістік халы� шаруашылы4ыныL жеке 
б_ліктерін зерттейді. 
Экономикалы� талдаудыL жFйелілігі және кешенділігі. 

Экономикалы� талдаудыL әдісін �олдану аналитикалы� 
зерттеудіL бірнеше на�ты әдістемесі ар�ылы к_рінеді. Б�л 
кешендік талдау әдістемесі немесе шаруашылы� �ызметініL жеке 
жа�тарын зерттеу әдістемесі болуы мFмкін. 

�дістеме дегеніміз, �андай да бір ж�мыстыL ма�сатын орындау 
ережесі, тәсілдер жина4ы. 

�андайда бір талдау4а әдістемесі аналитикалы� зерттеу 
орындау бойынша әдістемелік кеLес керек. Ол мынадай кезеLдерді 
��райды: 

а) талдау к_рсеткіштерін жина�тау; 
б) талдау объектісі; 
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в) жFйелік к_рсеткіштері, оныL к_мегімен жеке талдау 
объектісі зерттеледі; 

г) аналитикалы� зерттеу жFргізу кезеLі мен кезектілігі; 
д) о�ылатын объектілерді зерттеу; 
е) мәліметтер к_здері негізінде талдау жFргізу; 
ж) талдауды �йымдастыру бойынша н�с�ау (жеке б_лім 

зерттеулерін �андай адамдар, �ызметтер жFргізу керек); 
з) техникалы� ��ралдар, я4ни аналитикалы� хабарламаны 

_Lдеуді ма�сатты  тFрде пайдалану; 
к) ��жаттар сипаттамасы, м�нда еL жа�сысы талдау 

нәтижелерін реттеу; 
л) талдау нәтижелерініL т�тынушылары. 
 Бас�ару талдауы әдістемесініL екі элементіне толы� то�талып 

_тейік: 
- аналитикалы� ж�мыстардыL орындалу кезектілігі; 
- о�ылатын объектілерді зерттеу тәсілдері. 
 

 
��РЫЛЫМДЫ� ЛОГИКАЛЫ� СЫЗБА 

 
Хабарламаны �айта 
_LдеудіL дәстFрлі 
тәсілі 

Факторлы� талдау 
тәсілдері 

К_рсеткіштерді оптималдау 
тәсілдері 

 
 

 
1.1- Сызба. КәсіпорынныL шаруашылы� �ызметін талдау 

тәсілдері. 

Салыстыру Тізбек бойынша �ою Экономикалы�– 
математикалы� әдістер 

Салыстырмалы және 
орташа шама 

Индекстік әдіс Программалау 

Графикалы� Абсолюттік айырмасы Жаппай �ызмет к_рсету 
теориясы 

Топтастыру Салыстырмалы 
айырмасы 

Ойын теориясы 

Балансты� Интегралды� Операцияны зерттеу 
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2 - та�ырып. Экономикалы� талдаудыL пәні, ма�саты және 
тFрлері 

 
Экономикалы� талдаудыL пәні мен объектілері. 
�р 4ылымныL _з пәні бар. Мысал ретінде алатын болса� 

философия 4ылымы ойдыL, �о4амныL, таби4аттыL, жалпы даму 
заLдылы4ыныL дFниеге к_з �арасын о�ытады. Ал экономикалы� 
теория пәні материалдарды �олданудыL айырбастауын және 
б_лінуін на�ты экономикалы� _ндірістік заLдылы�тарды, 
_ндірістік �атынастар мен _ндірістік кFштердіL белгілі 
Fлесімділігін �арастырады.  

Салалы� экономикалы� 4ылымдар жеке салада4ы _ндірістік 
�атынастардыL _згергіш кFштері мен техника және технологиямен 
_зара байланысыныL даму ерекшеліктерімен ерекше салада4ы 
жалпы заLдылы�тардыL к_здерін зерттейді. 

Арнайы экономикалы� 4ылымдар теориялы� және тарихи 
болып екі негізгі б_ліктерден т�рады. Сол сия�ты экономикалы� 
талдаудыL да _з пәні бар. 

Экономикалы� талдау пәні дегеніміз кәсіпорындардыL, 
бірлестіктердіL, ассоциациялардыL, шаруашылы� процестердіL, 
экономикалы� а�параттар жFйесі негізінде алын4ан объективті 
және субъективті факторлардыL �оз4алысы т_Lірегіндегі 
жина�тал4ан әлеуметтік экономикалы� к_рсеткіштерініL және 
олардыL �ызметтерініL �аржылы� �орытындысын зерттейтін ілім. 
Экономикалы� талдаудыL мазм�ны 4ылыми пән ретінде бірнеше 
функциялардан т�рады. 

� Экономикалы� талдаудыL басты функциясы болып: а4ымды� 
және перспективалы жоспарларды 4ылыми негіздеу. Xткен 
жыл4ы кәсіпорын �ызметініL нәтижелеріне тереL 
экономикалы� талдаусыз, кәсіпорынныL экономикалы� 
дамуыныL заLдылы4ын білусіз, �ателіктер мен кемшіліктерді 
аны�таусыз 4ылыми негізделген жоспар ��ру4а, бас�ару 
шешімініL тиімді вариантын таLдау4а болмайды. 

� Келесі – ресурстарды пайдалану4а, Fнемдеуге, бас�ару 
шешімдері мен жоспар орындалуына ба�ылау кіреді. Б�л  
талдау-_ндіріс  процесіне   оперативті  әсер  ету және  �ателік, 
кемшіліктерді   аны�тау  ма�сатымен  жFргізіледі. Сонды�тан 
да, талдаудыL  әсерлік  пен жылдамды4ын  к_теру  �ажет. 
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� Кәсіпорында  орындалатын  орталы�  талдау  функциясы – 
тәжірибе мен 4ылым жетістіктерін және ал4ы (озат) 
тәжірибені Fйрену негізінде _ндіріс тиімділігін арттыру 
резервтерін іздестіру. 

� Келесі талдау функциясы – �олда бар мFмкіншіліктерді 
пайдалану, экономиканыL дамуына жеткен деLгейіне, 
жоспарлардыL орындалуы бойынша кәсіпорын �ызметініL 
нәтижелеріне ба4а беру. 

� СоL4ысы, шаруашылы� �ызметі процессінде ай�ындал4ан 
резервтерді пайдалану бойынша шараларды ��ру. 

Сонымен, шаруашылы� �ызметіне талдау 4ылым ретінде – 
шаруашылы� даму тенденциясын зерттеумен байланыс�ан арнайы 
білім жFйесін, жоспардыL 4ылыми негізделуін, бас�ару шешімін, 
олардыL орындалуын ба�ылау, жеткен нәтижелерін, ізденістерін 
ба4алау мен _ндіріс тиімділігін арттырудыL шаруашылы� 
резервтерініL шамаларыныL негізделуін және олардыL пайдалануы 
бойынша шараларды ��руды к_рсетеді. 

Экономикалы� талдаудыL ма�саты.  
Нары�ты� экономика жа4дайында ж�мыс істеуші 

кәсіпорындардыL �аржылы� жа4дайын талдаудыL басты ма�саты 
(міндеті) келесілер болып табылады : 

• �аржылы� жа4дай4а ба4а беру және оныL есеп беру 
мерзіміндегі _згерісі; 

• активтер мен оныL �алыптасу к_здері арасында4ы 
сәйкестіктікті, оларды таратуда4ы рационалды және 
пайдалануда4ы тиімділікті зерттеу; 

• айналым капиталы к_лемін, оныL _суін (кемуін) және 
а4ымда4ы міндеттемелермен ара-�атынасын аны�тау; 

• �аржы -есептік және несие ережесін са�тау; 
• кәсіпорын активтері және оныL міндеттемелерініL 

к�рылымын зерттеу; 
• а4ымда4ы активтердіL айналымды� есебі, оныL ішінде 

дебиторлы� борыш және �орлар есебі; 
• баланстыL _тімділігін, кәсіпорынныL �аржылы� 

т�ра�тылы4ы және т_леу �абілеттілігініL абсолюттік және 
салыстырмалы к_рсеткіштерін аны�тау; 

• кәсіпорын табыстылы4ын ба4алау; 
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• кәсіпорын табысыныL салыстырмалы к_рсеткіштерін, 
сондай-а� олардыL деLгейініL _згеруіне әсер етуші факторларды 
есептеп шы4ару; 

• кәсіпорынныL іскерлік белсенділігін аны�тау; 
• кәсіпорынныL �аржылы� жа4дайыныL т�ра�тылы4ын �за� 

және �ыс�а мерзімді болжау, я4ни оныL �аржылы� стратегиясын 
аны�тау. 

�аржылы� жа4дайды талдау кәсіпорынныL шаруашылы� 
�ызметін талдаудыL �орытындылаушы кезеLі болып табылады. 
Және ол 3 сатыны �амтиды: жабды�тау, _ндіріс және _ткізу; 
б�лардыL жиынты4ы коммерциялы�, _ндірістік және �аржылы� 
�ызметті ��райды. 

КәсіпорынныL �аржылы� �ызметі - б�л оныL осы �ызмет 
нәтижесінде меншікті және тартыл4ан капиталдыL к_лемі мен 
к�рамына _згеріс әкелетін �ызметі болып табылады. Ол �аржы 
ресурстарыныL жFйелі тFрде тFсуі мен тиімді пайдаланылуына, 
есеп және несие тәртібін са�тау4а, меншікті және �арыз 
�аражаттары арасында4ы ара�атынастыL рационалдылы4ына, 
сондай-а� кәсіпорынныL тиімді �ызмет етуі ма�сатында �аржылы� 
�ол жеткізуге ба4ытталуы тиіс. 

Кәсіпорын �ызметініL �аржылы�, _ндірістік және 
коммерциялы� жа�тары арасында ты4ыз байланыс пен _зара 
тәуелділік бар. Осылайша �аржылы� �ызметініL жетістігі, к_бінесе 
оныL _ндірістік - сату к_рсеткіштерімен аны�талады. 

КәсіпорынныL _зі алатын т_лемдерді және а�ша �аражаттарын 
алуы оныL _німді сатуына, алдын ала карастырыл4ан 
с�рыпталымды �стап т�руына, оныL сапасыныL �ажетті деLгейге 
сәйкестігіне және оны бір �алыпты _ндіруге және т_леуге 
байланысты болады. 

�аржылы� талдауды �аржылы� т�ра�тылы�тан баста4ан ж_н 
және о4ан мыналар жатады: 

• кәсіпорын активтерініL к�рылымды� және к�рамды� 
динамикасын талдау; 

• кәсіпорын активтерініL калыптасу кездерініL ��рамды� 
және   к�рылымды� динамикасын талдау; 

• кәсіпорынныL �аржылы� т�ра�тылы4ыныL абсолютты� 
және салыстырмалы к_рсеткіштерін талдау; 
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• кәсіпорынныL т_лем �абілеттілігін және несие 
�абілеттілігін талдау. 

 
 

��РЫЛЫМДЫ� ЛОГИКАЛЫ� КЕСТЕ 
1-кесте 

Экономикалы� талдаудыL кейбір б_лімдерініL ерекшеліктері 
 
Экономикалы� талдаудыL теориялы� 
және методологиялы� негізі 

�аржылы�-шаруашылы� 
�ызметін талдау 

ПәнніL о�ытылуы 
Шаруашылы� субъектілерде жFргізілетін 
тәсілдер, ережелер, әдістер, ба4алау 
тәсілі, болжау. 

Шаруашылы� процестер, 
олардыL тиімділігі, �ызметініL 
�аржылы� �орытындысы, 
субъективті және объективті 
факторлардыL салдарынан 
топтастырыл4ан, техникалы�-
экономикалы� және 
статистикалы� а�параттар 
жFйесімен к_рініс тап�ан 

Ма�саты 
КәсіпорынныL �аржы-шаруашылы� 
�ызметіL болжау, ба4алау тәсілдерімен 
байыптау функционалды жFйені дамыту 
���ы4ыныL негізінде 

Бас�ару шешімдерін 
�абылдау4а а�параттар 
дайындау 

Міндеттер 
Тиісті аналитикалы� шешімдер 
�абылдауда, тәсілдер мен әдістерді 
таLдау бойынша мамандандырыл4ан 
білім жFйесімен �амтамасыз ету 

1. �ызмет �орытындысына әсер 
ететін санды� факторларды 
аны�тау 
2. Шаруашылы�ты дамытуда4ы 
тенденцияны аны�тау және 
_лшеу 
3. Оптималды бас�ару шешімін 
растау 
4. Бизнес жоспарын 4ылыми 
растау 

Профильдік теориялы� курстар 
Философия 
Теория негіздері 
ЭкономиканыL о�у тарихы 
Статистика 
Математика 

Экономикалы� талдаудыL 
теориялы� және 
методологиялы� негіздері 
Бухгалтерлік (�аржылы�) 
есептеме 
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Эконометрика Бухгалтерлік �аржылы� есеп 
�йымныL экономикасы 
�аржы 
Маркетинг  
Менеджмент  

3 – та�ырып. Экономикалы� талдаудыL әдістері мен тәсілдері 
 

Салыстыру тәсілі. К_рсеткіштерді салыстырмалы тFрде келтіру 
әдістері. Зертеу процессінде �олданылатын статистикалы� 
к_рсеткіш не абсолюттік немесе салыстырмалы к_рсеткіш болады. 

Зерттелінетін ��былыстыL м_лшерін немесе к_лемін 
сипаттайтын к_рсеткішті абсолюттік к_рсеткіш дейміз. Абсолюттік 
к_рсеткіш салма�, �зынды�, к_лем м_лшерінде және а�шалай 
м_лшерде де сипатталынады. 

Абсолюттік к_рсеткіш _ндіріс заттарын, ��рал-жабды�тарды 
д�рыс пайдалану, меншік салаларда Fлкен маLызы бар. Зерттелетін 
��былыс�а �орытынды сипаттама беру Fшін статистикалы� 
салыстырмалы к_рсеткіштерді пайдаланамыз. Статистикада екі 
абсолютті к_рсеткіштіL �атынасын салыстырмалы к_рсеткіш 
дейміз. Салыстырмалы к_рсеткіштер коэффициентпен немесе 
пайызбен есептелінеді. 

Практикада салыстырмалы к_рсеткіштердіL бірнеше тFрлері 
�олданылады: 

1) бизнес жоспарыныL салыстырмалы к_рсеткіші; 
2) жоспардыL салыстырмалы к_рсеткіші; 
3) динамикалы� салыстырмалы к_рсеткіш; 
4) ��рылымды� салыстырмалы к_рсеткіш; 
5) интенсивтік салыстырмалы к_рсеткіш; 
6) жай салыстырмалы к_рсеткіш. 
1) Бизнес жоспарыныL салыстырмалы к_рсеткішін есептеу 

Fшін жоспар к_рсеткішін іс жFзінде орындал4ан к_рсеткішке 
б_леміз. 

2) ЖоспардыL салыстырмалы к_рсеткіштері-к_рсеткіштіL 
жоспарлан4ан мәні мен оныL _ткен уа�ытта4ы на�ты мәнініL 
�ортындысын білдіреді. 

3) Динамикалы� салыстырмалы к_рсеткіш- ��былыстыL 
уа�ыт�а байланысты _згеру м_лшерін білдіреді. Динамика 
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к_рсеткіші статистикалы� к_рсеткіш мәнініL _ткен уа�ытта4ы бір 
мәніне �атнасы ар�ылы есептеледі. Мысалы: 2006 жылы завод 700 
станок, ал 2007 жылы 770 станок шы4арды. Салыстырмалы 
динамика к_рсеткіші 770/700 = 8,1 немесе 110%. 

4) ��рылымдылы� салыстырмалы к_рсеткіштері – жалпы 
жиынты�тыL жеке б_ліктерініL Fлесін к_рсетеді. Оны есептеу Fшін 
жиынты�тыL жеке б_ліктерініL мәнін оныL жалпы �орытындысына 
б_ліп жFзге к_бейту керек. 

5) Салыстырмалы интенсивтік к_рсеткіштер – аттас емес 
шамалардыL �атнасын білдіреді. 

Мысалы: 1996 ж. ая4ында �аза�станда барлы� маманды�та4ы 
дәрігерлердіL саны 61412 адам, ал 1987 ж. басында халы� саны – 
16244 мыL адам. Я4ни 1996 ж. әрбір 10000 т�р4ын4а 37 дәрігер. 

 
                          (61412/1624400)*10000=37.8. 
 
6) Жай салыстыру к_рсеткіштері - әр тFрлі территория4а 

жататын аттас шамалардыL �атынасы. 
 

�атысты және орта шамалар тәсілі. 
Орташа шамалар тек  статистикада  4ана  емес, бас�а да 

4ылымдарда, статистикалы� практикада, жоспарлау, бас�ару, 
4ылыми-зерттеу ж�мыстарында к_п �олданылады. ОныL 
статистикада маLызы зор. Осы статистика курсыныL к_пшілік 
та�ырыптары �алайда орташа шамамен байланысты. 

Орташа шама – ол арнайы белгі бойынша біртекті 
��былыстардыL жиынты4ын орта� сыйпаттау, есептеу. 
Орташа шаманы екі категория4а б_леді: 
1. Дәрежелі орташалар, олар4а арифметикалы� орташалар, 
гармоникалы� орташалар, хронологиялы� орташалар, 
геометриялы� орташалар, квадратты� орташалар жатады. 

2. ��рылымды� орташалар, о4ан мода және медиана жатады. 
Орташа шаманы есептеу барысында, оны �андай жолмен есептеу 

керек деген теориялы� және практикалы� кFрделі с�ра� туады. 
Я4ни әрбір на�ты жа4дайда орташаныL �андай формуласын 
пайдаланса� �арастырып отыр4ан белгілі варианттарыныL орташа 
мәнін д�рыс табамыз. 
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Орташа шаманы есептеу Fшін, алдымен әрбір на�ты жа4дайда 
осы орташа шама нені білдіретінін, оныL әлеуметтік-экономикалы� 
ма4ынасын, �андай шамалардыL �атынасы ар�ылы есептелінетінін 
аны�тап алу �ажет. Содан кейін есептеп шы4арыл4ан орташа 
шаманыL _зініL белгілі бір әлеуметтік-экономикалы� ма4ынасы 
болуы керек. 
�леуметтік-экономикалы� талдауда негізінен �олданылатын  

арифметикалы� орташалар: 
Арифметикалы� орташанаL екі тFрі бар: 
1. Егер белгілірдіL жеке мәнін немесе варианттарды х 1 ; х 2 ; 

х 3 ...х n  деп, олардыL санын n деп, ал орташа мәнін – x , белгілердіL 
сомасын ∑  деп белгілесек, арифметикалы� орташаныL жай тFрініL 
формуласын келесі тFрде к_рсетуге болады: 
 

x  = 
n

xxxx n...321 ++  = 
n

x∑  

 
Мысалы: Бір айда4ы бес ж�мысшыныL ж�мыс _німділігі 135; 

141;153; 159; 162 деталь болса, бір айда бір ж�мысшы орташа 
�анша деталь жасайтынын аны�тау Fшін: 

x  = 
5

162159135141153 ++++  = 
5

756  = 150 деталь 

 
2. Егер жиынты��а белгілердіL немесе варианттардыL мәндері 

бірдей кездеспейтін жа4дайда, я4ни жиілік белгілі болса, орташа 
шаманы арифметикалы� орташаныL _лшемдес тFрін �олданады.  

Егер белгілердіL жеке мәндерін: х 1 ; х 2 ; х 3 ...х n   жиіліктерін f 
десек арифметикалы� орташаныL _лшемдес тFрініL формуласын 
келесі тFрде к_рсетуге болады: 

 

x  = 
n

nn

ffff

fxfxfxfx

+++

+++

...

...

321

332211  = 
xf

xf

∑

∑  

 
Мысалы: ЕLбек стажы бойынша ж�мысшылар келесідей 

б_лінген: 
 
ЕLбек стажы, 
жыл, х 

5 жыл4а  
дейін 

   5-10  10-15  15-20 
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Ж�мысшылар 
саны, f 

           2      6     15      7  

 
Ж�мысшылардыL орташа еLбек стажын аны�тау �ажет: 
 

x 1  = 2

50+  = 2,5;  x 2  = 2

105+  = 7,5;   x 3  = 2

1510+  = 12,5;  

  

x 4  = 2

2015+  = 17,5 

х = 
f

xf

∑

∑  = 
71562

75,17155,1265,725.2

+++

⋅+⋅+⋅+⋅  = 12,0 жыл 

 
3. Кейбір жа4дайларда белгілердіL жеке ма4ыналары белгілі, ал 

олардыL жиілігі немесе варианттары берілмеген, ол болса xf, я4ни f-
белгісіз бол4ан жа4дайда. Орташа шаманы аны�тау Fшін     Z = fx, 

осыдан f = 
x

Z ; енді x  = 
f

xf

∑

∑  формуласын, я4ни f-ті x пен Z ар�ылы 

�арастырса�  x = 

x

Z

Z

∑

∑ ; б�л формуланы Fйлесімді орташаныL 

_лшемдес тFрі дейді. 
a. Егер xf к_бейтіндісі бірге теL болса, орташалайтын шама4а 

Fйлесімді орташаныL жай тFрі �олданылады 
 

x  = 

x

Z

Z

∑

∑  = 

321

111
...11

xxx
++

++ = 

x

n

1
∑

; 

4. Орташа _су коэфицентті аны�тау Fшін геометриялы� 
орташаны �олданады: 
 

K  = n nKKKK ...321 ⋅⋅  = 5 428221620 ⋅⋅⋅⋅  = 19,4 деталь 
5. Егер орташалайтын белгілердіL бастап�ы және соL4ы 

ма4ынасы берілген жа4дайда орташа шама келесі формуламен 
есептеледі: 
 

K  = 1−n n

У

У  
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6. Егер орташалайтын шама квадратты� функция ретінде 
берілген болса, квадратты� орташаныL жай тFрі 
�олданылады: 

 

x  = 
n

xxxx n

22
3

2
2

2
1 ...++++  = 

n

x 2∑ ;  

ал f жиілік берілсе, квадратты� орташаныL _лшемдес тFрі 
�олданылады: 
 

  x  = 
f

fx

∑

∑ 2

 

7. Егер орташалайтын шама белгілі бір уа�ыт�а берілетін болса, 
онда орташалайтын шаманы хронологиялы� орташаны �олданып 
аны�тайды. 
 

х n  = 1
2

1
...

2

1
321

−

++++

n

xxxx n

 

 
Топтастыру тәсілі 

 
Статистикалы� мәліметтерді �орытындылаудыL негізгі тәсілі 

статистикалы� топтастыру болып табылады. 
Топтастыру тәсілі екі категория4а негізделіп ��рылады. Ол 

топтастыру белгісі және интервалы. 
Жеке жиынты�тар бірліктерін – бір текті топтар4а біріктіретін 

белгіні – топтастыру белгісі деп аны�тайды. 
Интервал дегеніміз – топтардыL шекарасыныL сандай б_лінуін 

к_рсетеді. 
Интервалдарды бірдей, бірдей емес, ашы� және жабы� 

интервалдар деп б_леді. 
Бірдей интервалда - әр интервалдыL еL кіші және еL жо4ар4ы 

ма4наларыныL айырмашылы4ы бірдей болады. 
Интервалы бірдей емес – интервалдыL ені біртіндеп �л4айып, 

ал жо4ар4ы интервал жабылма4ан жа4дайда – интервалы бірдей 
емес деп атайды. 

Статистикада топтастыруды Fш тFрге б_леді: олар – 
типологиялы�, ��рылымды� және аналитикалы�. 
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Типологиялы� топтастыруда – әлеуметтік- экономикалы� 
типтерді ай�ындау және сипаттау Fшін �олданады. 

��рылымды� топтастырудыL ма�саты ішкі ��рылымын 
аны�тау, біртектес жиынты�тыL ��рылымы туралы және оныL 
��рамдас б_ліктері сипатталатын к_рсеткіштері туралы мәлімет 
беру. 

Аналитикалы� топтастыру – статистикалы� к_рсеткіштердіL 
_зара байланысын аны�тап және зерттеуге мFмкіндік береді. Осы 
топтастыруда: 

а) факторлы� белгі бойынша топтар ��рылады; 
ә) әрбір топтарды сипаттайтын факторлы� және нәтижелік 

белгілердіL орташа шамалары есептелінеді;  
б) содан соL факторлы� және нәтижелік белгілердіL 

арасында4ы _зара байланыстыL ерекшеліктері аны�талады. 
 

4 - та�ырып.  Факторлы� талдаудыL әдістемесі 
 

Шаруашылы� �ызметініL тиімділігі салыстырмалы бірнеше 
к_рсеткіштермен сипатталады, бір-а� олардыL әр�айсысына 
бірнеше факторлар жFйесі  әсерін тигізеді. 

�р – тFрлі жоспарлы факторлар4а кешендік ба4а әсерін жFйелік 
сипаттауда оларды зерттеудегі ма�сатын аны�тау �ажет.Xндірістегі 
факторлардыL ма4ынасы, олардыL к_рсеткіштерді тиімді 
пайдалануы ��рылымды� бас�ару факторларыныL к_рсеткіштер 
деLгейіне әсер етуін және резервтерді аны�тау механизмдерін 
аны�тау. 

Кешендік экономикалы� талдау бойынша жалпылама немесе 
синтетикалы� к_рсеткіштермен бірге жекелеген немесе 
аналитикалы� к_рсеткіштер есептелінеді. �рбір к_рсеткіш 
экономикалы� белестерді �андайда бір экономикалы� және 
бас�адай факторлардыL әсері негізінде аны�талады. Факторлар – 
б�л элементтердіL, себептердіL, белгілі к_рсеткішке немесе 
бірнеше к_рсеткіштерге әсері. Мынадай экономикалы� фактордыL 
және экономикалы� белестердіL �4ымы енгізілген к_рсеткіштердіL 
объективті сипатына тән. 

ФакторлардыL әсерін зерттеу белгілі ��былыстардыL немесе 
к_рсеткіштердіL бірінші, екінші,....n-ші реті факторлары бойынша 
аны�тау. «К_рсеткіш» пен «Факторлар» тFсініктерініL ауыт�уы 
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шартты, неге дегенде әрбір к_рсеткіштіL бас�а бір к_рсеткішке 
тигізетін әсерін аны�тау4а болады. 

Кәсіпорын �ызметініL жетістіктерін объективті тFрде 
бейнеленуде, тиімді ба4а беруде, негізгі к_рсеткіштердіL ішкі және 
жанама факторларын талдауда маLызы зор. 

Барлы� шаруашылы� �ызметініL соL4ы �аржылы� 
�орытындысы, есептегі жыл4ы таза пайда к_рсеткіштерініL 
«ЖFрегі» болып табылады. �аншалы�ты д�рыс к_рсетілгендігі 
жайында с�ра� туындайды. Б�л с�ра��а тек �ана, талдау «Сапа» 
аны�тамасы сай келеді. 

Сапа пайда-пайданыL пайда болу к_здерініL ��рылымын 
жалпылама сипаттайды. 

Кәсіпорын т�р4ысынан �ара4анда ��ралу к_здерініL пайда 
болуы ішкі және сырт�ы шаруашылы� резервтері болып б_лінеді. 

Ішкі резервтер дегеніміз-халы� шаруашылы4ы салалы�, 
регионалы�, жа4дайларда _ндірісті дамыту факторларында 
пайдалану. 

Ішкі резервтерді пайдалану әлбетте, кәсіпорынныL 
экономикалы� к_рсеткіштер деLгейіне әсер етеді.  
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5 - та�ырып.  Детерминациялы� талдауда4ы факторлар 
тәсілдері 

 
Индекстік әдіс. Индекстер ��былыстардыL уа�ыт 

аралы4ында4ы, кеLістіктегі _згерістерін талдау Fшін �олданылатын 
әдіс. Б�л әдісте экономикалы� мәні бірдей аттас к_рсеткіштердіL 
м_лшерлері _зара салыстырылады. 

Индекс - тікелей салыстыру4а келмейтін ��былыстарды зерттеу 
Fшін, сонымен бірге кFрделі әлеуметтік-экономикалы� 
��былыстардыL жеке факторларыныL Fлесін аны�тау4а 
пайдаланылатын әдістердіL ерекше тFрі. 

Да�ылдар тобынан _ндірілген _німніL к_лемі келесі 
факторлар4а байланысты болады: ол жеке да�ылдар _німділік 
деLгейініL �алыптасуы, егіс ал�абыныL _згеруі және оныL 
��рылымыныL �алыптасуы. Осы4ан байланысты асты� 
да�ылдарын _ндірілген _німге индекстік талдау �олдану4а болады.                                                                                                      
 

2-кесте 
Асты� да�ылдары _німін индекстік талдау 

 

 

Егістік к_лемі, 
га 

Xнімділігі, ц/га Жалпы жинал4ан _нім, ц Да�ыл-
дар 
тобы 2006 

ж. 
2007 ж. 2006 ж. 2007 

ж. 
2006 ж. 2007 ж. шартты 

_нім 
 0S  1S  0Y  1Y  00SY  11SY  10SY  
КFздік 
асты� 

1000 1000 6,64 7,86 6640 7860 6640 

Арпа 700 300 1,743 4,60 1220 1380 523 
Бар-
лы4ы 

Σ 0S =1

700 

Σ 1S =1300 0Y =4.623 1Y =7.10
7 

Σ 00SY =7860 Σ 11SY =9240 Σ 10SY =7163 
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  Да�ылдар тобы бойынша осы жылдарда4ы орташа _німділікті 
есептейміз, ол Fшін орташа шамалардыL формуласын �олданамыз: 
 

гац
S

SY
Y /623.4

1700

7860

1700

743.170064.61000

0

00
0 ==

•+•
==

∑
∑  

 

гац
S

SY
Y /107.7

1300

9240

1300

60.4300100086.7

1

11
1 ==

•+•
==

∑
∑  

Содан соL соL4ы жылды алдын4ы жылмен салыстыр4анда, 
_ндірілген _нім к_лемініL _згеруіне аны�тама бері Fшін жалпы 
агрегатты _нім индексін және оныL делтасын есептейміз: 
 

1755.1
7860

9240

00

11
/ ===
∑
∑

SY

SY
J
YSS

 немесе 117,55% 

 
∑ ∑ =−=−=∆ цSYSY 1380786092400011  

 
Жалпы _нім индексі соL4ы жылды алдыL4ы жылмен 

салыстыр4анда асты� _німініL к_лемі 17,55%-4а немесе 1380ц 
_скенін аны�тап отыр. 

Осы _ндірілген _нім к_лемініL _суі, біріншіден жеке 
да�ылдардыL _німділігіне байланысты, осы фактордыL әсерін 
аны�тау Fшін, жалпы т�ра�ты _німділік индексін және делтасын 
есептейміз: 
       

2899.1
7163

9240

00

11
===

∑
∑

SY

SY
Yy  немесе 128,99% 

 
∑ ∑ =−=−=∆ цSYSY 2077716392401011  

 
Б�л индекс 2007 жылды алдыL4ы жылмен салыстыр4анда 

кFздік асты� пен арпа _німділігі 28,99%-4а жо4арлауына 
байланысты, осы жылы _ндірілген асты� _німдерініL к_лемі 2077 ц 
_сіп отыр4анын к_рсетеді. 

Xндірілген асты� _німініL к_леміне, екіншіден егістік 
к_лемініL _згеруі әсер етеді, осы фактордыL әсерін аны�тау Fшін 
жалпы егістік к_лем индексі және оныL делтасын есептейміз. 



 
41 
 

 
 

 

7647.0
1700

1300

0

1
===

∑
∑
S

S
JS немесе 76,47% 

 
( ) ( ) ( ) цYSSS 1850623.4400623.417001300001 −=•−=•−=•−=∆ ∑ ∑  

 
Б�л индекс 2007 жылды 2006 жылмен салыстыр4анда, егістік 

ал�абыныL 23,53%-4а немесе 400 га азаюына сәйкес, соL4ы жылы 
_ндірілген _німніL к_лемі 1850 ц-ге т_мендегенін ай�ындап отыр. 

sшіншіден асты� _німініL к_лемі, егіс ал�абыныL 
��рылымыныL д�рыс �алыптасуына байланысты болады. Осы 
фактордыL әсерін аны�тау Fшін жалпы ��рылым индексі мен оныL 
делтасын есептейміз. 

 

1918.1
6010

7163

1300623.4

7163

10

10
/ ==

•
==

∑
∑

SY

SY
J
S

 немесе 119,18% 

 
∑∑ =−=−=∆ цSYSY

S
1153601071631010/  

 
Жалпы ��рылым индексі, 2007 жылды алдыL4ы жылмен 

салыстыр4анда, егістік к_лемініL ��рылымы 19,18%-4а 
жа�сар4анын, я4ни соL4ы жылда _німділігі жо4ары асты� 
да�ылдарыныL Fлестік салма4ы 19,18%-4а _скенін, осы4ан сәйкес 
_німніL к_лемі 1850 ц _сіп отыр4анын к_рсетеді. 

Индекс әдісін �олданып талдауды, осы индекстер мен 
делталардыL арасында4ы байланысты дәлелдеумен шектеді. Осы 
дәлелдеуді келесі схема ар�ылы к_рсетуге болады: 

 
/SSЦYSS JJJJ ••=  

1,1755=1.2899*0.7647*1.1918 
1SSYYSS ∆+∆+∆=∆  

1380ц=2077ц+(-1850ц)+1153ц 
 

6-та�ырып. ТалдаудыL экономикалы�-математикалы� 
тәсілдері 
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ТалдаудыL математикалы� тәсіліне жалпы сипаттама. Санды� 
�аржылы� талдау жасауда, �аржылы� к_рсеткіштерді есептеуде 
бірыL4айлан4ан модельдер мен әдістерді �олдану �ажет екені 
әркімге белгілі бола бастады. 

Жалпы �аржылы� математиканыL әдістерін шартсыз 
базалы�тар және �олданбалылар деп екі категория4а б_леді. 

Базалы�тар4а жататындар: 
- т_лемдерді �л4айту4а немесе дисконттау4а байланысты 

әрекеттердіL негізі ретінде �арапайым және кFрделі пайыздар; 
- әртFрлі �аржылы� ренталар ж_нінде тіркескен (а4ымдар) 

т_лемдерді есептеу. 
�аржылы� есептеулердіL �олданбалы әдістеріне жататындар: 
- �аржылы� - несиелік әрекеттердіL нәтижелік тиімділігін 

ба4алау және жоспарлау; 
- са�тану аннуиететтерін есептеу; 
- �за� мерзімдік �арыздарды _теуді жоспарлау; 
- т�тынушылы� несиелерді және ипотекалы� ссудаларды 

_теуді жоспарлау; 
- ��нды �а4аздар бойынша �аржылы� есептеулер; 
- лизингтер, факторингтер және форфейтингтердіL банктік 

әрекеттері; 
- инвестиционды� жобаларды және т.б. талдау және 

жоспарлау. 
Экономикалы�-математикалы� Fлгілеу. �аржылы�  нары� іс- 

әрекеттерінде дәйекті шешім �абылдауда, санды� �аржылы� 
талдауды және �аржы-экономикалы� есептерді тереL кәсіптік 
деLгейде жFргізуде, даусыз, экономикалы�-математикалы� 
әдістері ауадай �ажет. 

Нәтижелік к_рсеткіштердіL _згеруіне факторлардыL санды�  
әсерін талдау әдістері. 

К_рсеткіштердіL _з мазм�ны бойынша санды� және сапалы� 
болып б_лінеді. 

� Санды� к_рсеткіштерге – дайындал4ан _нім к_лемі, 
еLбеккерлер саны, ауданы, мал басы және та4ы бас�а. 

� Сапалы� к_рсеткіштеріне о�ылатын объектілердіL �асиеті 
және на�тылы негіздерін, сапалы4ын к_рсетеді. Мысалы, еLбек 
_німділігі, _зіндік ��н, рентабельділік, да�ыл _німділігі және бас�а. 
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Санды� к_рсеткіштердіL _згеруі әрине, сапалы� _згеруіне 
әкеліп со4ады және керісінше. Мысалы _нім _ндіру к_лемініL _суі, 
_зіндік ��нныL т_мендеуіне әкеледі. ЕLбек _німділігініL _суі _нім 
_ндіру к_лемініL _суін �амтамасыз етеді. 

Аналитикалы� к_рсеткіштердіL абсолюттік және 
салыстырмалы болып б_лінеді. 

� Абсолюттік к_рсеткіштер а�шалай, натуралды _лшемдер 
немесе еLбек сыйымдылы4ы ар�ылы к_рінеді. 

� Салыстырмалы к_рсеткіштер �андай да бір екі абсолюттік 
к_рсеткіштердіL ара �атынасын к_рсетеді. Олар индек немесе 
коэффициент, процент тFрінде аны�талады. 

● Абсолюттік к_рсеткіштер - _з кезегінде ��нды� және шартты 
натуралды болып б_лінеді. 

● Натуралды к_рсеткіштер – физикалы� _лшем бірлігімен 
_лшенетін шама ретінде к_рінеді (масса, �зынды�, к_лем және т.б). 

● Шартты – натуралды к_рсеткіштер - әртFрлі ассортимент 
_німін _ткізу және _ндіріс к_лемін �орытындылау сипаттамасы 
Fшін �олданылады. (Мысалы, ауыл шаруашылы4ында мал азы�ты 
_лшем). 

��нды� к_рсеткіштер а�шалай _лшемін білдіретін шамасын 
к_рсетеді. 

● ��ру тәсілі бойынша к_рсеткіштер нормативтік (ба4а, 
амортизация нормасы, энергия, жанар–жа4ар май, материал, 
шикізат�а шы4ын нормасы және т.б); 

● Жоспарлы (экономикалы� және әлеуметтік даму 
жоспарыныL міліметтері, ішкі шаруашылы� б_лімдерініL 
жоспарлы тапсырмасы); есеп (оперативтік есеп, статистикалы�, 
бухгалтерлік мәліметтер); есепті (оперативті және статистикалы� 
есептер, бухгалтерлік мәліметтер); аналитикалы� (барлы�), 
кәсіпорын ж�мысыныL тиімділігі және нәтижелерді ба4алау Fшін 
талдау кезінде есептелінеді. 
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2-сызба. Талдау объектісініL жFйесі. 
 

7– та�ырып. Резервтерді аны�тау мен есептеу  әдістемесі 
 

7. Рентабельділік және пайда 
к_рсеткіштері 

6. XнімніL _зіндік ��н к_рсеткіштері 

8. КәсіпорынныL �аржылы� жа4дай к_рсеткіштері 

5. Xнім _тімі және _ндіріс к_рсеткіштері 

2. Xндіріс ��ралдарын 
пайдалану к_рсеткіш-
тері 

3. ЕLбек ��ралын 
пайдалану к_рсеткіш- 
тері 

4. ЕLбек ресурстарын 
пайдалану к_рсеткіш-
тері 

1. Кәсіпорын �ызметініL ал4аш�ы жа4дай к_рсеткіштері 

Экономикалы� талдаудыL к_рсеткіштер 
жFйесі 
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КәсіпорынныL т_лем �абілеттілігі оныL �аржылы� 
т�ра�тылы4ыныL маLызды белгілерініL бірі және онымен ты4ыз 
байланысты болады. Сол себепті нары� экономикасы жа4дайында 
о4ан к_п к_Lіл б_лінеді. 

Арнайы есептік талдау әдебиеттерінде т_лем �абілеттілігін 
аны�тау ж_нінде әртFрлі к_зкарастар кездеседі. 

Арнайы есептік - талдау әдебиеттерінде т_лем �абілеттілігін 
аны�тау ж_нінде әр тFрлі к_з�арастар кездеседі. �аржылы� талдау 
бойынша кейбір авторлар т_лем �абілеттілігі ретінде кәсіпорын 
_зініL �за� мерзімді міндеттемелері бойынша есептесе алу 
�абілеттілігі деп �й4арады. 

Бас�а авторлар т_лем �абілеттілігі деп, кәсіпорынныL тек 
�ыс�а мерзімді міндеттемелерін _теуге дайынды4ын айтады. 

Жо4арыда4ыларды �орытындылай келе, кәсіпорынныL т_лем 
�абілеттілігі деп, оныL дер кезінде _зініL барлы� міндеттемелері 
бойынша т_лемдер жFргізуге дайынды4ын айту4а болады. Біра� 
б�л Fшін кәсіпорынныL есеп айырысу, валюта және бас�а да 
шоттарында а�шалары болуы керек. 

�арыздарды _теуде ��ралдар, сонымен бірге кәсіпорында бар 
тауарлы-материалды� ��ндылы�тар �оры кепіл бола алады. 

Бас�аша айтканда, теориялы� тFрде �арыздарды _теу 
кәсіпорынныL барлы� а4ымда4ы активтерімен �амтамасыз етіледі. 
На� осылай теориялы� тFрде, егер кәсіпорынныL а4ымда4ы 
активтері �ыс�а мерзімді міндеттемелерініL сомасынан артса, онда 
ол �арыздарды _теуге дайын деп есептеуге болады. Біра�, егер 
кәсіпорын барлы� а4ымда4ы активтерін �арыздарды _теуге 
ба4ыттаса, онда дәл сол кезде оныL _ндірістік �ызметі 
то�татылады, себебі онда _ндіріс ��ралдарын тек негізгі ��ралдар 
��райды, ал материалды айналым ��ралдарын алу4а а�ша жо�, 
я4ни олар толы4ымен �арыздарды т_леуге ж�мсалды. 

Сонды�тан т_лем �абілеттілігі бар деп, а4ымда4ы активтіL 
сомасы а4ымда4ы міндеттемелерінен к_п жо4ары кәсіпорынды 
есептеуге болады. КәсіпорынныL тек �арыздарды _теуге 4ана емес, 
сонымен бірге Fздіксіз _ндіріс Fшін �аржылары болуы керек. 

А4ымда4ы т_лем �абілеттілігі баланс жасау мерзімімен 
аны�талады. Кәсіпорын жабды�таушыларына, банктік �арыздар 
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және бас�а да есеп айырысулар бойынша �арыздары жо� болса 
т_лем �абілетті деп саналады. 

Келешекке арнал4ан т_лем �абілеттілігі на�ты бір мерзімдегі 
оныL т_лем ��ралдарыныL сомасын осы мерзімдегі жедел 
міндеттемелерімен салыстыру жолымен аны�талады. 

Т_лем �абілеттілігі белгілі бір мерзімде �олда4ы а�ша 
сомасыныL жедел т_лемдер сомасына �атынасын к_рсететін т_лем 
�абілеттілігі коэффициенті ар�ылы к_рінеді. Егер т_лем 
�абілеттілігі коэффициенті 1-ге теL немесе Fлкен болса, онда б�л ол 
кәсіпорынныL т_лем �абілетті екенін білдіреді. Егер коэффициент 
1-ден аз болса, онда талдау процесінде т_леу ��ралдарыныL 
жетіспеуі себептерін аны�тау керек. 

 

8 - та�ырып. �аржылы� талдау тFсінігі, мәні, міндеттері және 
а�паратгы� �амтамасыз етілуі 

 
Нары�ты� �атынастары жа4дайында кәсіпорынныL �аржылы� 

жа4дайын талдаудыL маLызы _те зор. Б�л кәсіпорындардыL 
тәуелсіздікке ие болуымен, сондай-а� олардыL меншік иелері, 
ж�мысшылар, коммерциялы�  серіктестер және бас�а 
контрагенттер алдында _зініL _ндірістік-кәсіпкерлік �ызметініL 
нәтижелері Fшін толы� жауапкершілікте болуымен байланысты. 

КәсіпорынныL �аржылы� жа4дайын талдау ж_ніндегі 
мәселелері �арастырмас б�рын, "�аржылы� жа4дай" дегеніміз 
немесе "�аржылы� жай-кFй" дегеніміз не, соны аны�тап ал4ан ж_н. 
СоL4ы жылдары шы4арыл4ан арнайы әдебиеттерде б�л �4ым әр 
тFрлі тFсіндіріледі. Профессор А.Д. Шеремет "КәсіпорынныL 
�аржы (активтер) жа4дайы �аржыны тарату, пайдалану және оны 
�алыптастыру кездерімен (меншіктік капитал және міндеттемелер, 
я4ни пассивтер) сипатталады" деп жаз4ан. 

Профессор Н.А Русак б�л �4ымды былайша аны�тайды: 
«КәсіпорынныL �аржылы� жа4дайы �аржы ресурстарын жасау, 
тарату және пайдаланумен сыйпатталады. КәсіпорынныL 
�аржылы� жа4дайы кәсіпорыныL �алыпты _ндірістік, 
коммерциялы� және бас�а да �ызмет тFрлері Fшін �ажетті �аржы 
ресурстарымен �амтамасыз етілуімен және оларды ма�сат�а сай, 
тиімді тарату және пайдаланумен, сондай-а� бас�а шаруашылы� 
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субъектілерімен �аржылы� �арым-�атынаста болу, т_леу 
�абілеттілігі және �аржылы� т�ра�тылы�пен сыйпатталады. 
КәсіпорынныL уа�тылы т_леу мFмкіндігі оныL �аржылы� 
жа4дайыныL жа�сылы4ын к_рсетеді". 

Экономикалы� талдау �ызметіндегі бас�ару мәліметтерін 
тиімді пайдалану Fшін белгілі а�параттар жFйесіне сFйене отырып 
жFзеге асыру4а болады. А�параттар жFйесін тиімді жFзеге асыру  
кезеLі белгілі бір принциптердіL негізінде жFргізіледі.Ол келесі 
принциптерден т�рады: 

1. КәсіпорынныL а�параттармен �амтамасыз етуін тиімді 
жFйеде �олдану. 

2. Барлы� _ндіріс процесіндегі к_рсеткіштерге дәлелді жауап 
беруі, ол т�тыну, айырбастау, таби4и, материалды, �аржы 
ресурстарын тиімді пайдалану. 

3. Алынатын а�парат к_здерініL бірлігі. 
4. Алынатын а�парат к_здерініL  жан-жа�тан келіп тFсуі 

(бухгалтерлік, оперативтік, статистикалы� ). 
5. Алынатын мәліметтердіL барлы4ын жоспар к_рсеткіштеріне 

пайдалану. 
Кәсіпорын к_рсеткіштерініL есеп беру жылда4ы к_рсеткіштерін 

базистік жылмен, ортасалалы� және бас�а кәсіпорын  
к_рсеткіштерімен салыстыру негізінде  жFргізіледі. Нәтижелік 
к_рсеткіштердіL шараларына әртFрлі факторлардыL әсерін 
аны�тау, пайдаланылма4ан мFмкіндіктер, кемшіліктер, �ателіктер 
ай�ындалады. 

Талдау нәтижесі негізінде бас�ару шешімі орны4ады және 
��растырылады. Сонымен, экономикалы� талдау – б�л бас�ару 
функциясы, я4ни шешім �абылдаудыL 4ылымилы4ын �амтамасыз 
етеді. 

Бас�ару талдауыныL жоспарларды негіздеу ��ралы 4ана емес, 
сонымен �атар, олардыL орындалуын  кешенді ба�ылау болып 
табылады. 

Жоспарлау – кәсіпорын �ызметініL нәтижелерін талдаудан 
басталып және ая�талады. (Басты роль _ндіріс тиімділігін арттыру 
резервтерін пайдалану және аны�тауда талдау4а б_лінеді). 

Сонымен, бас�ару талдауы бас�ару шешімі мен 4ылыми 
негізделген жоспарларды ��растыру негізі, ішкі шаруашылы� 
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резервтерін ай�ындау ��ралы, _ндірісті бас�ару жFйесініL еL басты 
элементі болып табылады. 

Талдау р_лі - _ндірісті бас�ару ��ралы ретінде жылдан – жыл4а 
_суде. Б�л әртFрлі жа4дайлармен келісілген. 

Біріншіден, _ндірісте 4ылым мен капитал сыйымдылы4ын 
арттырумен, шикізат ��ныныL және дефициттіL _суімен 
байланысты _ндіріс тиімділігініL арттыру �ажеттілігі; 

Екіншіден, нары�ты� экономика4а біртіндеп _туі; 
sшіншіден, кәсіпорындарды жекешелендіру, экономиканыL 

�айта ��рылуымен байланысты жаLа шаруашылы� формаларын 
��ру және экономикалы� реформалардыL бас�а да шаралары. 

Бас�ару талдауына шын к_Lіл б_летін кәсіпорындар жо4ары 
экономикалы� тиімділікке, нәтижеге ие болады. 

�аржылы� талдау әдістері және олардыL жіктелуі 
       Нары�ты� �атынастыL �алыптасуы шаруашылы� �ызметін 
бірт�тас кешенді талдауды ішкі (бас�ару) және сырт�ы (�аржылы� 
талдау) талдау деп б_луді �ажет етіп отыр. ТалдаудыL б�л 
тFрлерініL әр�айсысыныL _зініL негізгі а�паратты� к_здері бар. 

�лемдік тәжірибе к_рсеткендей, есеп берудіL екі тFрі бар: 
Акционерлерді, �алыL ж�ртшылы�ты, банктерді, сондай-а� 
са�тандыру �йымдары мен Fкімет органдарын кәсіпорынныL 
ж�мыс жа4дайы мен оныL �аржылы� жа4дайы және есепті 
кезеLдегі шаруашылы� �ызметініL нәтижесімен таныстыру Fшін 
�аржылы� газеттер мен бюллетендерде, арнайы аны�тамаларда 
басылып шы4атын �аржылы� есеп беру. Сонымен �атар к_біне, 
есепте субъектініL шаруашылы� �ызметін динамикада бейнелеп 
к_рсетуге, даму ба4ыты мен оныL алдыL4ы кезеLдегі жа4дайын 
болжау4а мFмкіндік беретін бір�атар жылдардыL мәліметтерін 
жариялайды. Есеп берудіL екінші тFрі - бас�ару талдауы, б�л 
кәсіпорын шы4аратын _німдердіL жеке тFрлерініL _зіндік ��ныныL 
нормативтері туралы, сондай-а� сапасыныL т_мендігіне немесе 
тауардыL м_лшерден тыс шы4арылып, _тпей �алуына байланысты 
мәліметтерден т�ратын �атаL ��пияландырыл4ан, бас�а т�л4алар 
Fшін жабы� есеп болып табылып, ішкі есеп берудіL ішіндегі 
жауапкершілік орталы�тары мен пайда болу орындары бойынша 
шы4ындар сия�ты жеке б_лімшелердіL ж�мыс нәтижелерін 
сыйпаттайтын маLызды есеп тFрлері болады.       КәсіпорынныL 
жеке б_лімшелеріндегі шаруашылы� жFргізу деLгейін аны�тау 
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шы4ындар мен нәтижелерді салыстыру, кім �алай ж�мыс істейтінін 
к_руге мFмкіндік береді .  

Ішкі талдау бас�ару есебі, ал сырт�ы талдау �аржылы� есеп 
негізінде жFргізіледі. БFгінгі таLда4ы нары��а _ту кезеLінде 
кәсіпорынныL �аржылы� жа4дайын ба4алауда жаLа амалдар �ажет. 

СоL4ы кездері мерзімді баспас_здерде, сондай-а� жеке 
басылымдарда �аржылы� талдауды жFргізу бойынша бір�атар 
әдістемелік �сыныстар жары� к_рді. Б�л еLбектіL авторлары 
кәсіпорынныL �аржылы� жа4дайын және оныL жекелей 
к_рсеткіштерін талдаудыL әр тFрлі әдістемелерін �сынып отыр. 
Б�л әдістемелердіL к_пшілігінде олардыL маLызды ерекшелігі 
болып табылатын, кәсіпорынныL �аржылы� жа4дайыныL біздіL 
отанды� тәжірибеде �олданылма4ан жаLа к_рсеткіштерініL жFйесін 
толы� талдауда. 

Онда4ан жылдар бойы барлы� бас�ару деLгейлерінде және 
кәсіпорынныL _зінде пайдаланып келген �аржылы� жа4дайды 
талдаудыL �алыптас�ан әдісініL, шаруашылы� жFргізудіL 
әкімшілік жFйесініL ж�мыс істеу жа4дайында және негізінен 
орталы�тандырыл4ан к_здерден �аржыландырылатын мемлекеттік 
меншік Fшін, сондай-а� уа�ытша тартыл4ан �аражаттарды 
(т�ра�ты пассивтер), айналым �аражаттарын және бас�аларды 
м_лшерлеу ма�сатында �олданыл4аны тFсінікті. Б�л жа4дайлар 
шаруашылы� жFргізудіL тиімділігіне ба4ыттал4ан бас�арушылы� 
шешімдерді �абылдауда кәсіпорынныL дербестігін тежеп отырады 
және нары�ты� �атынастар мен кәсіпшілік �ызметпен мFлдем 
Fйлеспейді. 

Б�рын4ы �олданылып келген талдау әдістемесінде әр тFрлі 
баптардыL мәндерін, баланс б_лімі мен топтарыныL жиындарын 
олардыL м_лшерлік к_лемдерімен салыстыру, м_лшерден 
ауыт�уын зерттеу, б�л ауыт�улардыL кәсіпорынныL �аржылы� 
жа4дайыныL т�ра�тылы4ына �алай әсер етуін зерттеу шешуші роль 
ат�арды. ЖаLа �аржылы� есептіL маLызды ерекшеліктерініL бірі - 
онда жоспарлы� к_рсеткіштер мен нормативтердіL жо�ты4ы болып 
табылады. 

Нары� жа4дайында �аржылы� жоспарлау кәсіпорын4а оныL 
�ызметі ж_нінде к_птеген параметрлерді сырттан бекітетін 
орталы�тандырыл4ан әкімшілік сипатты жояды. Ол, еL алдымен 
бәсекелестік нәтижесінде �ар�ынды _згеріп отыратын нары�ты� 
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коньюнктура жа4дайында _зініL хал-жа4дайын ны4айту4а 
�мтылатын кәсіпорынныL шаруашылы� әрекетініL икемді 
стратегиясы мен тактикасын жасау4а �ызмет етеді. �аржылы� 
�ызметте нормативтерді пайдалану кәсіпорынныL _з еркінде, 
сонды�тан нормативтер туралы а�параттар, коммерциялы� ��пия4а 
айналады. Жоспарлан4ан нормативтерден ауыт�уды талдау, 
кәсіпорынныL ішкі талдауыныL ��рамдас б_лігі болып табылады. 
Бухгалтерлік есеп беруге негізделген �аржылы� жа4дайды талдау, 
сырт�ы талдау сипатына ие болады, я4ни б�л кәсіпорынныL 
�ызметі туралы а�параттардыL шектеулі б_лігінен т�ратын есеп 
мәліметтері негізінде осы кәсіпорынныL мFдделі контрагенттерініL 
- меншік иесі немесе мемлекеттік органдардыL берілген 
кәсіпорынныL шегінде жFргізетін талдауы. �аржылы� жа4дайды 
ішкі талдау әдістемесі, әрбір кәсіпорын Fшін тек потенциалды 
әріптестерін ба4алау ма�сатында 4ана емес, сонымен �атар 
�аржылы� есепті сырт�ы пайдаланушылардыL к_з�арасы 
т�р4ысынан ал4анда4ы _зін-_зі ба4алау Fшін де �ажет. 

�аржылы� талдаудыL тәжірибесі �аржылы� есепті о�удыL 
негізгі ережелерін �алыптастырды. ОлардыL ішінен алты негізгі 
әдісті б_ліп �арастыру4а болады: 

1)   к_лденеL талдау; 
2)   тікелей талдау; 
3)   трендтік талдау; 
4)   салыстырмалы талдау; 
5)   факторлы� талдау; 
6)   �аржылы� коэффициенттер әдісі. 
К_лденеL (уа�ытша) талдау - есеп берудіL әрбір позициясын 

_ткен кезеLімен салыстыру. Ол _ткен кезеLдегімен 
салыстыр4анда4ы бухгалтерлік есептіL тFрлі баптарыныL 
абсолюттік және салыстырмалы ауыт�уларын аны�тау4а мFмкіндік 
береді. 

Тікелей (��рылымды) талдау - әрбір есеп позициясыныL жалпы 
нәтижеге тигізетін әсерін ай�ындай отырып, �орытынды �аржылы� 
к_рсеткіштердіL ��рылымын аны�тау. Ол жалпы баланс немесе 
оныL б_лімдері бойынша �орытынды к_рсеткіштегі жеке 
баптардыL Fлес салма4ын аны�тау4а мFмкіндік береді. Мысалы, 
�за� және а4ымда4ы активтердіL кәсіпорын мFлкініL жалпы 
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��нында4ы, я4ни баланс валютасында4ы Fлес салма4ы және та4ы 
бас�алар. 

Тікелей және к_лденен талдаулар бірін-бірі толы�тырып 
отырады. Сонды�тан да есептік бухгалтерлік Fлгі ��рылымы 
секілді оныL жеке к_рсеткіштерініL динамикасын да сипаттайтын 
кестелерді жиі жасайды. 

Трендтік талдау барлы� к_рсеткіштер 100% деп алынатын 
базистік жыл деLгейінен, бір�атар жылдар к_рсеткіштерініL 
салыстырмалы ауыт�уын есептеуге негізделеді. Бас�аша айт�анда, 
трендтік талдау әрбір есеп позициясын бір �атар _ткен кезеLдермен 
салыстыруды және трендті, я4ни жеке кезеLдердіL дербес 
ерекшеліктері мен кездейсо� әсерлерінен тазартыл4ан к_рсеткіш 
динамикасыныL негізгі тенденциясын аны�тауды к_рсетеді. 
ТрендтіL к_мегімен болаша�та4ы к_рсеткіштердіL мFмкін болатын 
маLызы �алыптасады, ал одан кейін перспективті, болжамды� 
талдау жFргізіледі. 

�аржылы� талдаудыL нары�ты� экономика жа4дайында4ы 
к_бірек тарал4ан әдісі әр тFрлі �аржылы� коэффициенттерді 
пайдалану болып табылады. 

Коэффициенттер салыстырмалы шамалар болып табылады, 
оларды есептеу кезінде шамалардыL біреуін бірлік ретінде алып, ал 
екіншісін бірлікке �атынасы ретінде к_рсетеді. �аржылы� 
коэффициенттерді есептеу баланстыL жеке баптарыныL арасында 
болатын _зара байланыстар4а негізделген. Олар кәсіпорынныL 
�аржылы� жа4дайын кезекті факторлы� талдау Fшін ал4аш�ы база 
болып табылады және олар талдау нәтижесінде талдау жFргізушіге 
жасырын ��былыстарды ашу4а мFмкіндік беретін екі шаманыL 
арасында4ы _зара математикалы� �атынастарды к_рсетеді. 

Шешімдер �абылдау Fшін сәйкес коэффициенттерді талдаудыL 
пайдалылы4ы оларды д�рыс тFсіндіруге байланысты. Б�л - 
�атынастарды талдаудыL еL �иын аспектісі, себебі ол осы 
�атынастардыL �алыптасуыныL ішкі және сырт�ы факторларын 
білуді талап етеді, мысалы, салада4ы жалпы экономикалы� 
жа4дайлар, кәсіпорын басшылы4ыныL саясаты және бас�алар. 
�атынастарды Fлкен байыптылы�пен талдау �ажет, _йткені тек бір 
4ана фактор алымына да, б_ліміне де әсер етуі мFмкін. Негізінен 
�атынас деLгейі _ткен кезеLдегі, теориялы� дәлелденген салалы� 
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�атынаспен салыстырылады. �атынасты талдау болаша��а 
бейімделуі тиіс. 

�атынасты талдаудыL ролін асыра ба4алаудыL да �ажеті жо�, 
себебі олардыL әмбебап мәні болмайды және диагностика Fшін 
индикатор болып табылмайды. �лде�айда тереLдетілген талдау, 
�атынас негізінде жасал4ан шешімдерді әр�ашан �олдай бермейді, 
себебі олардыL деLгейіне келесілер әсер етеді, жекелеген 
кәсіпорындардыL ерекшеліктері орташа салалы� мәліметтер. 
Сондай-а�, _ткен жылдарда4ы на�ты �ол жеткізілген деLгейдіL 
�олайсыз болуы немесе оныL сол _ткен жылдар жа4дайы Fшін 
�олайлы болып, біра� �азіргі және болаша�та4ы жа4дайлар 
талаптарына сәйкес келмеуі әсер етеді. 

�аржылы� талдауды салыстырмалы к_рсеткіштер негізінде 
жFргізудіL шетелдік тәжірибесін механикалы� тFрде к_шіріп алу, 
к_п жа4дайда тиімсіз, себебі б�л жа4дайда біздіL кәсіпорындардыL 
_з ерекшеліктеріне назар аударылмайды. Нәтижесінде бір 
к_рсеткіштердіL мFмкін болатын маLызы туралы берілген кеLестер 
кейбір кезде расталмайды. Дегенмен, �аржылы� жа4дайды талдау 
барысында салыстырмалы к_рсеткіштерді зерттеу �ажет болады, 
себебі ол болып жат�ан жа4дайларды тFсінуге және де оларды тек 
а4ымда4ы мезетте 4ана емес, сонымен �атар болаша�та да д�рыс 
ба4алау4а мFмкіндік береді. �лде�айда кеL тарал4ан және 
зерттелген к_рсеткіштерге мыналар жатады: _тімділік, �аржылы� 
т�ра�тылы�, табыстылы� және іскерлік белсенділік. 

Салыстырмалы (кеLістіктік) талдау - б�л фирмалардыL, 
еншілес фирмалардыL, б_лімшелердіL және цехтардыL жекелеген 
к_рсеткіштері бойынша есебініL ��рама к_рсеткіштерін 
шаруашылы� ішіндегі талдау, сондай-а� берілген фирманыL 
к_рсеткіштерін орташа салалы� және орташа жалпы экономикалы� 
мәліметтері бар бәсекелес фирмалардыL к_рсеткіштерімен 
салыстыр4анда4ы шаруашылы� аралы� талдау болып тыбалады. 

Факторлы� талдау - б�л жекелеген факторлардыL (себептердіL) 
�орытынды к_рсеткішке тигізетін әсерін зерттеудіL детерминдік 
(аны�тау) немесе реттелмеген тәсілдері к_мегімен талдау. Сонымен 
�атар факторлы� талдау �орытынды к_рсеткіштерді оныL ��рамдас 
б_ліктеріне жіктегенде - тура, ал оныL жеке элементтерін жалпы 
�орытынды к_рсеткішке біріктіргенде ол -кері (синтез) болуы 
мFмкін. 
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КәсіпорынныL  �аржылы� есептілігі, �аржылы� талдаудыL 
а�паратты� базасы  ретінде 

КәсіпорынныL шаруашылы� �ызметі барысында жалпы 
кәсіпорын �ызметіне талдау жFргізіледі. Талдау жFргізу барысында 
�олданылатын талдау к_здері екі топ�а б_лінеді: 

1. Есепті. 
2. Есептен тыс. 

Есепті талдаудыL негізі келесі топтардан т�рады: 
1. Бухгалтерлік есеп және есептемелер. 
2. Статистикалы� есеп және есептемелер. 
3. Ішінара есептеу мәліметтері. 
Бухгалтерлік есеп және есептемелер ол бFкіл шаруашылы�тыL 

��ралу к_здеріне, шаруашылы� ��ралдарына талдау жасауда, 
бизнес жоспарыныL орындалуына, о4ан дәлірек аны�тама бергенде 
�олданады. 

Статистикалы� есеп және есептемелер ол шаруашылы�тыL 
санды� және сапалы� к_рсеткіштерініL ��ралу к_здерініL негізін 
��райды. 

Оперативті есеп және есептемелер ол шаруашылы� �ызметін 
белгілі бір б_лімшелеріне және цехтарында �олданылатын есептіL 
тFрі. 

Ішінара талдау мәліметтері ол есептемелердегі к_рсеткіштерге 
жан-жа�ты талдау болып есептелінеді. 

Есептен тыс мәліметтер келесі к_рсеткіштерден т�рады: 
1. КәсіпорынныL ішкі ведомоствалы� және ведомоствалы�тан 
тыс материалдарын тексеру, ішкі және сырт�ы аудит. 

2. Зертханалы� санитарлы� тексерудіL мәліметтері. 
3. Салы� инспекциясыныL мәліметтері. 
4. ЕLбек �жымыныL мәліметтері. 
5. ЖиналыстыL материалдары, хаттамалары, баяндамалары. 
    

9 - та�ырып. БаланстыL _тімділігін талдау 
 
Кәсіпорын активтері мен пассивтерініL ��рылымын талдау 

Баланс активтерініL ��рамы мен ��рылысыныL динамикасын 
талдау – кәсіпорынныL барлы� мFліктерініL және оныL жекелеген 
тFрлерініL абсолютті және салыстырмалы арту немесе кему 
м_лшерін белгілеуге мFмкіндік береді. 
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�аржылы� есептіL негізгі элементі болып саналатын активтерді 
талдау барысында олардыL на�ты �олда бары, ��рамы, ��рылымы 
және оларда бол4ан _згерістер зерттеледі. АктивтердіL жалпы 
��рылымын және оныL жеке топтарын талдау, олардыL 
рационалды таратылуын тал�ылау4а мFмкіндік береді. 

АктивтердіL _суі кәсіпорынныL болаша�та дамуын к_рсететін 
бол4анды�тан ол осы кәсіпорын ж�мысыныL оL нәтижесін 
сыйпаттайды.  

Алайда, кәсіпорын мFлік ��ныныL _су себептерін талда4анда, 
жо4ары деLгейі балансты� есептіL номиналды к_рсеткіштерініL 
на�ты к_рсеткіштерден айтарлы�тай ауыт�уына әкеліп со�тыратын 
инфляция әсерін ескеру �ажет. Отанды� тәжірибеде инфляцияны 
есепке алу, тек негізгі ��ралдардыL балансты� ��нын ��ру 
барысында жFргізіледі. 

Пассивтерді тану. Пассивтер Fш топтан: капитал, �за� мерзімді 
міндеттемелер және а4ымда4ы міндеттемелерден т�рады. Осы Fш 
топ ар�ылы �йымдар активтерініL �ор к_здері �алыптасады. 
�андай да болмасын к_здерден алын4ан �аражаттар, мейлі заLды 
және жеке т�л4а, банк несиелері, �арыз4а алын4ан к_здер болсын, 
осы �йымныL жеке меншігіндегі к_здер ма4анасында бухгалтерлік 
есептіL балансына жазылады. �арапайым тілмен айт�анда 
пассивтегі сомалар осы �йымды несиелендірушілердіL алаша�тары 
болып табылады. Я4ни несиелендірушілерден алын4ан к_здер 
тFптіL тFбінде �айтарылады. Сонды�тан, активтер және пассивтер 
екі тFрлі категория4а б_лініп, бухгалтерлік есеп балансыныL әр 
тFрлі тарма�тарында жFргізіледі. Осы4ан орай еш�ашанда «пайда 
сомасыныL есебінен активтер алынды» деген �4ым �олданылмауы 
керек. Активтер тек �ана а�шаныL есебінен (а�ша т_леу ар�ылы) 
�алыптасады. Мысал4а бухгалтерлік баланс�а 5 млн. теLгеге теL 
пайда сомасы жазылса, б�л сома осы �йымныL кассасында4ы 
немесе есеп айырысу шотында4ы а�ша деп саналмауы керек. 
�йымдар есебінде аса к_п м_лшерде таза пайда сомасы бола т�рса 
да, кейбір жа4дайда осы �йымныL еLбек а�ы т_леуге на�тылы 
а�шасыныL болмай �алатынды4ын есте са�та4ан ж_н. Дәл осындай 
�4ым «капитал» _рісінде де танылып, капитал тек �ана арнайы 
к_здерден туындайтынды4ын, _зі а�ша емес екендігін білдіреді.  
 

�аржылы� т�ра�тылы�ты талдау 
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КәсіпорынныL �аржы жа4дайы осы кәсіпорынныL белгілі бір 
кезеLдегі �аржылы� т�ра�тылы4ын және оныL _з шаруашылы� 
�ызметін Fздіксіз жFргізуі мен _зініL �арыз міндеттемелерін 
уа�тылы _теуі Fшін �аржы ресурстарымен �амтамасыз етілуін 
к_рсетеді. 

Ал кәсіпорынныL �аржылы� т�ра�тылы4ы нені білдіреді? Б�л 
с�ра� та арнайы о�улы�тарда тFрліше тFсіндіріледі. Бір авторлар 
�аржылы� т�ра�тылы�ты "_з �аражаттарын шебер пайдалану 
�абілеттілігі, ж�мыс процесінде Fздіксіздігін �амтамасыз ететін 
�аржыныL жеткілікті болуы" деп тFсіндіреді. �аржылы� 
т�ра�тылы� - меншікті және �арыз �аражаттарыныL байланысы 
деп жазады. 

Енді біреулер "_з �аражаттары есебінен активтерге (негізгі 
�орлар, материалды� емес активтер, айналым �аражаттары) 
жіберілген �аражаттарды жабатын, сондай-а� _телмеген 
дебиторлы�-кредиторлы� �арыздар4а жол бермейтін және де _з 
міндеттемелерін уа�тысында �айтаратын шаруашылы� 
субъектілері �аржылы� т�ра�ты болып табылады" деп жазады . 

Б�л �4ымды А.Д. Шеремет пен Р.С. Сайфуллин _те ы�шам 
тFрде аны�тайды. ОлардыL ойынша "�аржылы� т�ра�тылы� - б�л 
әрдайым т_лем �абілеттілігін кепілдендіретін кәсіпорынныL белгілі 
бір шоттар жа4дайы". 

В.М. Радионова мен М.А. Федотова б�л �4ымды келесідей 
тFсіндіреді: "Кәсіпорында т�ра�ты �алыптас�ан табыстыL 
шы4ыннан артуыныL _зіне тән айнасы - �аржылы� т�ра�тылы� 
болып табылады. Ол а�ша �аражаттарын еркін пайдаланып, оларды 
тиімді �олдану ар�ылы _ндіру мен _німді _ткізу процесініL 
Fздіксіздігін �амтамасыз ететін, сондай-а� �әсіпорынды кеLейтуге 
және жаLарту4а �ажетті шы4ындарын �аржыландыратын 
кәсіпорынныL �аржы ресурсты� жа4дайын сыйпаттайды. 
�аржылы� т�ра�тылы� кәсіпорынныL жалпы т�ра�тылы4ыныL 
негізгі б_лігі болып табылады". Осы еLбегінде б�л авторлар одан 
әрі мына аны�таманы келтіреді. 

"КәсіпорынныL �аржылы� т�ра�тылы4ы - б�л тәуекелділікті 
мFмкін болатын деLгейінде т_лем �абілеттілігі мен несие 
�абілеттілігін са�тай отырып, табысты _сіру негізінде �аржыны 
тарату мен пайдалану ар�ылы кәсіпорынныL дамуын к_рсететін 
�аржы ресурсыныL жа4дайы". 
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В.Г. Артеменко мен М.В. Беллендир б�л �4ымды былай 
тFсіндіреді: "�аржылы� т�ра�тылы� - б�л табыстыL шы4ыннан 
т�ра�ты дәрежеде артуы. Ол а�ша �аражаттарын еркін 
пайдалануды �амтамасыз етеді және оларды тиімді пайдалану 
ар�ылы _ндіру мен _німді сату процесініL Fздіксіз болуына жа4дай 
жасайды. Сонды�тан да �аржылы� т�ра�тылы� барлы� _ндіріс-
шаруашылы� �ызметі процесінде �алыптасады және кәсіпорынныL 
жалпы т�ра�тылы4ыныL негізгі б_лігі болып табылады". Ал 
кәсіпорынныL жалпы �аржылы� т�ра�тылы4ы, ол еL алдымен 
әрдайым табыстыL шы4ындардан артуын �амтамасыз ететін а�ша 
а4ымыныL �оз4алысын к_рсетеді. Нары� жа4дайында ол еL бірінші 
_німді (ж�мыс, �ызмет) _ткізуден тFсетін табыстыL т�ра�тылы4ын 
талап етеді және оныL м_лшері мемлекетпен, 
жабды�таушылармен, несие берушілермен, ж�мысшылармен және 
та4ы бас�алармен есеп айырысу Fшін жеткілікті дәрежеде болуы 
тиіс. Сонымен �атар кәсіпорынныL одан әрі дамуы Fшін барлы� 
есеп айырысулар мен барлы� міндеттемелерді орында4аннан кейін, 
осы кәсіпорында _ндірісті дамыту4а, оныL материалды�-
техникалы� базасын жаLарту4а және әлеуметтік климатты 
жа�сарту мен бас�алар4а мFмкіндік беретіндей дәрежеде табыс 
�алуы �ажет. 

Айта кету керек, біз �аржылы� т�ра�тылы� �4ымын 
�арастыр4анда соL4ы айтыл4ан авторлардыL к_з�арастарын б_лек 
�арастырды�, әйткенмен біз олардыL кейінгі шешімдерімен келісе 
алмаймыз. "�аржылы� т�ра�тылы�тыL мәні - �аржы ресурстарын 
тиімді �алыптастыру, тарату және пайдаланумен аны�талады" -деп 
жазады В.Т. Артеменко мен М.В. Беллендир  

БіздіL ойымызша б�л �4ымды А.Д. Шеремет пен B.C. 
Сайфуллин дәлірек және аны4ыра� тFсіндіреді. Олар �аржылы� 
т�ра�тылы�тыL мәні - б�л �орлар мен шы4ындардыL �алыптасу 
к_здерінен �амтамасыз етілуі -деп тFсіндіреді. 

Э.А. Маркарьян мен Г.П. Герасименко да дәл осындай 
к_з�араста. "КәсіпорынныL _з міндеттемелері бойынша есептесу 
мFмкіндігі" немесе "Сауда, несие және бас�а да т_лем сипатында4ы 
операциялардыL нәтижесінде пайда болатын кәсіпорынныL т_лем 
міндеттемелерін уа�тылы және толы� орындау мFмкіндігін 
к_рсететін т_лем �абілеттілігі, �аржылы� т�ра�тылы�тыL сырт�ы 
к_рінісі болып табылады". КәсіпорынныL ж�мысы нары� 



 
57 
 

 
 

жа4дайына _тумен бірге оныL �аржылы� жа4дайы мен оны 
сауы�тыру жолдарын іздеу ж_ніндегі с�ра�тар да шиелінісе тFсті. 

КәсіпорынныL �аржылы� т�ра�тылы� жа4дайына к_птеген 
факторлар әсер етеді, оларды В.М. Радионова және М.А. Федотова 
келесідей тFрлерге жіктейді: 

1)  пайда   болу   орнына   байланысты   -   ішкі   және сырт�ы; 
2)  нәтижесініL маLыздылы4ына байланысты - негізгі және 

негізгі емес; 
3)  ��рылысы бойынша - �арапайым және кFрделі; 
4)  әрекет   ету   уа�ыты   бойынша   -   т�ра�ты   және 

уа�ытша. 
Ішкі факторлар кәсіпорынныL _зініL ж�мысын 

�йымдастыруына байланысты болады, ал сырт�ы факторлар 
кәсіпорын еркіне ба4ынышты емес. 

Негізгі ішкі факторларды �арастырайы�. КәсіпорынныL 
т�ра�тылы4ы еL бірінші _ндіріс шы4ындарымен Fздіксіз 
байланыс�ан _ндірілген _нім мен к_рсетілген �ызметтіL ��рамы 
мен ��рылымына тәуелді. Сондай-а�, т�ра�ты және айнымалы 
шы4ындар арасында4ы �атынас маLызды болып табылады. 

КәсіпорынныL _ндірілетін _нім және _ндіріс технологиясымен 
ты4ыз байланыс�ан �аржылы� т�ра�тылы4ыныL маLызды 
факторларыныL бірі - активтердіL тиімді ��рамы мен ��рылымы, 
сондай-а� кәсіпорынныL бас�ару стратегиясын д�рыс таLдап алуы 
болып табылады. А4ымда4ы активтерді бас�ару _нері - 
кәсіпорынын шотында оныL а4ымда4ы жедел �ызметі Fшін �ажет 
болатын �аржыныL еL т_менгі сомасын �стаудан т�рады. 

�аржылы� т�ра�тылы�тыL ішкі, маLызды факторларынын бірі 
- б�л �аржы ресурстарыныL ��рамы мен ��рылымы, оларды 
бас�ару стратегиясы мен тактикасыныL д�рыс таLдалып алынуы. 
КәсіпорынныL _з �аржы ресурсы, соныL ішінде таза табысы 
�аншалы�ты к_п болса соншалы�ты ол _зін жайлы сезіне алады. 
Т_лем �абілеттілігін және _тімділігін талдау. Меншікті капиталдыL 
�ажетті  _сімін талдау 
       Баланс _тімділігін талдау мәселесін �арастырар алдында жалпы 
активтердіL, баланстыL және кәсіпорынын "_тімділігін" аны�тап 
алу керек. XтімділіктіL екі т�жырымдамасы белгілі. Бірінші 
«т�жырымдама бойынша _тімділік: кәсіпорынныL _зініL �ыс�а 
мерзімді міндеттемелерін _теу �абілеттілігі �4ынылады. Мысалы, 
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_тімділік-"кәсіпорынныL _зініL �ыс�а мерзімді міндеттемелері 
бойынша т_леу �абілеттілігі", дәл осынысымен, оныL пікірінше, 
_тімділік т_леу �абілеттілігі _згешеленеді.  

"Xтімділік    дәрежесі,    оныL    тFрлену    уа�ыты асырылатын 
уа�ыттыL �за�ты4ымен  аны�талады, �ыс�а   бол4ан   сайын,   осы   
активтіL   _тімділігі   жо4ары болады", - деп жазады.  

 Xтімділік дәрежесіне, я4ни а�ша �аражаттарына айналу 
жылдамды4ына байланысты кәсіпорын активтері келесідей 
топтар4а б_лінеді. 

А1 ЕL _тімді активтер. �лемдік тәжірибеде б�лар4а 
кәсіпорынныL а�ша �аражаттарыныL барлы� баптары және  ��нды 
�а4аздары жатады. 

А�ша �аражаттары мен ��нды �а4аздар (�ыс�а мерзімді 
�аржылы� инвестициялар) - айналым �аражатыныL еL жылдам 
б_лігі. А�шамен бірден есеп айырысу4а болады, ал ��нды �а4аздар 
�олма-�ол а�ша4а  айналады. 

 A2 Тез _ткізілетін активтер. Б�лар4а �ыс�а мерзімді 
дебиторлы� борыш пен бас�а да активтерді жат�ызады. 
Дебиторлы� борыш сомалары есеп айырысу шотына белгілі бір 
уа�ытта келіп тFсіп, б�лар да _з міндеттемелерін т_леуге ж�мсалуы 
мFмкін. Есеп айырысу ��жаттары бойынша жіберілген, сатып 
алушылар уа�ытында т_ленбеген тауарлар бойынша, т_леу уа�ыты 
�зарып кеткен борыштардыL _тімділігі ана4�рлым т_мен, себебі 
т_лемніL �ашан келіп тFскені белгісіз. Біра� нары�ты� 
экономикада уа�ытында �айтарылмайтын борыштар к_біне 
болмайды, себебі оны �айтарып алу4а алдын ала шаралар 
�олданылады. Кез келген дебитор айыпп�л т_леу �аупінен тіпті 
банкрот болып жарияланудан �ор�ып, _зініL �арыздарын 
уа�ытында т_леуге тырысады. Сонды�тан нары�ты� экономика 
жа4дайында ж�мыс істеп жат�ан кәсіпорынныL _тімді 
�аражаттарын есептегенде а�ша �аражаттарына �ыс�а мерзімді 
дебиторлы� борышын да �осады. Біра� әлі �алыптаспа4ан 
нары�ты� экономика, инфляция, әріптестер арасында шаруашылы� 
байланыстар б�зыл4ан жа4дайларда дебиторлы� борыштыL 
барлы4ы бірдей а�ша �аражатына тез  айнала алмайды. 

КFмәнді дебиторлы� борыштыL FлесініL к_п  болуы 
кәсіпрорынныL �аржылы�  т�ра�тылы4ына �ауіп т_ндіруі мFмкін. 
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Сату4а арнал4ан дайын _нім және материалды� ��ндылы�тар 
�орыныL _тімділігі б�дан да т_мен болады, олар негізінен келесі 
топты ��райды. 

А3 Баяу _ткізілетін активтер. Баланс активініL II б_лімініL 
"Тауарлы-материалды� �орлар" бабы және баланс активтініL I 
б_ліміндегі "�за� мерзімді инвестициялар" (жар4ылы� �ор4а бас�а 
кәсіпорындардыL сал4ан салымдар м_лшеріне азайтыл4ан) бабы. 

Біра� б�л кезде "Алда4ы кезеL шы4ындары" бабы есепке 
алынбайды. Б�л топтыL активтерін а�ша4а айналдыру �иыныра�: 
бірінші сатып алушыны тауып алу �ажет, ал б�л оLай емес және 
белгілі бір уа�ытты керек етеді. �сіресе б�л ая�талма4ан _ндіріске 
тиісті: егер, мысалы, темір �аLылтырды сатып алушыны табу оLай 
болса, одан жасал4ан штамптал4ан жартылай _німді сатып 
алушыны табу ана4�рлым �иын. Б�л белгілі бір б�йымды 
дайындау4а арнал4ан жартылай _нім барлы� адам4а бірдей керек 
емес болуы мFмкін. Сонды�тан немістер _тімді активтерді есепке 
ал4анда ая�талма4ан _ндірістіL ��нын �оспайды. Алайда американ 
кәсіпорындарынын ая�талма4ан _ндіріс ��нын _тімді активтердіL 
��нына �осу4а жол беріледі. 

А4 �иын _ткізілетін активтер - баланс активініL I б_лімініL 
алдында4ы топтар4а еLгізілген баптарынан бас�а барлы� баптары. 1 
б_лім жиынынан "�за� мерзімді �аржылы� инвестициялар" бабы 
бойынша соманыL бір б_лігі 4ана алынып тасталын4анды�тан, 
�иын _ткізілетін активтер ��рамында бас�а кәсіпорындардыL  
жар4ылы� капитал4а сал4ан салымдары 4ана есепке алынады. 

Баланс активініL баптары оларды _тімділік дәрежесі бойынша 
топта4анда, басты орынды еL _тімді және әр жа�ты меншік нысаны 
алады - кассада4ы, банктегі есеп  айырысу,    валюта   және    
а4ымда4ы    шоттарда4ы �аражаттары.   Б�дан   кейін   ба4алы   
�а4аздар4а  салын4ан мерзімді �аржылы� инвестициялар, 
дебиторлармен есеп айырысулар т�рады. АктивтіL б�л 
�арастырыл4ан баптары негізінен кәсіпорынныL "_тімділігін" 
(Xтімді капиталын), я4ни активтіL бірінші кезектегі 
міндеттемелерді т_леу Fшін �аражаттар алынатын б_лігін 
к_рсетеді. Xтімділігі б�дан т_мен элементтер тауарлы-материалды� 
�орлар мен негізгі капиталдыL баптарына топтастырылады.  

Баланс пассивтері оларды �айтару, т_леу уа�ытыныL мерзіміне 
байланысты топтастырылады. 
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П1 Не4�рлым тезірек т_ленуге тиісті міндеттемелер - б�лар4а 
уа�ытында т_ленбеген кредиторлы� борыш, �арыздар, бас�а да 
�ыс�а мерзімді міндеттемелеp, ж�мыскерлер мен олардыL ал4ан 
�арыздары бойынша есеп айырысу к_лемінен ас�ан м_лшерде - 
ж�мыскерлерге берілген �арыздар жатады. Б�л берілген 
м_лшерден асу банктіL ма�сатты �арыздарын (несиелерін) _з 
ма�саты бойынша пайдаланба4анды4ын білдіреді  және  сонды�тан 
тезірек _теу Fшін не4�рлым _тімді активтермен �амтамасыз етілуі 
тиіс.  

 П2 �ыс�а мерзімді міндеттемелер - �ыс�а мерзімді несиелер 
мен заемдар және ж�мыскерлерге арнал4ан �арыздар. 

П3   �за� мерзімді міндеттемелер - �за� мерзімді несиелер мен 
заемдар. 

П4  Т�ра�ты   міндеттемелер  -   пассивтіL   I   б_лімініL 
"Меншікті капитал" баптары. Актив пен пассивтіL балансын  
са�тау  Fшін   б�л  топтыL  жиыны   баланс   активініL "Алда4ы   
кезеL    шы4ындары"    бабы    бойынша азайтылады. 

Баланс _тімділігін аны�тау Fшін актив пен пассив бойынша 
келтірілген топтар жиындарын салыстыру керек. Баланс толы� 
_тімді деп келесідей �атынастарда  саналады: 

             А1>П1 
                     А2>П2 

                     А3 >П3  
                                 A4 < П4 
Бас�а с_збен айт�анда, егер активтіL сол ал4аш�ы  Fш теLсіздігініL 
әрбір тобы кәсіпорынныL сәйкес міLдеттемелер тобын жапса 
немесе о4ан теL болса баланс  _тімді болады, кері жа4дайда баланс 
_тімді емес.      

КәсіпорынныL т_лем �абілеттілігі оныL т�ра�тылы4ыныL 
маLызды белгілерініL бірі және соLды�тан онымен ты4ыз 
байланысты болады. Сол себепті нары� экономикасы жа4дайында 
о4ан к_п к_Lіл б_лінеді. 

Арнайы есептік-талдау әдебиеттерінде т_лем �абылеттілігін 
аны�тау ж_нінде әр тFрлі к_з�арастар кездеседі. �аржылы� талдау 
бойынша кейбір авторлар т_лем �абілеттілігі ретінде кәсіпорынныL 
_зініL �за� мерзімді міндеттемелері бойынша есептесе алу 
�абілеттілігін тFсінеді. Мысалы, О.С. Ефимова т_лем �абілеттілігі: 
"кәсіпорынныL _зініL �за� мерзімді міндеттемелері бойынша 
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есептесе алу �абілеттілігін тFсіну �абылдан4ан", - деп жазады. 
"ФирманыL �ызметін �аржылы� талдау" кітабыныL авторлары да 
осы к_з�арасты �стайды. 

"Т_лем �абілеттілігін, - деп жазады олар, - компанияныL �за� 
мерзімді �арыздарын уа�ыты келген кезде _теу �абілеттілігін 
аны�тау Fшін ба4алайды". 

"Т_лем �абілеттілігі, - б�л кәсіпорынныL кредиторлары 
жа4ынан т_лемдер туралы �ойыл4ан талаптары �арыздарын _теуге 
дайынды4ы". С_з, тек �ыс�а мерзімді �арыздар туралы екендігі 
аны�. �за� мерзімді �арыздарды �айтару мерзімі алдын ала белгілі 
болады. Т_лем �абілеттілігі б�л барлы� �ыс�а мерзімді 
міндеттемелер бойынша карыздарды _теу және _нім _ндіру 
процесін Fзіліссіз асыру Fшін жеткілікті �аржыныL болуы. "Т_лем 
�абілеттігі-бар а�ша сомасыныL белгілі бір мерзімді жедел 
т_лемдердіL сомасына �атынасын к_рсететін т_лем �абілеттілігініL 
коэффициенті ар�ылы к_рінеді. Егер т_лем �абілеттілігініL 
коэффициенті бірден  Fлкен немесе теL болса, онда б�л 
шаруашылы� жFргізуші субъект т_лем �абілетті екенін білдіреді. 
Егер т_лем �абілеттілігініL коэффициенті 1-ден аз болса, онда 
талдау процесінде т_лем �аражаттарыныL жетіспеу себептерін 
аны�тау керек". 

�ыс�а мерзімді міндеттемелер жайлы болса да, б�л тFсінікті 
профессор А.Д. Шеремет (2) бас�аша ашып к_рсетеді. Ол 
"кәсіпорынныL т_лем �абілеттілігі деп _з уа�ытында техника және 
материалдармен жабды�таушылардыL т_лем талаптарын 
�ана4аттандыру, несиелерді �айтару, �ызметкерлер еLбегініL 
т_лемін жFргізу, бюджетке т_лемдер енгізу �абілеттілігімен 
тFсіндіріледі" дап жазады. Т_лем �абілеттілігініL _те �ыс�а және 
дәлірек аны�тамасын профессор В.П. Кондраков «т_лем 
�абілеттілігі - б�л кәсіпорынныL _з міндеттемелері бойынша есеп 
айырыса алу мFмкіндігі» деп на�тылайды.  

Жо4арыда айтыл4андарды �орытындылай келе, кәсіпорынныL 
т_лем �абілеттілігі деп, оныL дер кезінде _зініL барлы� 
міLдеттемелері бойынша т_лемдер жFргізуге дайынды4ын тFсіну 
керек деп есептейміз. Біра� б�л Fшін кәсіпорынныL есеп айырысу, 
валюта және бас�а да шоттарында а�шалары болуы керек. 
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�арыздарды _теу Fшін ��ралдардыL айналымы кезінде а�ша4а 
айналуы тиіс дебиторлы� борыштар потенциалды ��рал болып 
табылады. 

�арыздарды _теу Fшін ��ралдар сонымен бірге кәсіпорында 
бар тауарлы-материалды� ��ндылы�тардыL �оры бола алады. Оны 
сатып кәсіпорын а�ша �аражатын алады. 

 
10 - та�ырып.  �аржылы� коэффициентті талдау 

 
А4ымда4ы т_лем �абілеттілігін талдау кезінде санды� 

к_рсеткіштерден бас�а, сапалы� сипаттамаларын білу керек. 
КәсіпорынныL перспективті т_лем �абілеттілігін Fшін 

кәсіпорын активіндегі а�ша �аражатына алатын жылдамды� және 
дайынды�ты сыйпаттайтын _тімділіктіL статистикалы� 
к_рсеткішітері кеLінен пайдаланылады. 

       sш к_рсеткіш жиі �олданылады:  
1) абсолютті _тімділік коэффициенті;  
2) аралы� _теу (жабу) коэффициенті;  
3) жалпы _теу (жабу) коэффициенті.  
 Абсолютті   _тімділік   коэффициенті   (жеделдік    

коэффициенті) а�ша �аражаттары мен тез _ткізілетін ба4алы  
�а4аздардыL   мерзімді   және   �ыс�а   мерзімді   міндеттемелерге 
�атынасы ретінде есептеледі. Ол баланс жасал4ан  мерзімінде 
немесе жа�ын  мезгілде  а4ымда4ы   �арыздардыL   �андай   б_лігі   
_телетінін к_рсетеді. 

Осы    к_рсеткіштіL    д�рыс    шектеуі    келесі    тFрде  болады: 
                              Ка_ > 0,2+0,5. 
Б�л - а4ымда4ы міндеттемелердіL �андай б_лігі жедел _телуі 

керек екендігін к_рсететін т_лем �абілеттілігініL �атаL белгісі.  
Аралы� _теу коэффициентін есептеу Fшін (немесе бас�а 

аталуы: �ауіпті _тім коэффиценті,) а�ша �аражатыныL алдыL4ы 
к_рсеткішін алымына дебиторлы� және бас�а да активтер 
�осылады. Ол кәсіпорынныL дебиторлармен _з уа�ытында есеп 
жFргізу жа4дайында болжамдан4ан т_лемдік мFмкіндігін к_рсетеді, 
я4ни а4ымда4ы міндеттемелердіL �андай б_лігі тек  а�ша �аражаты 
есебінен емес, сонымен �атар _ткізілген _німдер, орындал4ан 
ж�мыстар немесе к_рсетілген �ызметтер Fшін тFсімдер есебінен 
_телетінін сыйпаттайды. 
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Айналым �аражатыныL _тімді б_лігініL я4ни тауарлы-
материалды� �орларды есептемегенде а4ымда4ы міндеттемелерге 
�атынасын ашып к_рсететін к_рсеткіштіL есебі айналым 
��ралдарыныL жеке категорияларыныL _тімділігі бірдей 
еместігінен шы4ып  отыр. 

Аралы� _теу коэффициентініL �алыпты т_менгі шегін ба4алау 
былайша _рнектеледі: 

 
                                              Кар.ә>    1. 
 
�ауіпті _тімділік коэффициенті кәсіпорынныL кFтілетін т_лем 

�абілеттілігін дебиторлы� борыштыL бір айналымыныL орташа 
�за�ты4ына теL кезеLге сыйпаттайды. 

А4ымда4ы _тімділік коэффициенті (жалпы _теу коэффиценті) 
барлы� а4ымда4ы активтердіL жедел және �ыс�а мерзімді 
міндеттемелердіL к_леміне �атынасын к_рсетеді. Ол а4ымда4ы 
активтер мен міндеттемелердіL �андай есесін _тейтінін белгілеуге 
мFмкіндік береді және дебиторлармен _з уа�ытында есеп айырысу 
және дайын _німді тиімді _ткізу жа4дайларында 4ана емес, 
сонымен бірге материалды айналым ��ралдарынын бас�а 
элементтері �ажет бол4ан кезде сату жа4дайында ба4аланатын 
кәсіпорынныL т_лемдік мFмкіндіктерін  к_рсетеді. 

Жалпы _теу коэффициенті _тімді ��ралдар жедел және �ыс�а 
мерзімді міндеттемелерініL сомасын _тейтінін белгілеуге мFмкіндік 
береді және сонымен баланс  ��рлымыныL т�ра�тылы� дәрежесін 
4ана емес, кәсіпорынныL _зініL �ыс�а мерзімді �арыздары 
бойынша тез есептесе   алу �абілеттілігін дәлелдейді.  

Жалпы _теу коэффициенті  _ндіріс  сипатына байланысты кFрт  
ауыт�уы  мFмкін.  ОныL  деLгейіне  тиелген тауарлар  мен   
к_рсетілген   �ызметтермен   есеп   айырысу  нысандары,   _ндіріс   
циклініL   �за�ты4ы,   тауарлы-материалды�    ��ндылы�тар    
�орларыныL    ��рылымы    және бас�алар   әсер   етеді.   Берілген   
к_рсеткіш   Fшін   мына шектеу �алыпты мән болып табылады: 

 
К а4._>2 

 
Берілген   шектеу   кәсіпорынныL   _тімді   ��ралдар4а немесе      

�аражаттар4а      тиімді      �ажеттілік      деLгейі, а4ымда4ы 
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міндеттемелерден 2 есе асуы �ажет екендігін к_рсетеді. А4ымда4ы 
_тімділік коэффициенті барлы� айналым �аражаттарыныL бір 
айналымыныL орташа �за�ты4ына   теL   кезеLдегі   кәсіпорынныL   
кFтілетін   т_лeу �абілеттілігін сипаттайды. 

 
Рентабельділік және табыстылы� коэффициенттері. �орларды 

тиімді пайдалану к_рсеткіштері 
Табыстылы�тыL  салыстырмалы  к_рсеткіштеріне нары�ты� 

экономика жа4дайында4ы кәсіпорынныL �аржылы� �ызмет жасау, 
�аржыландыру к_здерін ынталаLдыру және оларды тиімді 
пайдалану сия�ты мFмкіндіктерін  аны�тайтын,  осы  кәсіпорын  
�ызметініL тиімділігін сыйпаттайтын   к_рсеткіштері    жатады.    
Олар    кәсіпорын �ызметін тFрлі ба4ытта белгілейді және олар 
экономикалы� процеске �атысушылардыL мFдделеріне сай 
топтастырылады.  

Табыстылы� коэффиценттері салыстырмалы  талдау   мен   
кәсіпорынныL   �аржы   жа4дайын   ба4алаудыL  міндетті  
элементтері  болып табылады,  _йткені олар   кәсіпорын  табысын   
�алыптастырудыL   факторлы� ортасын сыйпаттайтын маLызды 
к_рсеткіштер.  

Табыстылы� к_рсеткіштері 3 топ�а б_лінеді: 
 а) жалпы активтер (аванстал4ан, жиынты� капитал) және олардыL 
жекелеген элементтері;  
ә) _німдер;  
б) а�ша �аражаттарыныL таза а4ымы (немесе тFсімі) негізінде 
есептелетін табыстылы� к_рсеткіштері. 

Кәсіпорын активтерін (мFлкін) пайдалану тиімділігі - берілген   
кәсіпорын4а   �аражаттар   салудыL   д�рысты4ы туралы шешімдер 
�абылдауда �ажетті әрі маLызды белгілердіL бірі болып саналады. 

Кәсіпорын мFліктерініL (активтерініL) тиімділігін _лшеудіL 
бірден-бір д�рыс, таныл4ан әрі кеL тара4ан �орытындылаушы 
к_рсеткіштерініL бірі - табыстылы� коэффициенті, ол таза 
табыстыL жалпы активтерге (аванстал4ан капитал4а) �атынасын 
к_рсетеді. АктивтердіL табыстылы� деLгейін капиталды 
пайдаланудыL таLдау жолдарымен, мысалы, кәсіпорынныL ал4ан 
табысымен салыстыр4ан ж_н. 

Табыстылы� коэффициентіне талдау жFргізгенде 
•   бас�ару тиімділігініL к_рсеткіштері; 
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•  кәсіпорынныL инвестициялау ма�сатында �ажетті табысты 
жеткілікті тFр де ала алу �абілетін к_рсететін _лшеуіш; 

•   табысты болжау әдісі; 
• шешім  �абылдау  және   ба�ылау  ��ралы  ретінде 

пайдаланады. 
Бас�ару тиімділігініL к_рсеткіші ретінде, аванстал4ан 

капиталдыL табыстылы� деLгейі оныL сапасыныL индикаторы 
болып табылады. КәсіпорынныL инвестициялау4а �ажетті табысты 
жеткілікті к_лемде алу мFмкіндігін білдіретін _лшеуіш ретінде, 
аванстал4ан (жалпы) капиталдыL табыстылы� деLгейі 
кәсіпорынныL �за� мерзімді �аржылы� т�ра�тылы4ыныL сенімді 
к_рсеткіші болып саналады. Осы4ан байланысты ол, инвесторлар 
мен �за� мерзімді несиелер, заем берушілердіL Fлкен назарына ие 
болады. 

Б�л к_рсеткішті табысты (пайданы) болжау ма�сатында 
пайдаланудыL тиімділігі сонда, ол кәсіпорынныL болаша�та 
алынатын табысын активтермен (жалпы капитал) байланыстыру4а 
мFмкіндік береді. Б�л болжаудыL на�тылы4ын жо4арылатады. 
       АктивтердіL тиімділік деLгейі, кәсіпорындарда инвестициялы� 
шешімдер �абылдауда, �аржылы� жоспарлауда, Fйлестіруде, 
сондай-а� шаруашылы� �ызметі мен оныL нәтижесін ба�ылау мен 
ба4алауда маLызды роль ат�арады. sлгілі бас�арылатын кәсіпорын, 
табыстыL �алыптасуын, оныL әрбір орталы�тары бойынша �атаL 
тFрде ба�ылап отырады және сәйкесінше осы нәтижелер негізінде 
б_лімше басшыларына сыйа�ылар беріледі. Активтерге немесе 
жобалар4а жаLа �аржы салымдарын салу �ажеттілігін ба4ала4ан 
кезде, олардан алынатын табыс есептеледі және б�л есептер, 
шешімдер �абылдауда негіз болып табылады.  

Барлы�  активтердіL  тиімділік  деLгейі  (аванстал4ан,жиынты�   
капитал) мына формула бойынша есептеледі: 

 
          Таза табыс 
Да =  ----------------------------------------------------------------------      = 
       Барлы� активтер (аванстал4ан, жиынты� капитал 
                                   баланс валютасы) 

10.1-кесте  
КәсіпорынныL �аржылы� т�ра�тылы� �орын және рентабельділік шегін есептеу 
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Р/с К_рсеткіш Базистік 
жыл 

Есептік 
жыл 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Xнімді _ткізуден тFсім, мыL теLге 
Пайда, мыL теLге 
Сатыл4ан _німніL толы� _зіндік ��ны, мыL теLге 
Ауыспалы шы4ын сомасы, мыL теLге 
Т�ра�ты шы4ын сомасы, мыL теLге 
Маржиналды� кіріс сомасы, мыL теLге 
ТFсімдегі маржиналды� кіріс сомасы, мыL теLге 
Рентабельділік шегі, мыL теLге 
�аржылы� т�ра�тылы� �оры: 

- мыL теLге 
- % 

69000 
14500 
54500 
37060 
17440 
31490 
46,28 
37685 
 

31315 
45,4 

99935 
19296 
80639 
54149 
26490 
45786 
45,82 
57813 
 

42122 
42,1 

 
 �аржылы� т�ра�тылы� �орын графикалы� сызба ретінде 
к_руге болады. (10.1-сурет). Х _сіне - _німді _ткізу к_лемі, ал у 
осіне – т�ра�ты, ауыспалы шы4ындар және пайда сомасы 
тFсіндіріледі. ТFсім мен шы4ын �иылыс�ан жері рентабельділік 
шегі болып табылады. Б�л нFктеде тFсім шы4ын4а теL. Одан 
жо4ары пайда айма4ы, ал одан т_мен – зиян айма4ы. ТFсімніL осы 
нFктеден жо4ары4а дейін -  �аржылы� т�ра�тылы� �оры болып 
табылады. 
 �аржылы� т�ра�тылы� �оры (�ауіпсіздік айма4ы) сату 
к_лемініL зиянсызды� нFктесі мен тFсімніL _згеру әсеріне 
байланысты. ТFсім _з кезегінде _німді _ткізу саны, оныL 
��рылымы мен орташа _ткізу ба4асы әсерінен, ал _німді сату 
к_лемініL зиянсызды� нFктесі ауыспалы шы4ындар мен жіберу 
ба4асы, сату ��рылымы, т�ра�ты шы4ын сомасы әсерінен _згереді. 
 
         У мыL тг 
100 
 �аржылы� т�ра�тылы� �оры                Пайда 
 Па 
75                        Рентабельділік   Т 
 шегі F 
                    Ауыспалы с 
                    шы4ын і 
50 м 
 
                                                                                       Т�ра�ты 
25                     шы4ын 
 
 
                    25          50         57,8     75    100 Х мыL тг 
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10.1-сурет. �аржылы� т�ра�тылы� �орын аны�тау 

 
 

КәсіпорынныL �аржылы� жа4дайын талдау кезінде оныL 
�аржылы� т�ра�тылы� �орын білу керек. Осы ма�сатпен 
кәсіпорынныL барлы� шы4ындарын _ндірген _нім к_леміне және 
т�ра�ты етіп б_лу �ажет, маржиналды� кірісті және оныL _німді 
_ткізудегі тFсімдегі Fлес сомасын аны�тау керек. Содан кейін 
әдістеме бойынша, сату к_лемініL зиянсызды� нFктесін есептеу 
�ажет (ретабельділік шегі), я4ни кәсіпорынныL т�ра�ты шы4ынын 
�айтару Fшін �ажетті тFсім сомасы. Б�л жа4дайда пайда да, зиян да 
болмайды. М�ндай тFсім кезінде рентабельділік нольге теL болады. 
 Рентабельділік шегі – сатыл4ан _німніL _зіндік ��нында4ы 
т�ра�ты шы4ынныL тFсімдегі маржиналды� кіріс Fлесіне 
�атынасы. 
 
       Рентабельділік шегі = Сатыл4ан _німніL _зіндік ��нында4ы 
т�ра�ты шы4ын / ТFсімдегі маржиналды� кіріс Fлесі 
 

Егер, рентабельділік шегі белгілі болса, онда �аржылы� 
т�ра�тылы� �орын (�Т�) есептеу �иын емес. 
 
                     �Т� = ТFсім – Рентабельділік шегі / ТFсім * 100 
 
 КәсіпорынныL �аржылы� т�ра�тылы� �орын сыйпаттайтын 
к_рсеткіштердіL бірі, оныL т_лем�абілеттілігі, я4ни _зіндік 
а�шалай ресурстармен �олма �ол _зініL т_лемдер міндеттемелерін 
_з уа�ытында жабу (_теу).  

Т_лем �абілеттілік – кәсіпорынныL �аржылы� жа4дайын, оныL 
т�ра�тылы4ын білдіреді. 
 Т_лем �абілеттелігін талдау – кәсіпорынныL �аржылы� 
�ызметін жоспарлау (болжау) және ба4алау ма�сатында 4ана емес, 
сонымен �атар ішкі инвесторлар Fшін де �ажет. ЕL бірінші несие 
бермес б�рын банк �арыз алушыныL несиелік �абілеттілігін білуі 
�ажет. 
 КәсіпорынныL т_лем �абілеттілігін аны�тау Fшін жою 
дәрежесі бойынша а4ымды� активтерді топтастыру керек. ОсыныL 
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негізінде а4ымды� жою (жабу) коэффициенті, тез жабу 
коэффициенті, абсолюттік жою коэффициенті аны�талады. 

А4ымды� жою коэффициенті (�арызды жабу коэффициенті) 
барлы� а4ымда4ы актив сомаларыныL �ыс�а мерзімдік 
міндеттемелердіL жалпы сомасына �атынасы. Ол а4ымды� 
активтер а4ымда4ы пассивтердіL жабу дәрежесін к_рсетеді. 
 
А4ымды� жою (жабу) = ∑А4ымды� активтер + ая�талма4ан _ндіріс/  
                   ∑�ыс�а мерзімдік міндеттемелер 
 
           К тез жою = І + ІІ топ / ∑ �ыс�а мерзімдік міндеттемелер 
 
           К абс.жою = І топ / ∑ �ыс�а мерзімдік �арыздар 
 

10.2-кесте  
Жою дәрежесі бойынша а4ымды� активтерді топтастыру 

 
Р/с А4ымды� активтер Баз жыл Есепті жыл 
1 
2 

А�шалай �аржылар 
�ыс�а мерзімдік �аржылы� салымдар 

3440 
1600 

4045 
1460 

 I топ бойынша барлы4ы 5040 5505 
3 
4 
5 

Дайын _нім 
Тиелген тауарлар 
Дебиторлы� �арыздар 

2125 
5000 
1615 

3545 
8900 
1750 

 ІІ  топ бойынша барлы4ы 8740 14195 
6 
7 
8 
9 

Дебиторлы� �арыздар 
Xндірістік �орлар 
Ая�талма4ан _ндіріс 
Болаша� кезеLдік шы4ындар 

- 
10000 
4220 
- 

- 
13500 
4800 
- 

 ІІІ топ бойынша барлы4ы 14220 18300 
10 А4ымда4ы активтердіL барлы4ы 28000 38000 
11 �ыс�а мерзімдік �аржылы� міндеттемелер 15700 22000 
 

1)  А4ымда4ы активтер – а4ымда4ы активтердіL а4ымда4ы 
пассивтерді табу дәрежесін к_рсетеді 

 
К > 2 болса, онда �ана4аттанарлы� Fлкен 

 
2) Тез жою коэффициенті 
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К = 0,7 -1,0 
3) Абсолюттік жою коэффициенті – шамасы жо4ары бол4ан 

сайын �арызды жабу4а к_бірек кепілдік бар екендігін білдіреді. 
 

К = 0,20 – 0,25 
 

20-25% кәсіпорын а4ымды� �арыздарын жапса, т_лем �абілеттілік 
�ана4аттарлы� 
 

11-та�ырып. �аржылы� нәтижелерді талдау 
 

ТабыстыL динамикасы мен ��рылымын талдау 
Кәсіпорын �ызметініL �аржылы� нәтижесін алын4ан пайда 

сомасы және рентабельділік деLгейі ай�ындайды. Кәсіпорын 
пайдасы негізінен _нім _ткізуден, сонымен бірге �ызметтіL бас�а 
тFрлерінен де (негізгі �орларды аренда4а беруден, валюталы� және 
�аржылы� биржаларда4ы коммерциялы� �ызмет) тFседі. 

Пайда – б�л, _німді _ткізуден кейінгі шаруашылы� 
субъектілерінен алатын, таза табыстыL бір б_лігі. Xнімді сат�аннан 
кейін 4ана таза табыс пайда формасын алады. Ол санды� тFрде, таза 
тFсіммен (табыс салы4ына т_ленгеннен кейінгі, акциздік салы� 
және бюджеттік, бюджеттік емес �орлар4а тFсімнен бас�а да 
аударымдар) _німніL толы� _зіндік ��ныныL _зара айырмасын 
к_рсетеді. 

Я4ни, кәсіпорын к_п рентабельді _нім _ткізсе, со4�рлым пайда 
к_п алады, со4�рлым оныL �аржылы� жа4дайы жа�сарады. 
Сонды�тан �ызметтіL �аржылы�  нәтижесі _німді _ткізумен және 
пайдаланумен ты4ыз байланысын о�уды к_рсетеді. 

Xткізу к_лемі және пайда шамасы, рентабельділік деLгейі 
кәсіпорынныL  _ндірістік, жабды�таушы, маркетингтік және 
�аржылы� �ызметіне байланысты, бас�а с_збен айт�анда, б�л 
к_рсеткіштер шаруашылы�ты барлы� жа4ынан сыйпаттайды. 

�ызметтіL �аржылы� нәтижесін талдаудыL негізгі есебі болып 
табылатындар: 

- пайда алу және _німді _ткізудіL жоспар орындалуына жFйелік 
ба�ылау; 
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- �аржылы� нәтижесіне объективті және субъективті 
факторлардыL әсерін аны�тау; 

- рентабельділік және пайда соммаларын арттыру резервтерін 
ай�ындау; 
- рентабельділік және пайданы арттыру мFмкіндіктерін 

пайдалану бойынша кәсіпорын ж�мысын ба4алау; 
- ай�ындал4ан резервтер бойынша шараларды ��растыру. 
ПайданыL �аржылы� нәтижесін талдау кезінде хабарламаны 

алудыL �айнар к_здеріне «Пайда және шы4ын туралы есеп беру», 
«КәсіпорынныL бизнес жоспары» б_лімдері жатады. 

Шаруашылы� �ызметіне талдау процесінде келесі пайда 
к_рсеткіштері �олданылады: балансты� пайда, �ызмет және ж�мыс, 
_німді _ткізуден пайда, _ткізуден тыс операциялардан �аржылы� 
нәтижелер, салы� салынатын пайда, таза пайда. 

Таза пайда – барлы� салы�тарды т_легеннен кейінгі кәсіпорын 
�арама4ында �алатын пайда б_лігі. 

Xнімді сатудан тFскен нәтижелерді �аржылы� талдау. Ба4аныL 
орташа сату деLгейін және кәсіпорыннын ба4а саясатын талдау 

Xнімді _ндіру және сату к_лемі бір-бірімен ты4ыз байланыс�ан 
к_рсеткіштер болып табылады. 

Xнімді _ндіру және сату к_лемініL _су �ар�ыны, оныL 
сапасыныL артуы, кәсіпорынныL рентабельділік және пайда, 
шы4ын шамасына тікелей әсер етеді. Сонды�тан, осы 
к_рсеткіштерді талдау басты ма4ына алады. ОныL негізгі есептері: 

- _німді _ндіру және _ткізу динамикасы және жоспар орындалу 
дәрежесін ба4алау; 

- осы к_рсеткіштер шамасына факторлардыL әсерін аны�тау; 
_німді шы4ару және сатудыL _суіне ішкі шаруашылы� резервтерді 
ай�ындау; 

- ай�ындал4ан резервтерді игеру бойынша шараларды 
��растыру. 

Xнімді _ндіру және _ткізуді талдау4а �ажетті хабарламаларды 
алудыL �айнар к_здері: кәсіпорынныL бизнес – жоспары, «Xнім 
бойынша есеп», «Шы4ын және пайда туралы есеп». 

Xнімді _ндіру және _ткізу к_лемі натуралды, шартты 
натуралды, еLбек және ��нды� _лшем тFрінде болады. Xнімді 
_ндіру к_лемініL жина�тау к_рсеткіштері ��нды� ба4алау 
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к_мегімен алынады. Xнімді _ндірудіL негізгі к_рсеткіштеріне 
жалпы және тауарлы _нім жатады. 

Жалпы _нім – ая�талма4ан _ндірісті �оса ал4анда4ы, 
орындал4ан ж�мыс және барлы� _ндірілген _нім ��ны. 
Салыстырмалы және �азіргі ба4амен к_рсетіледі (білдіреді). 

Тауарлы _нім – жалпы _німнен айырмашылы4ы, о4ан 
ая�талма4ан _ндіріс �алды�тары және ішкі шаруашылы� 
айналымдар кірмейді. Xз ��рамы бойынша к_птеген 
кәсіпорындарда жалпы _німмен тауарлы _нім, егер ая�талма4ан 
_ндіріс және ішкі шаруашылы� айналымдар жо� болса сәйкес 
келеді . 

Xнімді  _ткізу к_лемі _німді т�тынушылар4а _ткізу бойынша 
немесе тFсім бойынша аны�талады. Ол салыстырмалы, жоспарлы 
және �азіргі ба4а тFрінде болуы мFмкін. Нары�тыL экономика 
жа4дайында б�л к_рсеткіш дәрежелі ма4ына алады. Xнімді _ткізуші 
_ндірушілер мен т�тынушылар арасын байланыстырады. Xнімді 
�алай сату, нары�та о4ан деген с�раныс �андай екендігі оныL 
_ндіру к_леміне байланысты. 

Xндірістік ба4дарламаныL орындалуын ба4алау Fшін, _німді 
_ндіру және _ткізудіL натуралды к_рсеткіштері еL негізгі орын 
алады (дана, метр, тонна және т.б). Оларды  бірдей _нім тобын 
және жеке тFрлері бойынша _німді _ндіру және _ткізу к_лемін 
талдауда пайдаланылады. 

Шартты натуралды к_рсеткіштер, ��нды� к_рсеткіштер сия�ты, 
_німді _ндіру к_лемін жина�тау Fшін �олданылады, мысалы, 
консерві зауыттарында мынандай к_рсеткіш �олданылады, мыL 
шартты банкі, ж_ндеу кәсіпорнында – шартты ж_ндеу саны, ая� 
киім _неркәсібінде шартты ая� киім саны. 

Шаруашылы� �ызметі нәтижесі _німді _ндіру және _ткізу 
��ралы және ассортименті (номенклатурасы) к_п әсер етеді. 

Ассортиментті �айта ��ру жFйесі _зіне келесі негізгі кезеLдерді 
кірістіреді: 

- т�тынушылардыL а4ымды� және жоспарлы �ажетсінуін 
аны�тау; 

- шы4арыл4ан _німге шы4арыл4ан немесе жоспарлан4ан 
бәсекелестік �абілеттілігініL деLгейін ба4алау; 

- _німніL _мірлік циклін және жаLа жетілдірілген _нім тFрін 
енгізу бойынша уа�ытылы шаралар �абылдау және зерттеу; 
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- _нім ассортиментіндегі тәуекелділік _згеру дәрежесін және 
экономикалы� тиімділігін ба4алау. 

Ассортимент бойынша жоспар орындалмауына ішкі және 
сырт�ы себептер болуы мFмкін. 

Ішкі себептерге – нары� конъюнктурасы (әсерін тигізетін 
жа4дайлардыL кездесуі), жеке _нім тFріне с�раныстыL _згеруі, 
материалды техникалы� �амтамасыз ету жа4дайы. 

Сырт�ы себептерге – материалды� ынталандыру және бас�ару 
жFйесіндегі кемшіліктері, электроэнергияныL жетіспеуі, апат, 
�ондыр4ылардыL нашар техникалы� жа4дайы, оныL т�рып �алуы, 
_ндірісті �йымдастыруда4ы кемшіліктер кіреді. 

Бір _нім тFрі бойынша _німді _ндіруді (_ткізуді) арттыру және 
бас�а _нім тFрі бойынша �ыс�арту, оныL ��рылымыныL _згеруіне 
әкеледі. 

Xндіріс ��рылымыныL _згеруі барлы� экономикалы� 
к_рсеткіштерге Fлкен әсер етеді, я4ни _ндірілген _німніL ��нды� 
ба4алануы, материалдылы4ы, тауарлы _німніL _зіндік ��ны, пайда, 
рентабельділік. 

 
КәсіпорынныL рентабельділігін талдау 

 
КәсіпорынныL рентабельділігі – ол кәсіпорын ж�мысыныL 

тиімділігін к_рсететін экономикалы� к_рсеткіш. КәсіпорынныL _з 
_німін _ткізуден тFсірген �аражаты _ндірістік шы4ындарды _теп 
�оймай, оныL Fстіне пайда табуды да �амтамасыз етіп отырады. 

Рентабельділік кәсіпорын тFсірген пайданыL (кірісініL) негізгі 
және айналымды �ор4а не болмаса іске асырыл4ан _німніL _зіндік 
��нына �атынасы ар�ылы есептеледі. 
 

                                                 пайда 
РН нормасы = ------------------------------------------  *   100%; 
                             негізгі және айналымды �ор4а 
 
                                        пайда 
РН деLгейі  = ------------------------------------*   100%. 
                          _німніL _зіндік ��нына 
 

КәсіпорынныL банкрот�а �шырау тәуекелділігін диагностикалау 
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Банкротты� нары� шаруашылы4ыныL бір категориясы болып 

табылады. Ол соттыL шешімі мен немесе кредитордыL келісімі 
бойынша соттан тыс ресми тFрде жарияланады. �аза�стан 
РеспубликасыныL "Банкротты� туралы" 07.04.95 жыл4ы №2173 
ЗаLына сәйкес, �арызды т_леуге шамасы жо� �жым а�шалай 
міндеттер бойынша кредиторлар с�ранысын, еLбека�ы т_леу 
талабын �ана4аттандыра алмау, сонымен �атар _зіне тиісті мFлік 
есебінен бюджет пен бюджеттен тыс �орлар4а міндетті т_лемдерді 
�амтамасыз ете алмау жатады. Бас�аша айт�анда, шаруашылы� 
субъектісініL �арызды т_лей алмауы, а4ымда4ы операциялы� 
�ызметті �аржыландыра алмауы, �арыздардыL, міндеттердіL _суіне 
байланысты жедел міндеттемелерді _теу �абілетсіздігі немесе 
борышкердіL балансыныL �ана4аттан4ысыз ��рылымына 
байланысты �4ымдар кіреді. 

БаланстыL �ана4аттан4ысыз ��рылым борышкердіL мFлкі мен 
міндеттемелерініL _тімділік деLгейініL жетіспеуіне байланысты 
кредитордыL алдында мFлік есебінен міндеттемелердіL дәл 
уа�ытында т_ленбеуі жа4дайы т�р4ан кезде болуы мFмкін. Б�ндай 
жа4дайда мFліктіL жалпы ��ны борышкер міндеттемелерініL 
жалпы сомасына теL немесе одан асып кетуі мFмкін. 

Банкротты� кәсіпорынныL �дайы _ндіріс капиталыныL 
шаруашылы� механизмі балансыныL б�зылуынан, я4ни оныL 
�аржылы� және инвестициялы� саясатыныL тиімсіз болуынан 
туындайды. 

Банкротты�тыL пайда болуыныL негізгі себептерін келтірейік: 
1. Шаруашылы� жFргізу жа4дайын жасаудыL объективті 

себептері: 
● экономиканы    реформалаудыL    нормативті    және заL   

шы4аратын  базаларыныL,   �аржылы�,   а�ша, несие, салы� 
жFйелерініL жетілмегендігі; 

● инфляцияныL аса жо4ары деLгейі; 
● фирманыL �Fнды �а4аздарыныL  нары�ты�  �FныныL 

т_мендеуі; 
● бәсекелестіL   жо4ары   деLгейі   және   соныL   нәтижесінде   

пайда бол4ан   сәйкес   келмейтін   _ндіріс шы4ындары т_мендемей,  
_нім ба4асыныL  т_мендеуі. 
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2. Шаруашылы� жFргізуге тікелей �атысты субъективті 
себептер: 

● банкротты�ты уа�ытында болжап және келешекте одан 
са�тана алмау; 

● жарнама,    _тімділік    жFйесініL    болмауы,    сFранысты   
д�рыс зерттемегендіктен   сату   к_лемініL т_мендеуі; 

● _ндіріс к_лемініL т_мендеуі; 
● ��сас, біра� сапасы жо4ары _німдердіL ба4асына кейбір 

тFрлердіL ба4аларыныL жа�ындауы; 
● а�талма4ан жо4ары шы4ындар; 
● _німніL т_менгі рентабельділігі; 
● _ндіріс циклініL _те к_лемді болуы; 
● Fлкен �арыздар мен _зара т_лей алмаулар; 
● ескі   бас�арма   басшыларыныL   нары�ты   ��ру4а бейімделе   

алмауы,   с�ранысы жо4ары _німдерді шы4аруда керлік к_рсетпеуі, 
инвестициялы�,     ба4алы�,   �аржылы�   саясаттыL   тиімдісін   
таLдай алмауы. 

КәсіпорындардыL жаппай банкротты��а �шырауы жа4ымсыз 
әлеуметтік �иынды�тар4а со�тыруы мFмкін, сонды�тан нары�ты� 
экономикасы дамы4ан елдерде, оларды толы� кFйреуден �ор4ау 
мен алдын алудыL  белгілі механизмі �алыптас�ан. 
Осы механизмніL негізгі элементтері мыналар: 

  ● банкротты�ты ���ы�ты� реттеу; 
  ● кәсіпорынныL    банкротты4ы    жайында    актілерді жFзеге   

асыру4а шешім   �абылдау   процестерініL нормативтік-әдістемелік, 
экономикалы�,   �йымды� �амтамасыз етілуі; 

  ● перспективалы  тауар   _ндірушілерді   �олдау  ма�сатында, 
т_лем �абілеті жо� кәсіпорындар4а мемлекеттік �аржылы� к_мек 
шаралары; 

  ● �айта ��ру және жою шараларын �аржыландыру; 
  ● банкротты� процедура4а �атысушылар4а экономикалы� 

к_мек к_рсету; 
  ● кеL   ау�ымды   �о4ам   Fшін   банкроттар   жайында 

а�параттардыL жариялылы4ын    �амтамасыз    ету, т_лем    �абілеті    
жо�кәсіпорындардыL    тізімін жFргізу. 

�аза�стан Республикасы жа4дайында банкротты� механизмініL 
нормативті-���ы�ты� базасы ретінде әдебиеттер тізімінде 
к_рсетілген ��жаттар пайдаланылады. 
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�аза�стан РеспубликасыныL «Банкротты� жайында» ЗаLына 
сәйкес, кәсіпорынныL банкротты4ы туралы шешімі ерікті немесе 
еріксіз тFрде �абылданады. Банкротты�, борышкердіL сот�а жаз4ан 
_тініші бойынша ерікті тFрде немесе оныL _зініL банкротты4ы 
жайында соттан тыс тFрде кредиторлармен келісімге келе отырып, 
ресми тFрде хабарлауы жолымен жасалады. Ал еріксіз тFрде, 
кредиторлардыL немесе "Банкротты� жайында» ЗаLымен _кілет 
берілген т�л4алардыL _тініші негізінде жасалады. 
       Банкротты� жайында кредитордыL _тінішпен сот�а баруына 
негіз болып борышкердіL т_леу �абілетініL болмауы табылады. 
Егер борышкер _зініL міндеттемелерін 3 ай ішінде орындай алмаса, 
оныL т_лем �абілеті жо� деп саналады. 
       КредитордыL борышкерге �ой4ан талаптарыныL  сомасы 150 
айлы� есепті к_рсеткіштерден жо4ары болса 4ана, банкротты� 
жайында іс сотпен �аралады. 
      Банкротты�тыL ы�тималдылы4ын ба4алауды �аржылы� талдау 
ар�ылы жFргізуге болады, себебі ол кәсіпорынныL экономикалы� 
"ауруын" және одан жолдарын таLдау4а мFмкіндік береді. 

КәсіпорынныL банкроттылы4ын болжау бойынша ��ралдарды 
кеL пайдалана отырып, кәсіпорынныL да4дарыс жа4дайынан шы4у 
шараларын ойластыру4а мFмкіндік ту4ызады. Болжау, �алыптасып 
жат�ан тенденцияларды зерттеп �арау4а сырт�ы, ішкі 
жа4дайлардыL әсерін есепке ала отырып, �аржылы� саясатты 
жFргізу Fшін, кәсіпорынныL келешегі т_лем �абілеттігініL 
т_мендеуі немесе жо4арылауы �андай деген еL маLызды с�ра��а 
жауап беру керек. 

�аржылы� жа4дай динамикасыныL негізгі тенденциялары мен 
�ызмет нәтижелерін формалан4ан және формаланба4ан әдіс 
ар�ылы болжау4а болады. Инфляция �ар�ыныныL кFшті болуы, 
шы4ындар нормасыныL орталы�тандырылып бекітілмеуі және 
келісім-шарттар жасау кезінде алдын ала т_леудіL кеL таралуы 
жа4дайында, жабды�тау келісім-шартына отыр4ан кезде болжау 
дәлдігі т_мендейді. Осындай кезде �аржылы� жа4дайды болжау, 
табыстардыL есеп беруге �атысты _згермелі параметрлері - _ндіріс 
к_лемі, шаруашылы� субъектілер �ызметініL әр тFрлі ба4ыттары 
бойынша шы4ындардыL ба4дарлама жFйесі �аржылы� есеп беру 
және электронды кесте негізінде ��рылуы мFмкін. 
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Балансты�, салы� салынатын табыс және таза пайда шамасы 
к_птеген факторлар4а байланысты (11.1-кесте). 

Шаруашылы� субъектілерініL пайдасын реттеу әдістері келесі 
нормативтік актлерге жіберіледі. 

1. Негізгі  �ордыL актив б_лігі бойынша жеделдетілген 
аммортизация әдісін пайдалану _німініL _зіндік ��нын арттыру4а 
және пайда соммасын �ыс�арту4а, сәйкесінше пайда салы�тарын 
�ыс�аруына әкеледі. 

2. XнімніL _зіндік ��нына негізгі �орды ж_ндеу бойынша 
шы4ынды істен шы4ару жолын _згерту. 

3. Xнім _ткізуден пайданы аны�тау әдісініL _згеруі. 
 
 
 

 
��РЫЛЫМДЫ� ЛОГИКАЛЫ� СЫЗБА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балансты� пайда 

�ызмет к_рсету және 
_німді _ткізуден тFскен 

пайда 

Бас�адай 
_ткізуден 

тFскен пайда 

Xткізуден тыс 
�аржылы� 
нәтижелер 

Xнімді  Тауарлы       Xткізу   XнімніL 
сату        _нім            ба4асы   _зіндік  
к_лемі   ��рылымы                 ��ны 

Дайын _німніL 
_тпелі 
�алды�тарыныL 
_згеруі 
 
Тауарлы _німді 
шы4ару 
 
Тиелген _нім 
�алды4ыныL 
_згеруі 

Тауарлы _нім 
сапасы 
 
 
Xнімді _ткізу 
нары4ы 

Бірлескен 
кәсіпорындарыныL 
�атысуынан 
 
Жер және негізгі �орды 
аренда4а беруден пайда 
 
Айып және Fстеме а�ы 
т_леу және алу 
 
Дебиторлы� �арыздарды 
істен шы4арудан шы4ын 
 
Стихиялы� апаттардан 
шы4ын 
 
Депозит, облигация, акция 

бойынша кірістер 

Тауарлы материалды� ба4алылы�тарды сатудан 
пайда 
 

�осал�ы шаруашылы� _німін сатудан пайда 
 

Материалды� емес активтерді және негізгі �орды 
_ткізуден пайда 
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11.1-сызба. Пайда факторларын талдау. 
 

 
 
 

11.1-кесте 
Есепті жыл4ы жоспарлы  пайданыL орындалуы динамикасыныL ��рамы мен 

��рылымын талдау 
 

Xткен жыл Есептегі  жыл 
жоспар на�ты 

Р/с Балансты� 
пайда ��рамы мыL 

теLге 
��ры 
лымы, 
% 

мыL 
теLге 

��р
ылы
мы, 
% 

мыL 
теLге 

��ры 
лымы, 
% 

Xткен 
жыл4а 
салыстырма
лы ба4амен 
на�тылы 
пайда 
соммасы 

1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

Балансты� 
пайда 
Xнімді 
_ткізуден 
тFскен пайда 
Бас�адай 
_ткізуден пайда 
Xткізуден тыс 
�аржылы� 
нәтиже 

 
15000 
 
 
14500 
 
 
- 
 
 
 
500 

 
100 
 
 
96,66 
 
 
- 
 
 
 
3,34 

 
18500 
 
 
17900 
 
 
- 
 
 
 
600 

 
100 
 
 
96,8 
 
 
- 
 
 
 
3,2 

 
20000 
 
 
19296 
 
 
- 
 
 
 
704 

 
100 
 
 
96,48 
 
 
- 
 
 
 
3,52 

 
16000 
 
 
15450 
 
 
- 
 
 
 
550 

 
 

Кәсіпорын рентабельділігін талдау 
 

Рентабельділік к_рсеткіштері жалпы кәсіпорын ж�мысыныL 
тиімділігін, _ндірістік, кәсіпкерлік, инвестициялы� �ызметтіL 
әртFрлі ба4ыттарыныL кірісін, шы4ынныL _телуін және та4ы 

Валюталы� 
операциялар 
бойынша шы4ын 
және кіріс 
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бас�аларды сыйпаттайды. Б�л к_рсеткіш пайдадан толы4ыра�, я4ни 
шаруашылы�тыL соL4ы нәтижесіне әсер етеді. 

Рентабельділік к_рсеткіштерді бірнеше топ�а біріктіруге 
болады: 

1) инвестициялы� жобаларды және _ндірістік шы4ындардыL 
_телуін сыйпаттайтын к_рсеткіштер; 

2) сатудыL пайдалы4ын сыйпаттайтын к_рсеткіш; 
3) капитал кірісін және оныL б_ліктерін сыйпаттайтын 

к_рсеткіш. 
Барлы� к_рсеткіштер балансты� пайда, _німді _ткізуден пайда 

және таза пайда негізінде аны�талуы мFмкін. 
Xндірістік �ызмет рентабельділігі (шы4ын _телуі) – жалпы 

немесе таза пайданыL _німді _ткізу бойынша шы4ын соммасына 
�атынасы ар�ылы аны�талады. 
                         Р = П / Ш    немесе Р = ТП / Ш 

М�нда4ы: Р – рентабельділік деLгейі 
                  П – пайда _німді _ткізуден 
                  ТП – таза пайда 

Б�л, кәсіпорын _німді _ткізуден және _ндіріске ж�мсал4ан 
шы4ынныL бір теLгесіне �аншалы�ты пайда алатынын білдіреді. 
Б�л жалпы к_рсеткіш жеке _нім тFрі және б_лімшелері бойынша да 
аны�талады. 
Пайда және рентабельділік соммасын арттыру резервтерін есептеу 

әдістемесі  
 Пайда соммасын арттыру резерві тауарлы _німніL әр тFрі 
бойынша аны�талады. ОныL негізгі �айнар к_здері болып, _німді 
_ткізу к_лемін арттыру, оныL _зіндік ��нын т_мендету, тауарлы 
_нім сапасын жо4арылату, _німді тиімді _ткізу нары4ына шы4ару 
(11.2-сызба). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пайда соммасын 
арттыру резерві 

Xнімді _ткізу 
к_лемін арттыру 

 

Ба4аны жо4арылату XнімніL _зіндік 
��нын т_мендету 
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11.2-сызба. Xнімді _ткізуден пайданы арттыру резервтерініL �айнар к_здері 

 
 
 
 

12-та�ырып. Маржиналды� талдау негізінде  бас�ару 
шешімдерін  негіздеу әдістемесі 

 
Нары�ты� экономика4а _ту _ндіріс шы4ындарын есепке алуды 

�йымдастыруды �айта �арауды және оныL прогрессивті әдістерін 
ендіруді талап етеді. Осы ма�сатта �Р бухгалтерлік есеп теориясы 
мен практикасы Fшін нары�ты� экономикасы дамы4ан елдердегі 
шы4ындарды есепке алуда "директ-костинг" жFйесі бойынша 
�йымдастыру тәжрибесі к_Lіл аудартады. Б�л жFйе А�Ш-та пайда 
бол4ан. ОныL негізгі идеялары "Xндірістік есептіL �лтты� 
�ауымдасты4ыныL бюллетенінде 1996 жылдыL �аLтарында 
жариялан4ан американды� зерттеуші И.Н. ГарристіL ма�аласында 
айтыл4ан. Директ-костингті на�ты енгізу А�Ш-та 1953 жылы іске 
асты, сол кезде бухгалтерлердіL �лтты� �ауымдасты4ы осы әдістіL 
сипаттамасын жариялады. �лыбританияда б�л әдіс "маржиналь-
кост", ал Францияда -"маржиналды� бухгалтерия" деп аталады, деп 
жаз4ан В.И. Ткач және М.В. Ткач. Директ-костинг жFйесініL 
негізінде "Шы4ындарды т�ра�ты және айнымалы деп б_лу-директ-
костинг жFйесініL бірінші ерекше белгісі", - деп біздіL 4алым, 
профессор С.С. Сатыбалдин т�жырымдайды. 

Айнымалы шы4ындар4а _ндіріс к_лемініL _згеруіне байланысты 
_згеретін тікелей шы4ындар жатады: шикізат және негізгі 
материалдар, технологиялы� ма�саттар4а ж�мсалатын отын және 
энергия, _ндірістік персоналдыL жала�ысы, тиісті т_лемдерімен 
бірге жабды�тарды кFту мен пайдалану шы4ындары және бір�атар 
бас�а да Fстеме шы4ындар. 

Тауарлы _нім 
сапасын арттыру 

Тиімді _ткізу 
нары4ын іздеу 

Тиімді мерзімде 
_ткізу 
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Т�ра�ты шы4ындар4а әкімшілік, бас�арушылы�, коммерциялы� 
және шаруашылы� шы4ындары жатады. "Т�ра�ты шы4ындар 
кезеLдік шы4ындар болып есептеледі және б�йымдар арасында 
б_лінбейді, олар тура нәтижелерге жат�ызылады". 

Айнымалы шы4ындар т�ра�ты шы4ындармен салыстыр4анда 
кFшейтілген бакылауды талап етеді. Т�ра�ты шы4ындардыL м_лшері 
т�ра�ты болып калады және _ндіріс к_леміне пропорционалды 
_згермейді, мысалы, жал т_лемі, несиені пайдалан4аны Fшін 
пайыздар, негізгі ��ралдар4а есептелген аммортизация, кәсіпорын 
басшысы жала�ыларыныL кейбір тFрлері және бас�а да шы4ындар. 
Т�ра�ты шы4ындар бірдей уа�ыт аралы4ында бірдей сомамен 
есептеледі. Ескертілген ауыт�улар (Fнемдеу немесе арты� 
шы4ындалу) негізінде кәсіпорынныL шаруашылы� нәтижесіне әр 
б_лімшеніL салымын аны�тау4а болады. Айнымалы шы4ындар4а 
�ара4анда, т�ра�ты шы4ындар, жо4арыда атал4андай _ндіріс 
к_лемінініL _згеруіне тәуелді емес. Сонды�тан оларды азайтудыL 
басты резерві _ндіріс к_лемініL _суінде жатыр. Шы4арыл4ан _нім 
к_лемі �аншалы�ты к_п болса, _нім бірлігіне т�ра�ты шы4ындар 
соншалы�ты аз келеді. 

Шы4ындарды т�ра�ты және _згермелі деп жіктеу біршама 
шартты сипатта екенін айта кеткен ж_н, себебі шы4ындардыL бір 
бабы әр тFрлі жа4дайда _ндіріс к_леміне тәуелді немесе тәуелсіз 
болуы мFмкін. Мысалы, кәсіпорын �ызметі саласын кеLейту, тиісті 
�ызмет б_лімшелері �ызметкерлерініL ж�мыс к_лемін �л4айтады 
(бухгалтериялар, маркетинг б_лімі, жоспарлау-_ндірістік б_лімі 
және т. б.). Б�л жа4дайда белгілі бір кезеLде бас�ару аппаратын 
�стау шы4ындарыныL _суі пайда болады, ол шы4ындар белгілі бір 
кезеLде т�ра�ты ретінде �арастырылады. 

Сонымен �атар, т�ра�ты шы4ындар �атарына жат�ызыл4ан жеке 
баптар бойынша _нім шы4ару к_лемініL т�ра�сызды4ына тәуелсіз 
бір кезеLнен екіншіге _згеру бай�алуы мFмкін (мысалы, жал 
т_лемініL _суі, материалдар мен тауарларды са�тау бойынша 
шы4ындардыL к_беюі және т.б). Бас�а бір жа4ынан ал4анда, 
айнымалы шы4ындар, _ндірісті �йымдастыру және технологияныL 
жаLаруы сия�ты факторлардыL салдарынан _ндіріс к_лемініL 
_згеруі кезінде _згеріссіз �алмайды. Шы4ындарды т�ра�ты және 
айнымалы деп б_лу �ыс�артыл4ан (толы� емес, шектеулі) _зіндік 
к�нды есептеу ма�сатында жFргізіледі. Оны есепке алу және 
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жоспарлау4а тек айнымалы шы4ындар 4ана �осылады, я4ни 
«директ-костинг» жFйесі кезінде _німніL толы� _зіндік ��нын 
калькуляциялау әдісі �олданылмады. БіздіL елімізде бухгалтерлік 
есептіL �аза�станды� стандартына к_шпес б�рын, толы� _зіндік 
��нды есептеу және калькуляциялау жFйесі кеLінен тарады, ал 
"директ-костинг" жFйесі іс жFзінде �олданылмады. 

№2 ��ЕС 3-тарауында "�аржы-шаруашылы� �ызметініL 
нәтижесі туралы есеп" �Р-да шы4ындарды есептеуді �йымдастыру 
директ-костинг" жFйесі бойынша жFргізілуі керек екендігін 
куәландырады. Б�л есепте т�ра�ты шы4ындар, _ндірістік _зіндік 
��н4а жат�ызылмайтын және кәсіпорынныL жалпы табысынан 
алынып тасталатын кезеL шы4ындарына жат�ызыл4ан. Жыл бойы 
б�л шы4ындар субъектініL �аржы-шаруашылы� �ызметініL 
бухгалтерлік есебініL шоттарыныL Бас жоспарында4ы 7210 "Жалпы 
және әкімшілік шы4ындары", 7310 "Сыйа�ылар бойынша 
шы4ыстар" және 7110 "Xнімдерді сатып-_ткізу және �ызмет 
к_рсету  бойынша шы4ыстар" шоттарында жина�талады. 

Б�л жFйеніL мәні туралы арнайы әдебиетте біржа�ты к_з�арас 
жо� екенін атап _ту керек. Б�л авторлар "директ-костинг" - б�л 
_ндіріс шы4ындары есебініL жFйесі деп есептейді. С.С. Стуков оны 
"_ндірістік шы4ындардыL �ыс�артыл4ан номенклатурасы бойынша 
тек айнымалы шы4ындар б_лігінде есепті жFргізу деп атайды. Бас�а 
авторлар "директ-костинг" жFйесін калькуляциялау әдісіне 
жат�ызады. С.С.Сатыбалдин былай деп жазады: "БіздіL 
к_з�арасымыз бойынша, осы жFйеніL мазм�нын әлде�айда 
д�рысыра� сипаттайтын термин айнымалы шы4ындардыL _зіндік 
��нын калькуляциялау болып табылады", дегенмен осы сілтеме 
алын4ан оныL монографиясыныL тарауы "директ-костинг" жFйесі 
бойынша _ндіріс шы4ындарыныL есебі және _німніL _зіндік ��нын 
калькуляциялау деп аталады. 

 
13-та�ырып. Xнімдерді _ндіру мен сатуды талдау 

 
XнімдердіL _ндірілуін және _ткерілуін талдау 

 Xнімді _ндіру және сату к_лемі бір-бірімен ты4ыз байланыс�ан 
к_рсеткіштер болып табылады. 
 Xнімді _ндіру және сату к_лемініL _су �ар�ыны, оныL 
сапасыныL артуы, кәсіпорынныL рентабельділік және пайда, 
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шы4ын шамасына тікелей әсер етеді. Сонды�тан, осы 
к_рсеткіштерді талдау басты ма4ына алады. ОныL негізгі есептері: 

- _німді _ндіру мен _ткізу динамикасы және жоспар орындалу 
дәрежесін ба4алау; 

- осы к_рсеткіштер шамасына факторлардыL әсерін аны�тау; 
_німді шы4ару және сатудыL _суіне ішкі шаруашылы� резервтерді 
ай�ындау; 

- ай�ындал4ан резервтерді игеру бойынша шараларды 
��растыру. 

 
  
 
 

Xнімді _ндіру және _ткізудіL жалпы және 
ассортименті бойынша к_лемі 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

13.1- Сызба.  Талдау объектісі бойынша _нім _ндіру. 
 

 Xнімді _ндіру және _ткізуді талдау4а �ажетті хабарламаларды 
алу �айнар к_здері: кәсіпорынныL бизнес – жоспары, «Xнім 
бойынша есеп», «Шы4ын және пайда туралы есеп». 

Xнімді _ндіру және _ткізу к_лемі наруралды, шартты 
натуралды, еLбек және ��нды� _лшем тFрінде болады. Xнімді 
_ндіру к_лемініL жина�тау к_рсеткіштері ��нды� ба4алау 
к_мегімен алынады. Xнімді _ндірудіL негізгі к_рсеткіштері болып 
жалпы және тауарлы _нім табылады. 

Жалпы _нім – ая�талма4ан _ндірісті �оса ал4анда4ы, 
орындал4ан ж�мыс және барлы� _ндірілген _нім ��ны. 
Салыстырмалы және �азіргі ба4амен к_рсетіледі (білдіреді). 

Xнім сапасы 

Xнімді _ндіру және _ткізу ��рылымы 

Xнімді _ндіру және _ткізу икемділігі 

Талдау 
объектісі 
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Тауарлы _нім – жалпы _німнен айырмашылы4ы, о4ан 
ая�талма4ан _ндіріс �алды�тары және ішкі шаруашылы� 
айналымдар кірмейді. Xз ��рамы бойынша к_птеген 
кәсіпорындарда жалпы _німмен тауарлы _нім сәйкес келеді, егер 
ая�талма4ан _ндіріс және ішкі шаруашылы� айналымдар жо� 
болса. 

Xнімді  _ткізу к_лемі _німді т�тынушылар4а _ткізу бойынша 
немесе тFсім бойынша аны�талады. Ол салыстырмалы, жоспарлы 
және �азіргі ба4а тFрінде болуы мFмкін. Нары�тыL экономика 
жа4дайында б�л к_рсеткіші дәрежелі ма4ына алады. Xнімді 
_ткізуші _ндірушілер мен т�тынушылар арасын байланыстырады. 
Xнімді �алай сату, нары�та о4ан деген с�раныс �андай екендігі 
оныL _ндіру к_леміне байланысты. 

Xндірістік ба4дарламаныL орындалуын ба4алау Fшін, _німді 
_ндіру және _ткізудіL натуралды к_рсеткіштер еL негізгі орын 
алады (дана, метр, тонна және т.б). Оларды  бірдей _нім тобын 
және жеке тFрлері бойынша _німді _ндіру және _ткізу к_лемін 
талдауда пайдаланылады. 

Шартты натуралды к_рсеткіштер, ��нды� к_рсеткіштер сия�ты, 
_німді _ндіру к_лемін жина�тап мінездеу Fшін �олданылады, 
мысалы, консерві зауыттарында мынандай к_рсеткіш �олданылады, 
мыL шартты банкі, ж_ндеу кәсіпорында – шартты ж_ндеу саны, ая� 
киім _неркәсібі шартты ая� киім саны.  

 
��РЫЛЫМДЫ� ЛОГИКАЛЫ� СЫЗБА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Xнімді _ндірудіL 
_су резерві 

Xткізілмеген 
_німді 
�ыс�арту 

ЕLбек ресурстарын 
пайдалануын жа�сарту 

әсерінен 

Негізгі корларды 
пайдалануын 

жа�сарту әсерінен 

Шикізат және 
материалдар 

пайдалануын жа�сарту 
әсерінен 

Xнімді _ткізу к_лемініL _су резерві 

�осымша ж�мыс орнын 
��ру 

 
Ж�мыс уа�ытыныL 
жо4алуын �ыс�арту 

�осымша машина және 
�ондыр4ыларды алу 

 
ОныL ж�мыс уа�ыты 
�орын толы4ыра� 

�осымша шикізат ж
материалдарды алу

Шикізат ж
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13.2 -сызба. Xнімді _ткізу к_лемін арттыру резервтерініL  
негізгі к_здері. 
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13.3–сызба. Xнімді _ткізу к_лемі жFйесініL факторлы сызбасы. 

 
 
14-та�ырып. Капиталды �алыптастыру мен орналастыруды 

талдау 

Талдау жFргізушініL келесі әрекеті баланс активініL ��рылу 
к_здерін талдау болып табылады. Б�л кезде кәсіпорын мFлкініL 

Тауарлы _нім 
шы4арудыL _згеруі 

Xткізілген _німдердіL 
�алды�тарыныL _згеруі 

Жалпы _нім 
к_лемініL 
_згеруі 

Ішкі 
шаруашылы� 
айналымдар 

мен 
ая�талма4ан 
_ндіріс 

�алды�тарын
ыL _згеруі 

Дайын _нім 
�алды�тары
ныL _згеруі 

Xнімді тиеу 
�алды�тары
ныL _згеруі 

ЕLбек ресурстары ЕLбек ��ралы ЕLбек заты 

ЕLбек ресурстары ЕLбек ��ралы ЕLбек заты 

Персонал 
саны 

ЕLбек 
_німді- 
лігі 

Негізгі �ор 
м_лшері 

�ор 
�арула-
нуы 

ЕLбек 
затыныL 

т�тыныл4ан 
м_лшері 

Матери-
ал �айта-
рымы 

Xнімді _ткізу к_лемініL _згеруі 
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келіп тFсуі, оны сатып алу және оныL ��рылуы да, кәсіпорынныL 
_зініL де, �арыз4а алын4ан капиталдыL да есебінен жFргізілуі 
мFмкін екендігін есте са�тау керек. Ал меншікті капитал мен 
�арыз4а алын4ан капиталдыL арасында4ы �атынас оныL �аржылы� 
т�ра�тылы4ын к_рсетеді. 

Нары� �атынасы жа4дайында кәсіпорынныL �ызметі және 
оныL дамуы к_біне _зін-_зі �аржыландырумен, я4ни меншікті 
капиталдыL к_мегімен жFзеге асырылады. Тек ол капитал 
жетпегенде 4ана шеттен капитал тартылады. Б�л кезде �иын болса 
да сырттан тартыл4ан капиталдан �аржылы� тәуелсіздік аса 
маLызды орын алады, біра� онсыз әрине мFмкін емес. Сонды�тан 
да �аржылы� есеп берудіL а4ымда4ы активтерініL ��растырылу 
к_здерін шектеу керек. ОныL еL аз б_лігі _ндірістік ба4дарламаны 
�амтамасыз ету Fшін _зініL кейбір кезеLдерінде а4ымда4ы 
активтерге әдеттегіден жо4ары, я4ни �осымша �ажеттілік ту4анда, 
ол банктердіL �ыс�а мерзімді несиелерімен және коммерциялы� 
несиелермен жабылады. 

АктивтердіL �орлану к_здерін талдау кезінде меншікті және 
�арастырыл4ан капиталдыL к_рсетілген к_лемі белгіленіп, есеп 
беру кезеLіндегі олардыL _згеру себептері аны�талып, олар4а ба4а 
беріледі. Б�л кезде _з меншігіндегі капитал4а басты назар 
аударылады, себебі _з �аражаттарыныL �оры болуы оныL 
�аржылы� т�ра�тылы4ыныL барлы4ын к_рсетеді. 

Меншікті капиталдыL к_лемін 4ана аны�тап �оймай, сонымен 
бірге капиталдыL жалпы сомасында4ы оныL Fлес салма4ын да 
аны�тау маLызды. Б�л к_рсеткіш арнайы әдебиеттерде әр тFрлі 
атпен берілген (тәуелсіздік коэффициенті, автономды� 
коэффициенті), біра� оныL мәні біреу - б�л коэфициентке �арап 
кәсіпорын сырттан тартыл4ан �аржыдан �аншалы�ты тәуелсіз 
екендігін және _з �аражатын �аншалы�ты ж�мсай алатынын 
к_руге болады. Тәуелсіздік коэффициентін меншікті капиталды 
барлы� аванстал4ан капитал4а б_лумен аны�тайды: 

Ктс=Мк / Ак 
 

М�нда4ы: Ктс- тәуелсіздік коэффициенті; 
                  Мк- меншікті капитал; 
                 Ак- аванстал4ан капитал (баланс валютасы жиыны, 

я4ни �аржыландырудыL жалпы сомасы). 
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Б�л коэффициенттіL _суі кәсіпорынныL �аржылы� тәуелсіздігі 
жо4ары екендігін к_рсетсе, алда4ы уа�ытта �аржылы� 
�иынды�тардыL азаятынды4ьн к_рсетеді. 

Батыс экономистері тәуелсіздік коэффициентініL не4�рлым 
жо4ары деLгейде бол4анын д�рыс деп санайды. Себебі б�л �аржы 
к_здерініL т�ра�ты ��рылымын са�тау4а мFмкіндік береді. 
Инвесторлар, несие берушілер дәл осындай к�рылымды таLдайды, 
себебі ол кәсіпорын4а _здерініL міндеттемелерініL кепілдігін 
жо4арылатады. Не4�рлым кәсіпорынныL �аражаты к_п болса, 
со4�рлым Fздіксіз ж�мыс �амтамасыз етіліп, нары� жа4дайында 
ал4а шы4у4а к_мектеседі. Сонды�тан кәсіпкерлер әр тFрлі 
резервтерді ��ру жолымен және жар4ылы� �ор4а б_лінбеген 
табысты тікелей �осу ар�ылы _зіндік капиталды к_бейтуге 
тырысады. 

�аржылы� талдаудан кітаптардыL бір�атар авторлары 
инвесторлар мен несие берушілерді �амтамасыз ететін, меншікті 
капиталдыL оныL жалпы сомасына �атынасыныL еL аз мәні 0,6 
болып табылады деп есептейді. А.Д. Шеремет, А.М. Ковалев, В.П. 
Привалов, О.В. Ефимова және та4ы бас�алар б�л к_рсеткіштіL 0,5 
деLгейдегі мәні кәсіпорынныL барлы� міндеттемелерін _з 
�аражатымен жабуды �амтамасыз ете алатын еL т_мен к_рсеткіш 
бола алады (2,6, 18) деп санайды. 

А�Ш және Еуропа елдерінде тәуелсіздік коэффициентініL 
жо4ары жетерлік деLгейі болып, 0,5-0,6 теL болатын меншікті 
капиталдыL баланс валютасына �атынасы саналады. Б�л жа4дайда 
несие берушілердіL тәуекелдігі т_мен болады: _з �аражаттарынан 
�алыптастырыл4ан мFліктіL жартысын сатып (�арыз4а алын4ан 
�аражаттар салын4ан, екінші жартысы кейбір себептермен 
��нсыздан4ан болса да), кәсіпорын _зініL �арыз міндеттемелерін 
жабуына болады. 

Жабды�таушылар мен сатып алушылар арасында4ы келісім-
шартты� міндеттемелер �атаL са�талатын және фирманыL ата4ына 
Fлкен мән берілген нары�ты� экономикасы дамы4ан елдерде 
тәуелсіздік коэффициентіне м�ндай жо4ары талаптарды �оймайды 
(Жапонияда оны 0,2-ге дейін т_мендетуге болады). 
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15-та�ырып. Кәсіпорын капиталын интенсивті және тиімді 
пайдалануын  талдау 

 
Пассивтерді тану. Пассивтер Fш топтан: капитал, �за� мерзімді 

міндеттемелер және а4ымда4ы міндеттемелерден т�рады. Осы Fш 
топ ар�ылы �йымдар активтерініL �ор к_здері �алыптасады. 
�андай да болмасын к_здерден алын4ан �аражаттар, мейлі заLды 
және жеке т�л4а, банк несиелері, �арыз4а алын4ан к_здер болсын, 
осы �йымныL жеке меншігіндегі к_здер ма4анасында бухгалтерлік 
есептіL балансына жазылады. �арапайым тілмен айт�анда 
пассивтегі сомалар осы �йымды несиелендірушілердіL алаша�тары 
болып табылады. Я4ни несиелендірушілерден алын4ан к_здер 
тFптіL тFбінде �айтарылады. Сонды�тан, активтер және пассивтер 
екі тFрлі категория4а б_лініп, бухгалтерлік есеп балансыныL әр 
тFрлі тарма�тарында жFргізіледі. Осы4ан орай еш�ашанда «пайда 
сомасыныL есебінен активтер алынды» деген �4ым �олданылмауы 
керек. Активтер тек �ана а�ша есебінен (а�ша т_леу ар�ылы) 
�алыптасады. Мысал4а бухгалтерлік баланс�а 5 млн. теLгеге теL 
пайда сомасы жазылса, б�л сома осы �йымныL кассасында4ы 
немесе есеп айырысу шотында4ы а�ша деп саналмауы керек. 
�йымдар есебінде аса к_п м_лшерде таза пайда сомасы бола т�рса 
да кейбір жа4дайда, осы �йымныL еLбек а�ы т_леуге на�тылы 
а�шасыныL болмай �алатынды4ын есте са�та4ан ж_н. Дәл осындай 
�4ым «капитал» _рісінде де танылып, капитал тек �ана арнайы 
к_здерден туындайтынды4ын, _зі а�ша емес екендігін есте са�тау 
керек.  

Капитал – �йымдардыL та4ы бас�а заLды т�л4алардыL 
жар4ылы� ��жатында к_рсетілген к_з. �йымдарды бастап�ы 
кезеLде ��ру және б�лардыL �ызметін бастау ж_нінде меншік 
иелерініL, сондай-а� бас�а да т�л4алардыL осы �йым4а сал4ан 
к_здерін – жар4ылы� капитал немесе меншікті капитал деп 
атаймыз. Жар4ылы� капиталды меншік иелерініL және Fлес 
�осушы ��рылтайшылардыL сал4ан �аражаты, негізгі ��ралдар, 
материалды емес активтер, т.б. ��ндылы�тар тFрінде 
�алыптастыру4а болады. Меншікті капитал �алыптастырудыL тFпкі 
ма�саты – бизнестік (кәсіпкерлік) �атынастар4а тFсу, м�ныL 
�ызмет ба4ытын кеLейту мен жFргізу және базарлы сауда мен 
бәсекеге тFсетін тауарлар _ндіріп, с�раныс пен т�тынысты 
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�ана4аттандыру болып табылады. Жар4ылы� капиталдыL шектеулі 
м_лшері �аза�станды� заL актілерімен белгіленеді. 
        Резервтік капитал – «резерв» термині «са�ты� кассасында4ы 
а�ша» терминімен пара-пар, �йымдар �ызметіндегі мFмкін болатын 
кейбір кFмәнді шы4ындарды және шегетін зияндарды жабу4а 
б_лінген �аражат к_здері. Резервтік к_здер тек �ана белгіленген 
объектілер бойынша шы4ындарды жабу Fшін жасалынады. 
Резервтік капитал к_здерін - алдын ала к_рсетілмеген бас�а бір 
ма�саттар4а ж�мсау4а болмайды. Резервтік капитал бухгалтерлік 
есепке алын4ан на�тылы тFрде аны�тал4ан белгілі бір ��ндылы�тар 
Fшін а�ша т_лемей кеткен берешектердіL �арыздарын жабу4а, 
сондай-а� тиісті объектіге тікелей жазылмай �ал4ан 
аммортизациялы� шы4ындар сомасын жабу ма�сатында 
ж�мсалынады.  
        Резервтік капитал шикізаттар мен материалдар сатып алу4а, 
айналым4а тFсетін босал�ылар мен �амтамасыз ету ж_ніндегі 
на�тылы фактімен  талап етілетін алаша�тар �арызын, кFмәнді 
�арыздарды және жер учаскелерін жал4а алу шы4ындарын жабу 
ма�сатында �алыптастырылады. Резервтік капитал ��ру 
активтердіL тиісті баптарынан шегеріледі. Жыл ішінде ж�мсал4ан 
резервтік капиталдыL белгілі бір б_лігі а4ымда4ы жылдыL 
пайдасына �осылып отырады. �йымдар _здерініL тәуекелшілік 
шешіміне �арай орынсыз шы4ындарды жабу ма�сатында және 
�ажет деп тап�ан жа4дайда резервтік к_здердіL бірнеше тFрлерін 
�алыптастыруына болады. К_п к_лемде жасал4ан резервтік капитал 
сомасы �йымдар �ызметініL жа�сы жа4дайын к_рсетеді. Резервтік 
к_з �алыптастыру сомалары есепті жылдыL шы4ындарына 
жазылып, пайда к_лемін т_мендетеді. 
       Б_лінбеген пайда (жабылма4ан зиян) – компаниялардыL 
капиталын к_бейтіп отыру ма�сатында болады. Дивиденттер т_леу 
– капиталдыL т_мендеуін к_рсетеді. Б_лінбеген табыс немесе пайда 
дивиденттер т_легеннен соL �йым меншігінде �ал4ан сома. 
        Пайда және зиян – �йымдар �ызметініL экономикалы� _су 
�ар�ынын немесе т_мендеуін _лшеу Fшін тFскен табыстар мен 
ж�мсал4ан шы4ындар айырымыныL к_рсеткіші. Экономикалы� _су 
�йымдар �ызметініL басталуынан бастап, на�ты а�ша тFсіруге, 
м�ны к_бейтіп отыру4а байланысты, есепті кезеLдерге тән 
экономикалы� маLызы зор. 
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        Міндеттемелер – ма�сатты шараларды �аржыландыру Fшін 
заLды және жеке т�л4алардан, ірі компаниялардан алын4ан 
�арыздарды осы �йымныL кіріске алып, тFптіL – тFбінде �айтарып 
беруі ж_ніндегі ал4ан міндеттемесін айтады. Б�лар4а �лтты� және 
шетелдік валюта тFрінде банктерден және банктерге жатпайтын 
т�л4алардан (�аза�стан РеспубликасыныL резиденті немесе 
резиденті емес) �за� және �ыс�а мерзімде алын4ан заемдар, 
облигациялар, вексельдер жатады. Алын4ан міндеттемелердіL 
барлы4ы да осы кFнгі а4ымда4ы ба4амен кіріске алынады. 
Міндеттемелер алу нәтижесінде �йымдардыL активті �аражаттары 
к_бейеді. Я4ни ол – міндеттеме алушы жа�, міндеттеме беруші 
жа��а а�ша мен мFліктерді �андай сомада �айтаратынды4ы 
ж_ніндегі операциялар. Міндеттемеге алын4ан негізгі сомалар4а 
�осымша міндеттемелер Fшін т_ленетін пайызды� сомалар 
�осылады. М�ныL нәтижесінде міндеттеме алушы жа�тарда4ы 
табыс к_лемі азайтылады. Міндеттемелер ��рамына �йымдардыL 
несиеге сатып ал4ан тауарлары, �ызметтері, сондай-а� берілген 
вексельдер бойынша ал4ан �арыз а�шалары, т_ленбеген еLбек а�ы,  
салы�тар жатады. Егер алын4ан тауарлар ��ны т_ленбесе, 
алаша�тар �арызы �айтарылмаса, есептелінген еLбек а�ы 
т_ленбесе, м�ндай жа4дайларда осы �йымныL берешек �арыз 
сомалары осы �йымныL �абылда4ан міндеттемелерініL 
орындалмауыныL нәтижесінде туындап отырады.  
       Егер �йым т_леу _теушілік �абілетінен айырылып, банкрот�а 
�шырап , жойыл4ан немесе таратыл4ан жа4дайда несие 
берушілердіL, несиелендіруші банктердіL тәуекелшілік талабы 
бірінше кезекте �ана4аттандырылады. Несиелендіруші жа�тардыL 
тәукелшілікке тFскендегі талап еткен сомасы, осы �йымныL �арыз 
ал4анды4ы міндетті сомасыныL к_лемінен к_п немесе аз болмауы 
керек. Я4ни банктердіL осы �йым4а берген несиесі ж_ніндегі  
�ой4ан талабы осы �йымныL активті �аражаттарын сатудан тFскен 
а�шаны алу ж_нінде бірінші кезекте т�рады. Егер �арыз алып, 
міндеттеме �абылда4ан �йым _з �арызын �айтарма4ан жа4дайда, 
м�ндай мәселе заL орындарыныL шешіміне �арай орындалады. Xз 
еркімен �аржы сал4ан инвесторлар талабы немесе б�лардыL 
тәукелшілігі банктер �ой4ан талап орындал4аннан соL, �ал4ан 
�алды� сома к_лемінде 4ана болады. Міндеттемелер к_лемінде 
�ойыл4ан талаптардыL дәрежесі _те жо4ары болады да, бас�а 
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�аражаттар к_лемінде �ойыл4ан талаптар мFмкін бол4ан жа4дайда 
4ана орындалады. 
       �за� мерзімді алаша�тар �арызы – осы �йымныL алаша�тар4а 
12 айдан арты� мерзімде т_лейтін берешек �арыздары. Б�4ан 12 
айдан кейін �айтарыла бастайтын берешек �арыздардыL, ал4ан 
несиелердіL барлы� тFрлері жатады. М�ндай берешек �арыздар 
сомасы бір жылдан келесі жыл4а к_шіріліп отырады. 
       Т_ленетін салы�тар – салы�тардыL барлы� тFрлерін т_леуге 
тиісті �йымдардыL бюджетке аудару4а жататын �арыздары. 
«Т_ленетін салы�тар» терминініL жеке аталуы, т_ленетін салы� 
тFрлерініL к_птігіне, сондай-а� сомалардыL Fлкен к_лемде 
болатынды4ы мен бухгалтерлік баланс жасал4ан салы� ж_ніндегі  
берешек �арыздар сомасыныL толы� аны�тала �ойма4анды4ына 
байланысты.  
       ТFскен тFсім – есепті жыл ішінде _німдерді, тауарларды, 
ж�мыстарды, �ызметтерді сату нәтижесінде тFскен а�ша 
�аражаттары. ТFскен тFсім – �йымныL есер айырысу шотына 
тFскен немесе тFсетін а�шалар.  

16-та�ырып. XнімніL (ж�мыс, �ызмет) _зіндік ��нын талдау 

Бизнес-жоспарды жаса4анда басшылы�тыL негізгі назары 
_ндірістіL тиімділік к_рсеткіштеріне аударылуы керек. 

Кәсіпорын �ызметініL тиімділігі _ндірістіL нәтижелерін 
(тиімділігін) шы4ындар мен �олданыл4ан ресурстармен 
(шы4ындармен) салыстыру жолымен _лшенеді. �ол жеткізілген 
тиімділікті (табыс, _нім) аванстал4ан немесе �олданыл4ан 
ресурстармен (шы4ындармен) салыстыра отырып, кәсіпорын 
�ызметі тиімділігініL бір�атар к_рсеткіштерін аны�тау4а болады. 
Оларды шартты тFрде екі топ�а б_луге болады: 

1)�орытындылаушы; 
2) техника-экономикалы�. 

Бірінші топтыL к_рсеткіштеріне табыстыL деLгейі, еLбек 
_німділігі (еLбек сыйымдылы4ы), �ор �айтарымдылы4ы (материал 
сыйымдылы4ы), капитал салудыL �айтарымдылы4ы (капитал 
сыйымдылы4ы) жатады. Екінші топ�а ресурстарды пайдалану 
тиімділігініL к_рсеткіштері жатады. Олар кәсіпорында4ы _ндіріс 
процесініL кейбір жа�тарын жоспарлау мен на�ты талдау, оныL _су 
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себептерін есептеу Fшін �олданылады. Б�лар: еLбек ��ралдарын, 
агрегат �уатын пайдалану коэффициенті, жеке ж�мыс _німділігі 
және т. б.; энергия, жанар-жа4ар май, материалдар мен шикізаттыL 
меншікті шы4ындары; меншікті капитал салымдары, _зі-_зі а�тау  
мерзімі, келтірілген шы4ындар. 

Xнім динамикасы мен ресурстар динамикасы (шы4ындарыныL) 
ара�атынасы экономикалы� _су сипатын аны�тайды. XндірістіL 
экономикалы� _суіне экстенсивтік немесе интенсивтік тәсілмен �ол 
жеткізуге болады. XнімніL _су �ар�ыны ресурстарыныL немесе 
шы4ындарыныL _су �ар�ынынан арты� болуы экономикалы� _судіL 
басым интенсивті екендігін дәлелдейді. Xндіріс экономикалы� 
тиімділігініL жеткілікті жо4ар4ы �ар�ынды және бірыL4ай _суін 
�амтамасыз ету мFмкіншілігі тек дамудыL интенсивті тFріне _туге 
жа4дай жасайды. Б�дан шы4атын �орытынды, _ндірісті жан-жа�ты 
интенсивтендіру - оныL тиімділігін арттырудыL шешуші себебі. С_з 
еL алдымен, әрбір материалдыL, еLбек және �аржы ресурстары 
бірлігініL �айтарымын арттыру Fшін негізгі _ндірістік �орларды 
тиімді пайдалану туралы болып отыр. 

Xндіріс тиімділігініL еL басты к_рсеткіші жанды еLбек 
_німділігі болып саналады, ол _ндіріс нәтижесімен, ж�мыс 
істеушілердіL орташа тізім саныныL ара�атынасымен немесе еLбек 
сыйымдылы4ымен, _нім бірлігіне кеткен ж�мыс уа�ытыныL 
шы4ындарымен _лшенеді. 

Жапонияда _німділік, кәсіпорынныL іскерлік белсенділігін 
сыйпаттайтын к_рсеткіштер �атарына жат�ызылады. Б�л елдегі 
кәсіпорындардыL �аржылы� есептерінде мынадай еLбек _німділігі 
коэффициенттері ар�ылы к_рсетіледі. 

БіздіL кәсіпорындарда еLбек _німділігініL негізгі к_рсеткіші бір 
ж�мыс істеушіге ша��анда4ы жылды� орташа _ндірілген _нім 
болып табылады. ОныL шамасы бір ж�мысшы4а ша��анда4ы 
орташа _ндірілген _нім мен жFмыс істеушілер к�рамында4ы 
ж�мысшылардыL Fлес салма4ына байланысты. Б�л тәуелділік мына 
формуламен к_рсетіледі: 

W = Дn/ R = ( ДN * r ) / ( R * r ) = ( Дn/ r ) * ( r / R ). 

М�нда :  Дn   - _німді сатудан тFскен табыс (а�ша); 
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R -ж�мыс істеушілердіL тізімдік орташа саны; 

r - ж�мысшылардыL тізімдік орташа саны; 

Дn/r - бір ж�мысшы4а ша��анда   жылды� орташа _ндірілген 
_нім; 

 r/R -  ж�мыс істеушілер ��рамында4ы ж�мысшылардыL Fлес 
салма4ы. Формуладан, біз б_лшекті бір сан4а ( r )   к_бейтіп және 
б_ліп к_бейткіштер алды�, одан бір ж�мысшы4а ша��анда4ы 
_ндірілген _нім және оныL Fлес салма4ы к_п бол4ан сайын, бір 
ж�мыс істеушіге есептелген орташа жылды� _ндірілгені де жо4ары 
болатынын к_реміз. 

 

17 – та�ырып. Негізгі   ��ралдарды пайдалануды талдау 
 

    КәсіпорынныL _ндірістік негізгі ��ралдармен  �амтамасыз 
етілуін талдау 

 
Кәсіпорындарда4ы _нім _ндіру к_лемініL �л4аюына әсер ететін 

маLызды факторлардыL бірі _ндірісті әр тFрлі және �ажетті 
к_лемдегі негізгі �орлармен �амтамасыз ету, сонымен бірге оларды 
толы�  әрі тиімді пайдалану болып табылады.  

Негізгі ��ралдардыL есебі және оны ба4алау-кәсіпорын 
экономикасында4ы жалпы элементтер ��рамында4ы олардыL 
санды� Fлесін тал�ылау4а мFмкіндік береді. Талдау барысында 
негізгі ��ралдар кәсіпорынныL экономикасы мен ��рылымыныL 
_згеруіне �алай әсер ететіндігі �арастырылады.  

№2 ��ЕС-на сәйкес, �йымныL �аржылы� есеп беруінде 
келесідей а�параттар к_рсетіледі:  

1. Негізгі ��ралдардыL әрбір тFрі бойынша олардыL 
�оз4алысыныL (кіріс, шы4ыс, бастап�ы ��ныныL _згеруі, _згеру 
себептері) бойынша келесі кезеLніL басы мен ая4ында4ы бастап�ы 
��ны. 

2. Негізгі ��ралдардыL әрбір тFрі бойынша аммортизация 
есептеуде �олданылатын әдіс; есепті кезеLніL басы мен ая4ында4ы 
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амортизациялан4ан негізгі ��ралдардыL бастап�ы немесе а4ымда4ы 
��ны; есепті кезеLніL басы мен ая4ында4ы жина�тал4ан 
аммортизация сомасы. 

3. �айта ба4алауды жFргізуде есепті кезеLніL басы мен 
ая4ында4ы негізгі ��ралдардыL әрбір тFрі бойынша а4ымда4ы 
��ны; �айта ба4алауды жFргізудегі кезеLділік пен негізділік; �айта 
ба4алауды жFргізген кFні, эксперттік ба4аны кім бергені, �айта 
ба4алау әдісі. 

Сонымен бірге, �аржылы� есепті пайдаланушылар Fшін есепті 
кезеLніL соLында т_мендегідей а�параттарды ашып к_рсету �ажет: 

-  уа�ытша пайдаланылмай т�р4ан негізгі ��ралдардыL 
бастап�ы немесе а4ымда4ы ��ны; 

-  толы4ымен аммортизация есептелген, пайдалану мерзімі 
біткен негізгі ��ралдардыL бастап�ы және а4ымда4ы ��ны; 

- міндеттеме Fшін кепілдікке �ойыл4ан негізгі ��ралдардыL 
меншіктік ���ы бойынша шектеуі және саны; 

-  негізгі ��ралдарды пайдалану бойынша _телмеген 
міндеттемелер; 

-  есепті кезеLніL соLында4ы ая�талма4ан _ндірістіL ��ны;  
-  пайдалану мерзімі біткен, біра� оларды болаша�та сату 

ма�сатымен негізгі ��ралдыL ��рамына есепте т�р4ан есепті 
кезеLніL соLында4ы негізгі ��ралдардыL жеке тFрлерініL ��ны; 

-  негізгі ��ралдарды орналастыру шы4ындарымен байланысты 
есеп саясаты. 

Негізгі ��ралдарды пайдалануды талдаудыL міндеттері: 
● кәсіпорынныL және оныL ��рылымды� б_лімшелерініL 

негізгі �орларымен �амтамасыз етілуімен, олардыL жеке және 
жиынты� к_рсеткіштері бойынша пайдалану  деLгейініL _згеру 
себептерін аны�тау; 

● негізгі �орларды пайдаланудыL _нім _ндірудіL к_леміне 
және бас�а  да к_рсеткіштерге әсерін есептеу; 
       ● кәсіпорынныL және жабды�тардыL _ндірістік �уаттылы4ын 
пайдалануды меLгеру; 
       ●  негізгі �орларды пайдалану тиімділігін жо4арылату 
резервтерін аны�тау. 

Негізінен талдау негізгі ��ралдардыL к_лемін, олардыL 
динамикасы мен ��рылымын зерттеуден басталады. 
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Бухгалтерлік есеп беру к_рсеткіштері бойынша жFргізілетін 
негізгі _ндірістік �орлардыL �оз4алысы және техникалы� жа4дайын 
талдау Fшін маLызы _те зор. Ол Fшін т_мендегі коэффициенттер 
есептеледі: 

ЖаLарту коэффициенті (КжаL). Ол жаLадан �абылдан4ан 
негізгі ��ралдардыL ��нын жыл соLында4ы жалпы �ордыL ��нына 
�атынасы ар�ылы аны�талады. 

Негізгі �орлардыL жаLару мерзімі (ТжаL). Мерзім басында4ы 
негізгі ��ралдардыL ��ны келіп тFскен негізгі ��ралдардыL ��нына 
�атынасы ар�ылы аны�талады. 

Негізгі ��ралдарды есептен шы4ару коэффициенті (Ке.ш.). 
Есептен шы4арыл4ан негізгі ��ралдардыL ��нын мерзім басында4ы 
негізгі ��ралдардыL  ��нына �атынасы ар�ылы аны�талады. 

Xсім коэффициенті (К_). Негізгі ��ралдардыL ��ныныL _сім 
сомасы мерзім басында4ы негізгі ��ралдардыL ��нына �атынасы 
ар�ылы аны�талады. 

Тозу коэффициенті (Кт). Негізгі ��ралдардыL тозу сомасын 
негізгі �орлардыL бастап�ы  ��нына �атынасы ар�ылы 
аны�талады. 

Жарамдылы� коэффициенті (Кж). Негізгі �орлардыL �алды� 
��нын негізгі �орлардыL бастап�ы ��нына �атынасы ар�ылы 
аны�талады. 
 

17.1 - кесте  
Негізгі ��ралдардыL ��рамы мен ��рылымы 

 
2008 жыл 2009 жыл Негізгі 

��ралдардыL 
тFрлері 

сомасы Fлес 
салма4ы, 
% 

сомасы Fлес 
салма4ы, 
% 

Машиналар 
мен жабды�тар 

2066370 100 2775693 100 

Барлы4ы 2066370 100 2775693 100 
 
Машиналар мен жабды�тар жыл басында 2066370 теLге, ал 

жыл соLында 2775693 теLгені ��ра4ан немесе 34,2 пайыз4а арт�ан. 
Жыл бойында4ы _згеріс сомасы 709323 теLгеге жо4арыла4ан. 
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М�ныL _зі кәсіпорынныL _з табысыныL 2775693 артуына әсер етіп 
т�р4анды4ын к_руімізге болады. 

 
Негізгі _ндірістік �орлардыL интенсивтілігі мен тиімділігін 

талдау 
 

Негізгі ��ралдарды пайдаланудыL интенсивтілігі мен 
тиімділігін сыйпаттайтын жалпы к_рсеткіштер:  

●  �ор рентабельділігі (пайданы негізгі �орлардыL орташа 
жылды�  
��нына �атынасы ар�ылы аны�талады);  

● негізгі _ндірістік �орлардыL �ор �айтарымдылы4ы (_ндіріс 
_німініL ��нын негізгі _ндіріс �ордыL орташа жылды� ��нына 
�атынасы ар�ылы    аны�тайды);  

● негізгі _ндірістік �орлардыL активті б_лімініL �ор 
�айтымдылы4ы (_ндіріс _німініL ��нын негізгі ��ралдардыL 
активті б_лімініL орташа жылды� ��нына  �атынасы ар�ылы 
аны�тайды);  

● �ор сыйымдылы4ы (негізгі _ндірістік �орлардыL орташа 
жылды� ��нын есептегі кезеLдегі _ндіріс _німініL ��нына 
�атынасы ар�ылы    аны�тайды) және т.б.  

КәсіпорынныL �аржылы� есебініL негізінде �ор 
�айтымдылы4ы жина�таушы к_рсеткіш болып табылатын негізгі 
�орларды пайдаланудыL тиімділігін меLгеруге болады. �ор 
�айтымдылы4ы к_рсеткіші негізгі �орлардыL бір _лшемініL ��нына 
келетін шы4арыл4ан _німніL а�шалай к_рінісін сипаттайды. Ол 
кәсіпорынныL негізгі _ндірістік �орларын пайдалануын 
тал�ылайтын, барлы� жиынты� негізгі �орлардыL пайдалануын 
сыйпаттайтын бол4анды�тан Fлкен экономикалы� маLызы бар. 

�ор �айтымдылы4ыныL к_лемі факторлар �атарына, _ндіріс 
_німініL сыйпатына, материалдар мен шикізаттар Fлесіне және 
_німніL _зіндік ��нына, _ндірістік еLбек сыйымдылы4ына және т.б. 
байланысты. 

�ор �айтымдылы4ы негізінен рентабельділігі т_мен 
кәсіпорындарда, арзан шикізат _Lдеуге т_мен, ал рентабельділігі 
жо4ары кәсіпорындарда және �ымбат шикізат _Lдеуде жо4ары 
болады. 
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Кейбір жа4дайларда �ор �айтымдылы4ы к_рсеткіші 
кәсіпорынныL шаруашылы� �ызметін дәл аны�тай алмайтынды4ын 
ескеру �ажет. �ор �айтымдылы4ы к_рсеткіші негізгі _ндірістік 
�орлардыL пайдалану деLгейін сыйпаттайды. 

КәсіпорынныL д�рыс ж�мыс істеуі Fшін т_мендегі 
к_рсеткіштерді тексеріп отырады: 

- �ор �айтымдылы4ын к_теруге ба4ыттал4ан шаралар кешенініL 
_Lделгенін  және оныL жFзеге асырылуын �ада4алау; 

- �ор �айтымдылы4ын к_теруге ба4ыттал4ан шаралар кешенініL 
_Lделгенін және оныL жFзеге асырылуын; 

- к_лік ��ралдарыныL (меншікті және жал4а алын4ан)  
пайдаланылуы және олардыL ж�мыстарыныL есебініL 
�йымдастырылуы. 

Кәсіпорын �ызметініL тиімділігін сыйпаттайтын еL маLызды 
к_рсеткіштіL бірі – �ор �айтарымы, ол негізгі _ндірістік �орларды 
пайдалануды �орытындылаудыL к_рсеткіші болып табылады. Ол 
талдау кезеLінде _нім сатудан тFскен табыстыL (а�ша) негізгі 
_ндірістік �орлардыL жылды� орташа ��нына �атынасымен 
формула бойынша аны�талады: 

f = DN/F 
М�нда: f – �ор �айтарымы;  
DN– _нім сатудан тFскен табыс (а�ша); 

F – негізгі _ндірістік �орлардыL жылды� орташа ��ны; 
�ор �айтарылымы кері к_рсеткіші – �ор сыйымдылы4ы 1/ f – 

немесе F/ DN  - ретінде есептеледі. 
�ор сыйымдылы� к_рсеткішініL бір арты�шылы4ы, оны 

алымын ��рамдас б_ліктер, және цехтар мен �ондыр4алар тобы 
бойынша жіктеуге болады. Б�л әрбір _ндістік участкеде техниканы, 
�орларды пайдаланудыL �орытындылау к_рсеткішіне әсерін 
аны�тау4а мFмкіндік береді. 

�îð  �айтарымы т_мендегі к_рсеткіштерге теL: 
 

f = 51671744/2775693=18,6 
 

�ор �айтарымын аны�та4анда _німініL к_лемі ��нды�, заттай 
және шартты _лшемдермен есептелуі мFмкін. 

Негізгі _ндірістік �орлардыL пайдаланылуын заттай _нім 
к_лемініL _лшемдерін тек бір  _нім тFрін шы4аратын 
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кәсіпорындарда немесе оны бір салма��а теLестіруге болатын 
болса 4ана �олдану4а болады. 

Б�йымдардыL кеL номенклатурасын шы4аратын 
кәсіпорындардыL к_пшілігі Fшін �ор �айтарымыныL жина� 
к_рсеткіштері ��н тFріндегі _нім к_леміне негізделіп есептеледі. 
Онда негізінен тауарлы� _нім мен атау к_лемі �олданылады. 

�ор �айтарымыныL шамасы мен динамикасына кәсіпорын4а 
байланысты және байланыссыз әр тFрлі себептер әсер етеді. 
Шаруашылы�ты интенсивті жолмен жFргізу негізгі �орлардыL 
орташа жылды� ��ныныL 1 теLгесіне _нім шы4аруды жFйелі 
к_бейтуді болжайды, о4ан механизм, машина мен жабды�тардыL 
_німділігін арттыру, олардыL бос�а т�руын азайту, техниканы 
оLтайлы ж�мыс істету, негізгі _ндірістік �орларды техникалы� 
мейлінше жетілдіру ар�ылы жетуге болады. 

18 - та�ырып. Материалды�  ресурстарды пайдалануды талдау 

 
Тауарлы–материалды� босал�ыларды талдаудыL ма�саты,                          

міндеттері мен тәсілдері 
Нары�ты� �атынастар жа4дайында кәсіпорынныL материалды� 

ресурстарына талдау жасаудыL маLызы зор. Ол кәсіпорынныL 
дербестік алуымен және меншік иелерініL, ж�мысшыларыныL, 
коммерциялы�  серіктестерініL алдында4ы _зініL _ндірістік 
коммерциялы� �ызметініL нәтижесі Fшін толы� жауапкершілігімен 
байланысты. 

КәсіпорынныL �ажетті м_лшердегі мтериалды� 
��ндылы�тармен толы� және _з уа�ытында �амтамасыз етілуі _нім 
_ндіру, _ндірілген _німдердіL, к_рсетілген �ызметтердіL, 
ат�арыл4ан ж�мыстардыL сатып-_ткізілген тауарлардыL _зіндік 
��нын азайту, пайда мен рентабельділік деLгейін к_теру Fшін 
�ажетті жа4дай болып табылады. 

Кәсіпорында4ы тауарлы–материалды� босал�ыларды 
талдаудыL негізгі ма�саты – материалды� босал�ыларды тиімді 
пайдалану және Fнемдеу варианттарын іздестіру. 

- нары�ты� экономика жа4дайында ж�мыс істейтін 
кәсіпорындардыL тауарлы  материалды� ��ндылы�тарына талдау 
жасаудыL негізгі міндеттеріне т_мендегілер жатады: 
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-   кәсіпорынныL материалды� активтері ��рылымын зерттеу; 
  -   тауарлы  материалды� босал�ылардыL айналымын есептеу; 

       - кәсіпорынныL тауарлы материалды� босал�ылармен 
�амтамасыз етілуін ба4алау. 

Кәсіпорында4ы тауарлы материалды� босал�ылардыL 
жа4дайына талдау жасауда пайдаланылатын әртFрлі тәсілдер бар. 
СолардыL ішінен мыналарды б_ліп айту4а болады:  

1) тігінен талдау жасау;  
2) к_лдеLінен талдау жасау;  
3) салыстырмалы к_рсеткіштерге талдау жасау. 
К_лденеLінен (уа�ыт бойынша) талдау дегеніміз – тауарлы-

материалды� босал�ылардыL әрбір ��рамдас б_лігініL на�ты барын 
_ткен кезеLмен салыстыру. Ол тауарлы материалды� босал�ылар 
бойынша баланстыL жекелеген баптарыныL жиынты� 
к_рсеткіштердегі Fлес салма4ын аны�тау4а мFмкіндік береді. 
Мысалы, _ндірістік босал�ылардыL, тауарлардыL а4ымда4ы 
акивтердіL жалпы ��нында4ы, я4ни баланс валютасында4ы Fлес 
салма4ы және та4ы бас�алар. 

К_лденеL және тігінен талдау бірін-бірі толы�тырады. 
Коэффициенттер – салыстырмалы шамалар болып табылады. 
�аржылы� коэффициенттерді есептеу бухгалтерлік баланстыL 
тауарлы–материалды�  босал�ылар бойынша жекеленген 
баптарыныL арасында4ы _зара байланыстардыL болуына 
негізделген. 

 
Тауарлы–материалды� босал�ылардыL ��рамы мен 

��рылымыныL динамикасын талдау 
Тауарлы–материалды� босал�ылардыL ��рамы мен 

��рылымыныL динамикасын талдау кәсіпорынныL барлы� 
материалды� ресурстарыныL жекеленген тFрлерініL абсолюттік 
және салыстырмалы _суі мен азаюыныL м_лшерін аны�тау4а 
мFмкіндік береді. 

Зерттеу жFргізілген серіктестік активтерініL маLызды ��рамдас 
б_лігі болып табылатын тауарлы материалды� босал�ылар4а талдау 
жасау кезінде, оларды на�ты бары, ��рамы, ��рылымы және 
оларда4ы бол4ан _згерістер зерттеледі. 

Тауарлы–материалды� босал�ылардыL ��рамы мен 
��рылымында4ы _згерістерге жалпы ба4а беру Fшін кәсіпорын 
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балансыныL «А4ымда4ы активтер б_лімініL мәліметтері бойынша 
т_мендегі талдамалы� кесте (18.1.) ��рылды. 

КестеніL мәліметтері жалпы кәсіпорында4ы тауарлы-
материалды� босал�ылар динамикасыныL т_мендегенін к_рсетеді. 
Ал олардыL жекеленген элементтері бойынша жFргізілген 
зерттеулер т_мендегідей �орытынды жасау4а мFмкіндік береді. 
Кәсіпорында4ы тауарлы-материалды� босал�ылардыL ��ны есепті 
жылдыL басында 2141 мыL теLгені ��ра4ан болса, жылдыL ая4ында 
ол 1220 мыL теLгеге азайып, 921 мыL теLгені ��рады. 

Тауарлы-материалды� босал�ылардыL негізгі ��рамдас б_лігі 
болып табылатын материалдар есепті жылды _ткен жылмен 
салыстыр4анда 221 мыL теLгеге  немесе 11 есеге азайып, 22 мыL 
теLгені ��ра4ан. Сондай-а� кәсіпорынныL тауарлары есепті кезеL 
ішінде 701 мыL теLгеге азайып, 899 мыL теLгені ��ра4ан. 

18.1 – кесте 
Тауарлы-материалды� босал�ылардыL ��рамы мен ��рылымы 
 

2008 жылдыL 
басына 

2008 жылдыL 
ая4ына 

К_рсеткіштер 

сомасы, 
мыL теLге 

Fлесі 
% 

сомасы, 
мыL теLге 

Fлесі 
% 

Xсуі (+) 
Т_мендеуі 

(-) 

1 2 3 4 5 6 
Тауарлы-
материалды� 
босал�ылар, 
барлы4ы 

2142 100 1220 100 921 

 ОныL ішінде:      
Материалдар 542 25,3 321 26,3 221 
Тауарлар 1600 74,7 899 73,7 701 

 
Егер материалдардыL тауарлы-материалды� босал�ылардыL 

жалпы ��нында4ы Fлес салма4ы есепті жыл ішінде 8,9 (11,3-2,4) 
пайыз4а т_мендеген болса, тауарлардыL Fлес салма4ы есепті кезеL 
ішінде 8,9 (97,6-88,7) пайыз4а жо4арыла4ан. 

КестеніL мәліметтеріне зерттеу жFргізілген кәсіпорында 
тауарлы-материалды� босал�ылардыL негізінен сатып _ткізу Fшін 
сатып алын4ан тауарлардан т�ратынды4ын к_реміз. Б�л жа4дай 
кәсіпорынныL негізгі �ызметініL ба4ытымен ай�ындалады және де 
материалды� босал�ылардыL ��рамында _тімділігі т_мен болып 
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табылатын басы арты� және пайдаланылмай �алып �ой4ан 
материалды� ��ндылы�тардыL жо� екендігін к_рсетеді. 
 
Тауарлы-материалды� босал�ылардыL айналымдылы4ын талдау 

 
КәсіпорынныL іскерлік белсенділігі �аржылы� жа4дайында еL 

алдымен оныL �аражат айналымыныL жылдамды4ымен к_рінеді. 
Іскерлік белсенділікті талдау кәсіпорынныL _з �аражатын 
�аншалы�ты тиімді пайдалан4анды4ын аны�тау4а мFмкіндік 
беретін әртFрлі �аржылы� айналымдылы� коэффициенттерініL 
деLгейі мен �оз4алысын зерттейді. 

Материалды� айналым �аражатыныL айналымды� 
коэффициенті кәсіпорынныL талдау кезінде шы4ындары мен 
босал�ыларыныL айналым санын к_рсетеді, я4ни олардыL сатып-
_ткізілуін сыйпаттайды. Жалпы ал4анда б�л коэффициенттіL мәні 
жо4ары бол4ан сайын, осы аз _тімділігі т_мен бапта сол4�рлым 
азыра� �аражат байланады, кәсіпорынныL �аржылы� жа4дайы 
т�ра�танып, айналым капиталында к_бірек _тімді ��рылым 
болады. Және керісінше, бас�адай жа4дайда тауардыL шамадан тыс 
жиналып �орлануы, кәсіпорынныL іскерлік белсенділігіне кері әсер 
етеді. Коэффициентті есептеу формула бойынша жFргізіледі, онда 
алымында – сатудан тFскен табыс (а�ша), ал б_лімінде – кезеLдегі 
шы4ындар мен материалды�-_ндірістік �орлар ��ныныL орташа 
шамасы к_рсетіледі. 

Xндірістік �орлар (материалдар), оларды дайындау (сатып алу) 
��ны бойынша есептелетіндіктен, �орлардыL айналымды� 
коэффициентін есептеу Fшін сатудан тFскен табыс емес, сатыл4ан 
_німніL _зіндік ��ны пайдаланылады. 

Оны есептеу  мына формуламен іске асырылады: 
 

К° = S ⁿ / 3 
 М�нда:  

Не4�рлым айналымдылы� к_рсеткіші жо4ары бол4ан сайын, 
сол4�рлым �орлар тезірек а�шалай �аражат�а айналады. ОныL 
т_мендеуі салыстырмалы тFрде _ндірістік �орлар мен ая�талма4ан 
_ндірістіL �л4ай4анын немесе дайын _німге деген с�раныстыL 
бәсеLдегенін к_рсетеді. 



 
102 
 

 
 

КестеніL мәліметтерінен кәсіпорынныL сатып-_ткізілген 
тауарларыныL _зіндік ��ны негізінде есептелген материалды� 
айналым ��ралдарыныL айналымдылы� коэффициенті _ткен жылы 
5,3 ретті, ал есеп беру жылында 14,7 ретті ��рады. ОныL 9,4 (14,7-
5,3) пунктке жо4арылауы кәсіпорынныL а4ымда4ы активтерініL 
айналымдылы� коэффициенттерініL деLгейіне оL әсерін тигізеді. 

Сонымен бірге зерттеу жFргізілген кәсіпорында материалды� 
айналым �аражаттарыныL 1 айналымыныL �за�ты4ы 43 кFнге 
азай4ан. Б�ндай жа4дай кәсіпорынныL �аржылы� жа4дайыныL 
жа�сар4анды4ын к_рсетеді. Я4ни материалды� ��ндылы�тыL 
а�ша4а айналуы _ткен жыл4а �ара4анда 43 кFнге �ыс�арды. 

Т_мендегі кестеде материалды� айналым �аражаттарыныL 
айналымды� коэффициентін есептеу к_рсетіледі (18.2 - кесте). 

 Xндіріс пен _ткізудіL �алыпты жFргізу ма�сатында �орлар 
оLтайлы болуы керек. К_лем жа4ынан кіші, біра� к_бірек 
�оз4алмалы �орлардыL болуы, кәсіпорынныL �орында аз сомада4ы 
а�шалай �аражаттыL бар екендігін білдіреді. �орлардыL жиналып 
�алуы, кәсіпорынныL _німді _ндіру мен сатуда4ы белсенділігініL 
кFрт азай4анын куәландырады. 
 

18.2–кесте  
Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктіL материалды� айналым 
�аражатыныL айналымдылы� к_рсеткіштері динамикасы 

 
К_рсеткіштер Xткен жыл Есепті жыл Ауыт�уы (+,-) 
Сатып-_ткізілген тауардыL 
толы� _зіндік ��ны 

7895 8977 1082 

Xндірістік �орлардыL орташа 
��ны  

5760 6713 953 

Материалды� айналым �ара-
жаттарыныL айналымдылы� 
коэффициенті 

0,729 0,747 0,018 

Материалды� айналым �ара-
жаттарыныL 1 айналымыныL 
кFнмен есептелген �за�ты4ы  

127 136 9 

 
Материалды� айналым ��ралдарыныL айналымдылы� 

коэффициентініL шамасына оны есептеу әдістемесі 4ана емес және 
де кәсіпорында �абылдан4ан материалды� �орларды ба4алау 
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әдістемесініL де айтарлы�тай әсерін тигізетінін назарда �стау 
�ажет. 

�азіргі уа�ытта материалды� �орларды ба4алаудыL есептеу 
саясатын таLдауда кәсіпорынныL ���ы�тары едәуір кеLейтілген. 
Осылайша отанды� есептеу практикасында бірінші рет біздіL 
кәсіпорындар шет елдерге кеLінен танымал және �олданылатын 
ЛИФО мен ФИФО сенімді материалды ба4алау тәсілдерін �олдану 
мFмкіндігіне ие болады. ЛИФО әдісі еL соL4ы сатып алын4ан 
материалда бірінші кезекте _ндіріске шы4ын4а шы4аруды к_здейді. 
Сонда баланста4ы �алды�тыL шамасы бірінші сатып алын4ан 
материалдыL _зіндік ��нынан туындап аны�талады. 

Керісінше ФИФО әдісін пайдалану кезеL соLында4ы 
материалды� �орларды соL4ы сатып алу ба4асымен ба4алау4а 
негізделген, ал ж�мсал4ан материалдар сатыл4ан _німніL _зіндік 
��нына олардыL ал4аш�ы сатып алу ��ны бойынша шы4ын4а 
шы4арылады. 

 
19 - та�ырып. ЕLбек ресурстарын   пайдалануды талдау 

 
ЕLбек ресурстарын талдаудыL негізгі міндеттері 

 

1. БFгінгі таLда4ы ау�ымды _згерістер  кезеLі �о4амныL барлы� 
салаларын жан  жа�ты �амтуда нары�ты� �атынастар4а к_шу 
кезеLдерінде �о4амда бірнеше меншік тFрі пайда бол4ан. Олар: 
арендалы� кәсіпорындардыL, кооперативтердіL, шаруашылы� 
�о4амы мен серіктестіктердіL, акционерлік �о4амдардыL, 
ассоцияциялардыL және бірлестіктердіL, �о4амды� �йымдар мен 
�орлардыL меншігі, т.б әрбір меншік иесі _ндіріс процесін еLбек 
�орларынсыз дамытулары мFмкін емес. 

ЕLбек �орлары дегеніміз не? Кәсіпорындарда барлы� т�ра�ты, 
маусымды және уа�ытша ж�мыс істейтін ж�мысшылар мен 
мамандар. 

Б�дан бас�а әрбір кәсіпорында т_мендегідей еLбек резервтері 
бар: 

- зейнеткерлер; 
- 16 жас�а дейінгі жастар; 
- ж�мыс�а �атыспайтын адамдар. 
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ЕLбек �орларын пайдалануын талдаудыL еL негізгі міндеттері: 
1. Кәсіпорынды санды� және сапалы� жа4ынан ж�мысшылар 

кFшімен �амтамасыз ету. 
2. ЕLбек _німділігін арттыру. 
3. Ж�мыс уа�ытысы �орын толы4ымен және тиімді пайдалану. 
4. Жала�ылардыL ж�мыс нәтижелеріне байланысты т_ленуі. 
КәсіпорынныL еLбек �орларын талдауда а�парат к_здерін 

��райтын келесі ��жаттар:  
- кәсіпорынныL жылды� есебі; 
- еLбек балансы; 
- еLбек есебі; 
- бастап�ы ��жаттар. 
2. КәсіпорынныL ж�мыс кFшімен �амтамасыздандырылуыныL 

дәрежесін аны�тау Fшін бизнес жоспарына �осымша еLбек 
балансы жасалынады. ЕLбек балансы сала бойынша ж�мыс кFшіне 
�ажеттілікпен оны �амтамасыздандыру к_здері к_рсетеді. ЕLбек 
балансы ж�мыс кFшініL жетіспеушілігін – арты�шылы4ын, 
сонымен �атар еLбек балансы еLбек ресурстарыныL м_лшерін 
аны�тау4а және �о4амныL _ндірісіне керекті кадрлардыL 
маманды4ын к_теруге, еLбекті тиімді пайдалану4а мFмкіндік 
береді. 

Ж�мыс кFшіне талдау жаса4ан кезде на�тылы к_рсеткіштері 
мен жоспар к_рсеткіштерін салыстыру негізінде аны�талады. 

Ж�мыс кFші дегеніміз – адамдардыL бойында4ы (рухани) кFш 
пен рухани �абілеттерініL жиынты4ы. М�ны ол материалды� 
игіліктер _ндіруге ж�мсайды. �ай �о4амда болмаса да ж�мысшы 
кFші ол _ндірістіL �ажетті элементі. Жала�ы ж�мысшы кFшініL 
��ны мен ба4асы емес, материалды� игіліктерді еLбекке �арай 
б_лінуініL  тFрі болып к_рсетіледі. 

Ауыл шаруашылы4ы еLбек тиімділігініL негізгі к_рсеткіші 
ЕLбек _німділігі дегеніміз еLбек шы4ыны тиімділігін арттыру. 

Б�л _ндіріс процесінде ж�мсал4ан �о4амды� еLбеккердіL және 
ж�мысшылардыL еLбек _німділігі ол бір уа�ыт _лшем ішінде 
_ндірілген _німдердіL немесе орындал4ан ж�мыстардыL к_леміне 
(мысалы: 1 са4атта 10т _нім шы4арылды немесе 1 _нім тFріне 
кеткен уа�ыт 10 т _нім алу4а 1 са4ат уа�ыт ж�мсалды) немесе 
�лтты� табыс _лшемімен есептелінді. 
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ЕLбек _німділігін арттыру Fшін ж�мыс �орын немесе уа�ытын 
Fнемдейтін факторлар4а назар аудару �ажет: 

- ж�мыс уа�ытын  �йымдастыруды пайдалану; 
- ж�мыс уа�ыты кезінде кездесетін тиімсіз Fзілістерді азайту. 
Ж�мыс уа�ытын �тымды, Fнемді пайдалану4а техника, 

технологияларды жетілдіріп, _ндірісте еLбекті �йымдастыруды 
жа�сарту, ал 2 - әдісі _ндірістіL жоспардан тыс то�тап �алуын 
�ыс�арту, сонымен �атар Fзілістерді азайту жолдарынан табыс�а 
�ол жеткізуге болады. 

ЕLбек _німділігі к_рсеткіш �ызметкерлерініL материалды� 
жа4дайын жа�сартумен байланысты, еLбек _німділігі арт�ан сайын 
еLбек а�ы, о4ан т_ленетін жала�ы да _сіп отыруы тиіс. 
Кәсіпорында ж�мысшыларды еLбекпен �амтамасыз етілмеген 
жа4дайда ж�мыссызды� пайда болады. 

Ж�мыссызды� дегеніміз б�л әлеуметтік -экономикалы� 
��былыс.  

Т�ра�ты жала�ысы жо�, еLбекке жарамды халы�тыL бар 
екендігі, ж�мыссыз екендігін к_рсетеді. �азіргі жа4дайда 
ж�мыссыздар саны к_беюде. О4ан келесі факторлар әсер етіп отыр: 

- _ндірісті автоматтандыру, механикаландыру; 
- еLбек интенсивтілігініL артуы; 
- _неркәсіптіL, т.б. мекемелердіL кFйзеліске �шырауы, 

жабылуы, мамандардыL жо�шылы4ы. 
ЕLбек а�ы т_леу Fлестіріліп т�ратын �арым  �атынасты 

орындаудыL бір тFрі. М�нда жалдан4ан ж�мыскерлерге ж�мыс 
кFшін сапалы т_лемде �дайы _ндіру Fшін а�шалай �аражаттар 
т_ленеді. ЕLбекке а�ы т_леу кәсіпорын деLгейінде еLбек �орын 
��ру және оны на�тылы ж�мыскерге т_леу механизмін �амтиды. 

Нары�ты� �атынас еLбекке а�ы т_леу �аржысын реттейтін тек 
�ана бір а� әдіс деп болжайды, ол салы� салу әдісі. Б�л жа4дайда 
кәсіпорын шаруашылы� �ызметкерлерініL нәтижесін жина�таушы 
к_рсеткіш ретінде _зіндік ��нныL ішіне кіретін табыс, я4ни _німнен 
тFскен а�ша мен _ндіріске ж�мсал4ан �аражаттардыL айырмасы. 

ЕLбек а�ы бірнеше тFрі бойынша т_ленеді: 

1) заттай, заттармен т_леу – орындал4ан ж�мыстардыL 
тFрлеріне 

�арай сол _нім бойынша заттай, б�йымдай а�ы т_леу;  
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2) эквивалент балама, бара  бар, тепе теL,  ��н шамасы бірдей, 
бірін – бірі толы� алмастыра алатын мәні, кFші бірдей нәрсе; 

3) мерзімді а�ы–белгілі бір ж�мысты орындау4а кеткен                
уа�ыттыL м_лшеріне �арай а�ы т_леу. 

ЕLбек ресурстары – басты _ндірістік кFш және _ндірістіL 
негізгі элементі. 

ЕLбек ресурстарын талдау кезінде келесі с�ра�тар шешіледі: 
кәсіпорын ж�мыс кFшімен сан және сапа жа4ынан �амтамасыз 
етілуін, еLбек _німділігін арттыру, еLбектіL соL4ы нәтижесіне 
�арай еLбек а�ыны бекіту. ТалдаудыL еL негізгі есебі – жоспардыL 
орындалуы бойынша еLбек _німділігініL _су �ар�ындарын ба4алау 
және оныL _сімін арттыру. 

 Шаруашылы�ты ж�мыс кFшімен �амтылуын талдау кезінде 
шаруашылы�та4ы бар еLбеккерлерді еLбеккерлер категориясы 
және _ндірістік б_лімдер, сала бойынша жоспарлы �ажетсінуімен 
салыстырылады, сонымен �атар �ажетті талдау жFргізіледі. 

 Есеп беру жылында4ы еLбек ресурстарыныL барын _ткен 
жылмен салыстыру кезінде, еLбеккерлер саныныL �ызмет тFріне 
салалар бойынша ауыт�улар �андай деLгейде бол4аны және 
себептер бол4аны бай�алады. Шаруашылы��а мамандан4ан 
еLбеккерлерді, оныL ішінде механизаторлар, �ызметкерлерді 
бекітуге к_п к_Lіл б_лінуі �ажет. 

 Маманды�тыL беделділігі еLбек жа4дайына, физикалы� 
ауыртпалы4ына, ж�мыс уа�ытыныL тәртібіне, еLбек а�ыныL 
деLгейіне байланысты болады. Басты есеп, б�л ауыл 
шаруашылы4ында ж�мыс беделділігін арттыру. ЕLбеккерлердіL 
мамандануын к_теру _ндіріс тиімділігін және еLбек _німділігініL 
_суіне әсерін тигізеді. Мамандан4ан инженерлік техникалы� 
еLбеккерлерді д�рыс, тиімді �абылдау, орналастыру _ндірісті 
бас�аруды жа�сартады. Талданатын шаруашылы�тыL еLбеккерлері 
мен мамандарыныL санды� ��рамы жа�сарады. КәсіпорынныL 
еLбек ресурстарымен �амтамасыздылы4ын және тиімді пайдалануы 
– ж�мыстыL уа�ытында орындалуына, машина, механизмдер, 
�ондыр4ылардыL тиімді пайдалануына және _німді _ндіру 
к_лемініL нәтижесіне, оныL _зіндік ��ны мен бас�а да 
экономикалы� к_рсеткіштеріне байланысты. 

ТалдаудыL негізгі есебі болып табылатындар мыналар: 
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- кәсіпорынныL және оныL б_лімшелерініL жалпы еLбек 
ресурстарымен, сонымен �атар маманды�тары және категориялары 
бойынша �амтамасыздылы4ын ба4алау және о�у; 

- кадрлардыL а4ымды� к_рсеткіштерін зерттеу және аны�тау; 
- еLбек ресурстарыныL резервтерін және олардыL тиімді 

пайдалануын ай�ындау. 
Талдау4а �ажетті хабарламалар �айнар к_здері болып, еLбек 

бойынша жоспар, «ЕLбек бойынша есеп» статистикалы� есеп беру, 
кадрлар б_лімі мен табельдік есеп мәліметтері. 

ЕLбек кFшініL �оз4алысын шы4у және �осылу к_рсеткіштері 
сыйпаттайды: 
ж�мыс кFшініL �осылуы: 

а) �йымдастыру жолымен ж�мыс�а алын4ан 
б) әскерден келгендер 
в) бас�а кәсіпорын �жымдардан ауыс�ан 
г) бас�а да �осылу 

ж�мыс кFшініL шы4уы: 
а) �ажетті айналым – �о4амды� �ажеттілігіне байланысты 

(зейнет а�ы4а, әскерге, о�у4а, бас�а ж�мыстар4а кеткен) 
б) айналым – ж�мыс кFшініL а4ымдылы4ы _з еркімен, ж�мыс 

тәртібін б�з4аны Fшін ж�мыстан босау. 
 Ж�мыс кFшініL а4ымдылы4ын сипаттайтын к_рсеткіштер: 

 
А4ымдылы� коэффициенті =  а4ымда4ы жылы ж�мыстан 

шы��ан ж�мысшылар санын / орта тізімдік ж�мысшылар санына; 
 
ЕLбеккерлер категориялары: 
- т�ра�ты ж�мысшылар; 
- маусымды�, уа�ытша ж�мысшылар; 
- �ызметкерлер, инженерлік - техникалы� еLбеккерлер; 
- _рттен �ор4аушылар; 
- т�рмысты� – коммуналды� шаруашылы�тыL және әлеуметтік 

мекеменіL еLбеккерлері; 
- сауда және �о4амды� асханалы� еLбеккерлері 
- к_мекші шаруашылы� еLбеккерлері; 
- бала – ба�ша еLбеккерлері. 
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 ЕLбек ресурстарыныL пайдаланылу тиімділігін: ауыл 
шаруашылы��а арнал4ан жердіL к_лемі бір еLбеккерге ша��анда; 
жыртыл4ан жер бір еLбеккерге ша��анда; шартты мал мен  ��с 
басы бір еLбеккерге ша��анда4ы к_рсеткіштер сыйпаттайды. 
 ЕLбек ресурстарыныL �амтамасыздылы4ын ба4алау Fшін еLбек 
кFшініL абсолюттік және салыстырмалы ауыт�уы есептелінеді. 

А абс = Nеб – Nб 
А салыст = Nеб – Nб1     Nб1 = Nб * ЖXеб / ЖXб 

 
ЕLбек кFшініL �оз4алысын сипаттайтын к_рсеткіштер. 

1. �абылдау коэффициенті: 
К каб = N �абылдан4ан / N орта тізімділік 

 
2. Шы4у коэффициенті: 
 

К шы4у = N шы��ан саны /  N орта тізімділік 
 

3. �ажетті айналым: 
А айн � = N – ж�мыстан �ажетті себептермен шы��ан / N – жалпы 

ж�мыстан    шы��ан еLбеккерлер саны 
 

ЕLбек _німділігін талдау 
 
 ЕLбек _німділігі дегеніміз, еLбек _ндіріс процесіндегі еLбек 
тиімділігін аны�тайтын к_рсеткіш. Ол ��рылыс мекемелерініL 
�ызметін сыйпаттайтын негізгі к_рсеткіштердіL бірі болып 
табылады. 
 ЕLбек _німділігін к_теруге к_птеген әржа�тылы факторлар 
әсер етеді. ��рылыс мекемелерінде м�ндай факторлар болып: 
еLбекті жа�сы �йымдастыру негізінде, ж�мыстыL еLбек 
сыйымдылы�пен және механикаландыру негізінде �ол еLбектері 
к_лемініL �ыс�аруы; ж�мысты еLбек кFшімен �амтамасыздылы4ы; 
��рылыстыL жина�тау деLгейін к_теру; жаLа техника мен 
технологияны енгізу; еLбеккерлердіL мамандануын к_теру 
табылады. Осы факторлардыL негізінде орындал4ан �МЖ 1 
теLгесіне кеткен еLбек шы4ындарыныL т_мендеуін (азаюын) 
�амтамасыз ету керек. ��рылыс мекемелеріндегі еLбек _німділігі 
мына формуламен аны�талады: 
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ЕX  = Q / Т;   m = Т / Q 
 

ЕX - еLбек _німділігі; 
m – еLбек сиымдылы4ы; 
Q – �МЖ  к_лемі; 
Т – �МЖ к_лемін орындау4а ж�мсал4ан (шы4ындал4ан) 

ж�мыс уа�ытыныL саны. 
 ��рылыста еLбек _німділігін _лшеу ретінде натуралды�, 
��нды� және нормативтік (м_лшерленген) тәсілдер �олданылады. 
 Бір еLбеккердіL орта жылды� _ндірген _німі еLбек 
_німділігініL еL негізгі жина�таушы к_рсеткіші болып саналады. 
ОныL шамасы тек �ана ж�мысшылардыL _німінен 4ана емес, 
сонымен бірге, ж�мыс кFні �за�ты4ынан, орындал4ан кFнінен де 
болады. Мысалы, мынандай факторлар әсер етеді: 

ЕLбек _німділігін және о4ан әсер ететін факторларды талдау, 
ауыл шаруашылы� кәсіпорында еLбек _німділігініL негізгі ��рал - 
жабды�тардыL деLгейі ретінде мыналар саналады: 

- істелген 1 адам/ са4ат�а немесе адам кFнге ша��анда 
натуралды� мәнде берілген _нім тFрлерініL к_лемі; 

- 1 ц _нім _ндіруге кеткен еLбектіL тікелей шы4ыны; 
- ауыл шаруашылы4ыныL және оныL салаларыныL 

(салыстырмалы ба4ада) бір істелген адам / са4ат�а, адам/кFнге және 
бір орта есептегі еLбеккерге ша��анда шы4аратын жалпы _німніL 
��ны (а�шалай). 
 ЕLбек _німділігін сипаттау Fшін бір істелген адам/са4ат�а, 
адам/кFнге, бір орта есептегі еLбеккерге ша��анда _ндірілген 
жалпы табыс сия�ты к_рсеткіштерді де пайдалану керек. Б�л 
к_рсеткіштерді жыл ая4ында барлы� еLбек шы4ыны және 
_ндірілген _нім к_лемі белгілі бол4анда есептейді. 
 

ЕLбек �орын талдау 
ЕLбекті және еLбек а�ыны пайдалануды талдаудыL негізгі 

шарттарына мыналар кіреді: 
- ж�мысшы кFшін пайдалану ау�ымында – оныL санын, 

��рамын және ��рылымын зерттеу, маманды� деLгейін және 
мәдени техникалы� деLгейін жо4арылату жолдарын зерттеу; 
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- ж�мыс уа�ытын пайдалану мәліметтерін тексеру және жа�сы 
нәтижелерге жету ма�сатында, �ажетті �йымдастыру техникалы� 
және бас�а да шараларды _Lдеу; 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                           

19.1–сызба. Кәсіпорын 
еLбеккерлерініL орта жылды� 
_ндірген _німін аны�тайтын 
факторлардыL байланысы. 

Xндіріс-
тіL техн-
ика лы� 
деLгейі 

Xндірісті 
�йым-
дастыру 

Xнім 
��рылымы-
ныL _згеруі 

Бірігу 
деLгейініL 
_згеруі 

Жалпы еLбеккерлер 
санында4ы ж�мысшылар 
Fлесі 

Бір жылда бір ж�мысшыныL 
орында4ан кFн саны (Т) 

Бір ж�мысшыныL орта кFндік 
_німі 
 

Орта са4атты� _ндірілген 
_нім 

Орташа кFн �за�ты4ы (t) 
 

Xнім ба4асыныL _згеруімен 
байланысты факторлар 

ЕLбек сиымдылы4ыныL 
т_мендеуімен байланысты 
факторлар 

Бір ж�мысшыныL орта 
жылды� _німі 
 

Бір еLбеккердіL орта жылды� 
_ндірген _німі (ЕX жылды�) 



 
111 
 

 
 

- еLбек тәртібін, ж�мыс кFшініL �оз4алу себептерін және 
��былысын, пішінін зерттеу; _нім ��былысына – ж�мысшылар 
саныныL әсерін талдау; 

- еLбек _німділігі ау�ымында – мекемелердегі еLбек _німділігі 
деLгейін белгілеу; 

- еLбек _німділігі _сімініL �ар�ынды және экстенсивті 
факторларын аны�тау, факторлардыL әсерін есептеу және 
топтастыру, олардыL орындалуы мен еLбек _німділігініL _сіміне 
әсері; ебек _німділігініL ары �арай _су �орларын табу және 
олардыL _нім ��былысына әсерін есептеу; 

- еLбек а�ы ау�ымында – ж�мысшылардыL жеке 
категорияларыныL және маманды�тарыныL орташа еLбек а�ы 
динамикасы мен м_лшерін аны�тау; ж�мысшылар санынан және 
орташа еLбек а�ыдан – еLбек а�ы �оры шы4ындарына кететін 
ауыт�уларды табу; еLбек а�ыныL _су �ар�ынын зерттеу, олардыL 
еLбек _німділігініL _су �ар�ыны ара �атынастарын зерттеу; 

- еLбек а�ы �орыныL  пайдалану тиімділігін арттыратын 
�орларды ж�мылдыру. 

ЕLбек _німділігініL деLгейі, бір ж�мысшы4а _ткізілген _нім 
к_рсеткіштерімен және _нім бірлігініL еLбек сіLіргіш 
к_рсеткіштерімен айтылуы мFмкін. 

Материалды _ндіріс салаларында, еLбектіL пайдалану 
тиімділігін, т_мендегідей к_рсеткіштер бойынша ба4алайды: 

- еLбек _німділігініL _су �ар�ыны; 
- еLбек _німділігін жо4арылату ар�ылы, _нім  FлесініL артуы; 
- базистік жылды� жа4дайларымен салыстыр4анда, тірі еLбекті 

(бір жыл4а есептелген ж�мысшылар) біршама Fнемдеу; 
- еLбек а�ы �орын біршама Fнемдеу; 
- еLбек _німділігініL _су �ар�ыныныL, еLбек а�ыныL орташа 

_суіне �атынасы. 
Xндіріс тиімділігін арттырудыL маLызды шарты, орташа еLбек 

а�ыныL жо4арылауымен салыстыр4анда, еLбек _німділігініL 
не4�рлым тезірек артуы болып табылады. 

Мекемелердегі ж�мысшылардыL толы� еLбек а�ы м_лшеріне, 
материалды ынталандыру �орынан берілетін сыйлы� а�ы Fлкен 
әсерін тигізеді. Орташа еLбек а�ыныL және еLбек _німділігініL _су 
�ар�ындарын салыстыр4анда, ж�мысшылар ал4ан барлы� табыстар 
салынады. 
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ЕLбек а�ы екі тFрге б_лінеді: 
- ауыспалы еLбек а�ы �оры; 
- т�ра�ты еLбек а�ы �оры. 
ЕLбек а�ы �оры ауыспалы б_лігі  _ндірілген _нім к_леміне 

пропорционалды _згеріп отырады. Б�л ж�мысшылардыL келісім 
бойынша еLбек а�ы, _ндіріс нәтижесіне �арай басшылар мен 
ж�мысшылардыL сыйлы� а�ы (премия) және демалыс а�ы сомасы. 

ЕLбек а�ы �орыныL т�ра�ты б_лігіне _ндіріс к_лемініL 
т_мендеуі немесе жо4арылауы әсер етпейді, б�л тарифтік ставка 
бойынша ж�мысшылардыL еLбек а�ысы, оклад бойынша 
�ызметкерлердіL еLбек а�ысы, барлы� �осымша а�ы тFрлері. 

ЕLбек а�ы �орыныL ауыспалы б_лігі – орта са4атты� еLбек а�ы 
деLгейіне, еLбек сыйымдылы� Fлесіне, _ндірілген _нім к_леміне, 
оныL ��рылымына байланысты. 

 
 
 
 

  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
19.2 – сызба.  Ауыспалы еLбек а�ы �орыныL факторлы� жFйесі.  

 
ЕLбек а�ы �оры пайдалануын _ндірістіL тFрлері (негізгі 

_ндіріс, к_мекші _ндіріс, �ызмет ететін _ндіріс және та4ы бас�а) 
бойынша еLбеккерлердіL категориясы бойынша, еLбек жала�ыныL 
тFрлері бойынша бейнеленеді. 

 
 
 

ЕLбек а�ы �оры ауыспалы б_лігі 

Xндірілген 
_нім к_лемі 

Бір _нім тFріне 
тікелей еLбек а�ы 

XнімніL еLбек 
сыйымдылы� 

Fлесі 

1 адам – 
са4атта4ы 
еLбек а�ы 
деLгейі 

Xндіріс 
��рылымы 
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Ал т�ра�ты еLбек а�ы �орыныL _згеру себептерін т_мендегі 
сызбадан к_руге болады. 

  
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.      
20 - та�ырып. КәсіпорынныL маркетингтік �ызметін талдау. 

 
Маркетингтік �ызметін талдаудыL маLызы мен міндеті 

 
�рбір кәсіпорын _ндіріс �уатын ��рмас б�рын, _ндіру к_лемін 

жоспарламас б�рын, �андай _нім, �андай к_лемде және оны �айда, 
�андай ба4амен сатылатынды4ын білуі �ажет. Ол Fшін, �ажетті 
жо4ары білікті мамандардыL барына, �ажетті материалды� 
ресурстарды алатынды4ын, бәсекелестік ба4а бойынша _ндірісті 
�йымдастыру мFмкіндігін, потенциалды� сатып алушылар мен 
бәсекелестерді, _німге деген с�ранысты, оныL нары�та _туін және 
сыйымдылы4ын зерттеу �ажет. Б�дан, кәсіпорынныL �аржылы� 
т�ра�тылы4ы, капиталдыL �дайы _ндірісі, оныL ��рылымы және 
соL4ы �аржылы� нәтижесіне байланысты болады. 
 Бас�а с_збен айт�анда, �андай да бір кәсіпорын �ызметі 
маркетингтік талдаудан басталады, оныL негізгі есебі болып 
т_мендегілер болып табылады: 

ЕLбек а�ы �оры т�ра�ты б_лігі 

Орта тізімдік 
еLбеккерлер (N) 

Орташа бір жылда4ы 
бір ж�мысшыныL 
орында4ан кFн саны 
(Т) 

Орташа ауысым 
�за�ты4ы 

Бір ж�мысшыныL орта 
жылды� еLбек а�ы 

Бір ж�мысшыныL орта 
кFндік еLбек а�ы 

Бір ж�мысшыныL орта 
са4атты� еLбек а�ысы 
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- _нім к_лемі және ассортиментіне �арай _ткізу, _ндіріс 
жоспарын негіздеу мен _німге с�раныстыL т_лем �абілеттілігін, 
оныL нары��а _ткізуін зерттеу; 

- _німге с�раныс икемділігін ��ру факторларын талдау; 
- _німніL бәсекелестік �абілеттілігін ба4алау және оныL 

деLгейін к_теру (жо4арылату) резервтерін іздену; 
- _німді _ткізуді �алыптастыру және с�ранысты ��ру 

��ралдары мен әдістерін, стратегияны ��растыру; 
- _німді _ткізу және _ндіріс тиімділігін бас�ару. 
Маркетинг к_мегімен, кәсіпорын к_п деLгейде пайда алу Fшін, 

жаLа нары� іздеу, жаLа т�тынушылар, жаLа _нім тFрін іздеу 
әрдайым жFргізіледі. 

Xнімге деген с�ранымды талдау 
Маркетингтік талдаудыL негізгі ма�саты - _німге деген 

с�ранысты о�у. Егер, �андай да бір себептерге байланысты _німге 
с�раныс тFседі, _ндіріс т_мендейді, _німніL _зіндік ��ны _седі, 
шы4ын және кәсіпорын банкрот болуы мFмкін. Сонды�тан 
кәсіпорын _німіне с�ранысты  талдаудыL к_п ма4ынасы бар. Б�л, 
нары�ты зерттеудіL жауапты және негізгі кезеLдерініL бірі болып 
табылады. 

С�раныс – аны�тал4ан (белгілі бір) нары�тан белгілі бір 
уа�ытта аны�тал4ан ба4а бойынша т�тынушы _з жа4дайына �арай 
ала алатын тауар к_лемін сыйпаттайтын экономикалы� категория 
болып табылады. 

С�раныс деLгейіне к_птеген факторлар әсер етеді: �сыныл4ан 
тауар ба4асы, оныL сапасы, т�тынушылар кірісі, алмастырылатын 
тауар ба4асы. 

Ба4аныL _згеруіне с�раныстыL сезімдалды� дәрежесі ба4алы� 
икемдік коэффициенті к_мегімен _лшенеді: (Ер) 

Ер = і- ші тауар4а с�раныс саныныL _згеру проценті / тауар4а 
ба4аныL _згеру пайызы 

Кіріс бойынша с�раныстыL икемділік коэффициенті (Еd) 
т�тынушылар кірісініL _згеруінен тауар4а с�раныстыL сезімталды� 
дәрежесін сыйпаттайды: 

Еd = і – ші тауар4а с�раныс саныныL _згеру пайызы/ 
т�тынушылар кірісініL _згеру пайызы 

Егер б�л коэффициенттер шамасы бірден жо4ары болса, онда 
с�раныс икемді, ал бірден т_мен болса, онда икемсіз. 
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Икемділік коэффициент мәні нолге теL бол4анда, с�раныс 
мFлдем икемсіз; я4ни ба4аныL _згеруі еш�андай _німге с�раныстыL 
_згеруіне әсер етпейді. 

Егер, икемділік коэффициенті бірге теL болса, онда с�раныстыL 
_сімі ба4аныL т_мендеу _сіміне теL. 

С�раныс б�дан да мFлдем икемді болады, я4ни ба4а немесе 
оныL _суі _згермеген кезде, _німге с�раныс жо4арылайды, 
т�тынушыныL мFмкіндік шегіне дейін не болмаса инфляция 
жа4дайында болады. 

Д _німі бойынша ба4аныL икемділік коэффициентін келесі 
кестеден  аны�таймыз. 

20.1 - кесте 
Д _німіне с�раныс икемділігі 

 
Xсім �ар�ыны, % Шама, мыL теLге Р/с Ба4а, 

мыL 
теLге 

С�раныс 
к_лемі, 
теLге 

ба4а с�раныс 
к_лемі 

С�раныс 
икемділік 
коэф 

тFсім шы4ын пайда 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

6,00 
6,25 
6,50 
7,00 
7,50 
7,80 
8,00 
8,20 

3000 
2850 
2700 
2400 
2150 
2050 
1950 
1870 

- 
4,16 
4,00 
7,70 
7,14 
4,00 
2,56 
2,50 

- 
-5,00 
-7,00 
-11,10 
-10,40 
-4,65 
-4,87 
-4,10 

- 
1,20 
1,75 
1,42 
1,45 
1,46 
1,90 
1,64 

18000 
17812 
17550 
16800 
16125 
15990 
15600 
15334 

13250 
12837 
12425 
11600 
10912 
10638 
10360 
10142 

4750 
4975 
5125 
5100 
5213 
5325 
5240 
5192 

  
Xсім �ар. ба4а = 6,25 – 6,00 / 6,00 * 100% = +4,16 
Xсім �ар с�раныс = 2850 – 3000 / 3000 * 100% = -5,00 
К икемд с�раныс = 5,00 / 4,16 = 1,20 

Xнімді _ткізу нар�ын талдау 
Алын4ан пайда сомасы, _німді _ткізуден тFскен тFсім, ба4аныL 

орташа деLгейі, сату к_лемі _ткізу нар�ына байланысты. ЕL бірінші 
орында, соL4ы 3-5 жылда4ы _ткізу нар�ында4ы _німніL әр тFрініL 
жа4дайы туралы динамикасын о�у керек. 

Кестеден к_ріп отыр4анымыздай А _німі бойынша соL4ы екі 
жылда, әсіресе сырт�ы нары�та _німге с�раныс тFсе бастады. 
Сырт�ы нары�та �осымша шы4ындар берілген _нім тFрініL 
бәсекелестік �абілеттілігініL жо4арылауына жеLіс әкелді: сату 
к_лемі және рентабельділік деLгейі біршама т_мендеді. 
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В _нім бойынша т�ра�ты сату к_лемі және т�ра�ты кіріс 
к_рінеді, ал С және Д _німі бойынша – сату к_лемі және кіріс 
_суде. 

 
20.2 - кесте 

Xнімді _ткізу нар�ыныL динамикасын талдау 
 
Ішкі нары� Экспорт  

№ 
К_рсеткіш 

2007 
жыл 

2008 
жыл 

2009 
жыл 

2007
жыл 

2008 
жыл 

2009 
жыл 

 
1 
2 
3 
4 
5 

А _німі 
Xнімді _ткізу к_лемі, теLге 
Бір _нім ба4асы, мыL теLге 
Бір _нім Xз �, мыL теLге 
Пайда, мыL теLге 
Рентабельділік, % 

 
5000 
4,6 
4,0 
3000 
13 

 
5000 
4,8 
4,2 
3000 
12,5 

 
4500 
5,0 
4,4 
2700 
12 

 
1000 
8,0 
5,2 
2800 
35 

 
500 
8,0 
5,4 
1300 
32,5 

 
350 
7,77 
5,78 
695 
25,6 

 
1 
2 
3 
4 
5 

В _німі 
Xнімді _ткізу к_лемі, теLге 
Бір _нім ба4асы, мыL теLге 
Бір _нім Xз �, мыL теLге 
Пайда, мыL теLге 
Рентабельділік, % 

 
5200 
5,5 
4,7 
4160 
14,5 

 
5250 
5,8 
4,9 
4725 
15,5 

 
5300 
6,1 
5,12 
5194 
16 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
1 
2 
3 
4 
5 

С _німі 
Xнімді _ткізу к_лемі, теLге 
Бір _нім ба4асы, мыL теLге 
Бір _нім Xз �, мыL теLге 
Пайда, мыL теLге 
Рентабельділік, % 

 
2000 
6,5 
5,0 
3000 
23 

 
2050 
6,7 
5,2 
3075 
22,4 

 
2300 
7,0 
5,4 
3680 
23 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
500 
8,0 
6,0 
1000 
25 

 
750 
8,4 
6,0 
1800 
28,5 

 
1 
2 
3 
4 
5 

Д _німі 
Xнімді _ткізу к_лемі, теLге 
Бір _нім ба4асы, мыL теLге 
Бір _нім Xз �, мыL теLге 
Пайда, мыL теLге 
Рентабельділік, % 

 
1000 
6,0 
4,7 
1300 
28,3 

 
950 
6,5 
5,0 
1425 
30,0 

 
1160 
7,2 
5,5 
1972 
30,9 

 
500 
8,0 
5,2 
1400 
53,8 

 
850 
8,1 
5,6 
2125 
44,6 

 
1400 
8,3 
6,0 
3220 
38,3 

 
20.2-кесте берілген мәліметтер бойынша, _ткізу нары4ыныL ��рылымын 
және оныL кіріс деLгейін Fйрету (о�у) керек. 
 

Талдау �орытындысы (нәтижесі) бойынша тауарларды т_рт 
категория4а б_луге болады: 

- «ж�лдыздар»-экономикалы� _суге негізделеді және 
кәсіпорын4а негізгі пайда әкеледі; 
- «сауын сиырлар»-жетілген кезеLді _туде, белгілі бір дәрежеде 
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20.3 - кесте 
Xткізу нар�ы ��рылымы және оныL кірісін талдау 

 
Xткізу нары� ��рылымы, % Xткізу нар�ында4ы 

_нім кірісі, % 
Р/с Xнім тFрі 

ішкі экспорт жалпы ішкі сырт�ы 
1 
2 
3 
4 

А 
В 
С 
Д 

92,8 
100,0 
75,4 
45,3 

7,2 
- 

24,6 
54,7 

100 
100 
100 
100 

12,0 
16,0 
23,0 
30,9 

25,6 
- 

28,5 
38,3 

 
экономикалы� _суге негізделеді, инвестицияны �ажет етпейді, 

пайда әкеледі, я4ни «�иын балаларды» �аржыландыруда                                    
пайдаланылады; 

- «�иын балалар» - б�л жаLа тауарлар, жарнаманы �ажет етеді, 
нары��а �мтылады, әзірше пайда әкелмейді, біра� болаша�та 
«ж�лдыздар» болуы  мFмкін; 

- «пайда келтірмейтін жFк» - тіршілік �абілеттілігі жо�, 
экономикалы� _суге негізделмейді, пайда әкелмейді. 

Немесе «жолы болмайтын» _німді осылай топтастыру, «�иын 
балаларды» �аржыландыру4а негіздеу, «сауынды сиыр» және 
кәсіпорынныL �за� _мірін �амтамасыз етуге, «ж�лдыздар» санын 
жеткілікті �олдау4а, болаша� уа�ытта «ж�лдыз» болатын, «�иын 
балаларды» �аржыландыру4а ба4ыттал4ан стратегияны д�рыс 
таLдау4а мFмкіндік береді. 

Сонды�тан, нары�тыL жеке сегментінде әр тауар _мір циклініL 
�андай белесінде т�р4анын аны�тау керек: 

а) нольдік кезеL, жаLа тауар ��растыру идеясын �абылдау, 
зерттеу, содан кейін және _зіндік тауарын сыйпаттау; 

б) біріншікезеL, (тауарды нары��а шы4ару және енгізу), м�нда 
нары�та тауар жаLа орын ала ма, соны аны�тайды. Б�л кезеLде 
пайда жо4ары емес, _йткені біршама �аржылар нары�та4ы тауар 
жылжымына (�оз4алысына), зерттеу аммортизациясына 
ж�мсалады; 

в) екінші кезеL (сатудыL _суі және дамуы), м�нда тауар пайда 
әкеле бастайды, ол барлы� шы4ында тез жабады және пайда 
алудыL �айнар к_зіне айналады, біра�та оныL нары��а шы4уын 
�олдау4а к_птеген жарнамалы� шы4ындар �ажет; 
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г) Fшінші кезеL (жетілу), тауар т�ра�ты нары�та т�р, 
с�ранысты пайдаланады және әрдайым бір�алыпты кіріс (пайда) 
әкеледі, я4ни на4ыз пайдалы кезеLде т�р, біра� нары��а шы4уына 
шы4ын талап етпейді, тек �ана оныL «белгілі екендігін» �олдау 
Fшін жарнамалы� шы4ын талап етілеі; 

д) т_ртінші кезеL (�аны�тыру және басылу), басында сату 
к_лемі соншалы�ты _згермейді, сонан соL алдын ала айтыл4ан 
немесе алдын  ала айтылма4ан себептер бойынша кFрт �ыс�арады: 
тауар4а деген �ажетсінуі жо4алады немесе тауар т�тынушыларды 
жалы�тырады (�ызы�тырмайды). 

М�ндай жа4дайды болдырмас Fшін, уа�ытында с�раныстыL 
т_мендегенін бай�ап, �ада4алау ар�ылы _німді, б�йымды 
жаLартып, жетілдіріп және бас�аларымен алмастырып т�ру �ажет. 

Мысалымызда4ы талданып отыр4ан кәсіпорында4ы 
«ж�лдыздар» болып отыр4ан б�йым немесе _нім тFрі С және Д, 
я4ни к_п пайда және кіріс деLгейі жо4ары болуына байланысты. А 
және В _німі «сауын сиырлар4а» жатады. ОныL рентабельділігі 
т_мен бол4анымен, біра� ол Fлкен кіріс әкелуде және кәсіпорын 
Fшін _ндіріс тиімді болып отыр. Біра� А _німі нары�та _мір 
циклініL кезеLінде т�р, _ндірістіL т_мендеуі бай�алды, оны бірте  
бірте жаLа _німмен алмастыру ар�ылы болаша�та кәсіпорын4а 
пайда әкеле алатындай болуы керек, я4ни «болаша4ы зор», _сіп 
келе жат�ан, туып келе жат�ан ж�лдыз. 

Талдау нәтижесі кәсіпорын басшыларына тауар тFрлерін _з 
стратегиясына және нары� талаптарына сәйкес ��растыру4а 
к_мектесуі керек. Талданатын кәсіпорында А _німін _ндіруді 
�ыс�артып, С және Д тауарын _ндіруді жеткілікті деLгейде 
жо4арылату жоспарлануда. Сонымен �атар, кәсіпорын болаша�та 
к_п пайда алу ма�сатымен _німніL жаLа тFрі Е _німін шы4ару 
белгіленуде. 

Талдау процесінде, сонымен бірге на�тылы және потенциалды� 
бәсекелестерді ай�ындау керек, олардыL �ызметініL 
к_рсеткіштеріне талдау жFргізу керек, бизнестіL кFшті және әлсіз 
жа�тарын, �аржылы� мFмкіндіктерін, нары�та бәсекелестік 
стратегиясы мен  ма�сатын, _ндіріс технологиясын, ба4а саясатын 
аны�тау керек. 
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КәсіпорынныL ба4а саясатын талдау 
 

Маркетингтік талдауда маLызды ба4ыттаудыL бірі, тауар 
нары4ында4ы кәсіпорынныL ба4а саясаты болып табылады. Ба4а 
кәсіпорынды жоспарлан4ан пайдамен, _нім �абілеттілігін, о4ан 
с�ранымын �амтамасыз етеді. Ба4а ар�ылы кәсіпорынныL барлы� 
б_лімшелерініL _ндірістік-_ткізу ��рылымы �ызметініL тиімділігі 
аны�талады, соL4ы коммерциялы� ма�саты _ткізіледі (_теді). 

Ба4а саясаты мынадан т�рады, я4ни кәсіпорын �ыс�а мерзімдік 
және �за� мерзімдік жетістікті �амтамасыз ету ма�сатымен, нары� 
жа4дайына байланысты олардыL _згеруіне �арай ба4аны белгілейді. 

КәсіпорынныL _нім ба4асын негіздеуіне талдау және ба4а 
саясатын о�уда негізгі с�ра�тар болып келесілер табылады: 

- шы4ын деLгейіне ба4аныL �аншалы�ты әсер ететіндігін 
бекіту; 

- ба4аныL _згеруіне т�тынушылардыL әсері �андай (с�раныс 
икемділігі)? 

- ынталандырудыL ба4а саясаты �олданыла ма? 
- кәсіпорын ба4асын бәсекелестер ба4асымен салыстыр4анда 

�ызы�тыра ма? 
- берілген кәсіпорында4ы ба4а ��ру саясаты бәсекелестердіL 

ба4а саясатынан айырмашылы4ы неде? 
- бәсекелес фирмалардыL ба4а _згеруі кезінде кәсіпорын �алай 

әрекет етеді? 
- ��сас тауарлар4а ба4а ��ру облысында мемлекеттік саясат 

�андай әрекет етеді? 
- ��сас тауарлар4а ба4а ��ру облысында мемлекеттік саясат 

�андай? 
ТауардыL _мірлік цикл кезеLін есепке ал4анда кәсіпорынныL 

ба4а саясатын дәлелдеп тFзету �ажет. Ба4а ��ру саясаты _су 
кезеLінде �за� мерзімдік келешекке бейімделу керек. 

 
XнімніL бәсекелестік �абілеттілігін талдау 

 Нары� талаптарына және т�тынушы �ажетсінуін зерттеуге 
негізделіп, _німніL бәсекелестік �абілеттілігі ба4аланады. Тауар 
т�тынушы �ажетсінуін �ана4аттандыру Fшін, ол белгілі бір 
параметрлерге сәйкес болуы �ажет: 
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- техникалы� (тауар �асиеті, оныL бекітілу және �олдану 
ау�ымы); 

- эргономикалы� (адам организіміне тауар �асиетініL 
сәйкестігі); 

- эстетикалы� (тауардыL сырт�ы тFрі); 
- м_лшерленген (норма және стандарт�а тауардыL сәйкестігі); 
- экономикалы� (тауар4а ба4а деLгейі, �аржы м_лшері). 
Талдау есебі: 
- _німніL бәсекелестік �абілеттілігін жоспарлау (болжау) және 

ба4алау; 
- оныL деLгейіне әсер етуші факторларды о�у; 
- _німніL бәсекелестік �абілеттілігін, �ажетті деLгейін 

�амтамасыз ету бойынша шараларды ��растыру. 
 

 
 
 
 
 
 

ТауардыL бәсекелестік �абілеттілігін ба4алау 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
20.1 – Cызба.  XнімніL бәсекелестік �абілеттілігін талдау сызбасы. 
 

XнімніL бәсекелестік �абілеттілігін талдау әдістемесі т_мендегі 
сызбада к_рсетілген. 

XнімніL бәсекелестік �абілеттілігін арттырудыL негізгі 
ба4ыттары – с�ранысты ынталандыру ��ралы болып табылатын, 

Бәсекелестік �абілеттілігініL жекеше және 
топты� параметрлерініL деLгейін аны�тау 

Бәсекелестік �абілеттілігін арттыру 
бойынша шараларды ��растыру 

Нары�ты 
о�у - 
зерттеу 

Бәсекелестер 
туралы 

мәліметтер 
жинау 

Сатып алушылар 
с�ра�тарын 

зерттеу (о�у білу) 

Экономикалы� 
параметрлері 

Техникалы� 
параметрлері 

М_лшерленген 
(нормативтік) 
параметрлері 
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_німге жарнама, сауданы �йымдастыру, тауар �оз4алысы процесін 
жетілдіру. 

Сауданы �йымдастыруды талдау кезінде, кәсіпорынныL 
фирмалы� дFкендерінде �андай сауда тәсілдері �олданылатынды4ы 
аны�талады (тікелей, к_терме, �са� к_терме, б_лшек, диллерлер 
және та4ы бас�алар), олар жалпы сату к_лемінде �андай Fлес алады 
(оныL ішінде пайдалысы, шы4ын айналымыныL деLгейі �андай, 
тиімділікті т_мендетпей, шы4ынды �алай азайту керек). 

 
БІРІНШІ АРАЛЫ� БА�ЫЛАУWА АРНАЛWАН С�РА�ТАР 

 
1. Экономикалы� талдау және теориялы� таным. 
2. Экономикалы� талдау және диалектиканыL маLызды 

категориясы.  
3. Экономнкалы� талдау және экономикалык теория.  
4. Экономикалы� талдаудыL жFйелілігі және кешенділігі. 
5. Экономикалы� талдаудыL мазм�ны мен ма�саты.  
6.Экономикалы� талдау және бас�а 4ылымдармен 

байланысы.Экономикалы� талдау тFрлері. 
7.Салыстыру тәсілі.  
8.К_рсеткіштерді салыстырмалы тFрде келтіру әдістері.  
9.�атысты және орта шамалар тәсілі.  
10.Топтастыру тәсілі.  
11.Экономикалы� талдаудыL  әдістері.  
12.ТалдаудыL әдістері және оларды жіктеу. 
13.Индекстік әдіс.  
14.Абсолюттік және салыстырмалы айырмалар әдістері. 
15.Пропорционалды б_лу тәсілі және Fлес �осу.  
16.Интегралды әдіс және экономикалы� талдаудыL 

логарифмдеу әдісі. 
17.Экономикалы�-математикалы� Fлгілеу.  
18.Нәтижелік к_рсеткіштердіL _згеруіне факторлардыL 

санды�  әсерін талдау әдістері. 
 
ЕКІНШІ АРАЛЫ� БА�ЫЛАУWА АРНАЛWАН С�РА�ТАР 

 
1. Резервтер тFсінігі, экономикалы� мәні және олардыL жіктелуі.  
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2.Резервтерді есептеу және ізденістерді �йымдастыру 
принциптері. 

3.�аржылы� талдау, бас�ару шешімдерін �абылдау базасы 
ретінде.  

4. �аржылы� талдау әдістері және олардыL жіктелуі.  
5. КәсіпорынныL  �аржылы� есептілігі, �аржылы� талдаудыL 

а�паратты� базасы ретінде. 
6.Кәсіпорын активтері мен пассивтерініL ��рылымын 

талдау.  
7. �аржылы� т�ра�тылы�ты талдау.  
8. Т_лем �абілеттілігін және _тімділігін талдау.  
9. Меншікті капиталдыL �ажет _сімін талдау.  
10.�аржылы� коэффициенттер.  
11.Т_лем �абілеттілік және _тімділік к_рсеткішіері.  
12. Рентабельділік және табыстылы� коэффициенттері. 
13. �орларды тиімді пайдалану к_рсеткіштері.  
14.ТабыстыL динамикасы мен ��рылымын талдау.  
15.Xнімді сатудан тFскен нәтижелерді �аржылы� талдау.  
16. Ба4аныL орташа сату деLгейін және кәсіпорынныL ба4а 

саясатын талдау. 
17. КәсіпорынныL рентабельділігін талдау.  
18.КәсіпорынныL банкрот�а �шырау тәуекелділігін 

диагностикалау. 
19. Маржиналды� талдаудыL мәні мен міндеттері.  
20.Xнімдерді _ндіру к_лемі мен шы4ындар арасында4ы 

функциялы�  (ат�арымды�) байланыстарды талдау. 
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�ШІНШІ АРАЛЫ� БА�ЫЛАУ&А АРНАЛ&АН  
ТЕСТІЛІК С*РА�ТАР 

 
  1. ТалдаудыL �ыс�аша аны�тамасы -  
 А) бiр затты бiрнеше б_лшектерге б_лiп, оларды бiр жFйе ретiнде 
зерттеу 
 B) бiр затты бiрнеше б_лшектерге б_ле отырып, олардыL бiр-бiрiне 
ара �атынасын және тәуелдiлiгiн зерттеу  
 C) бiр заттыL  �атнасын және тәуелдiлiгiн зерттеу  
 D) жалпы �о4амды� ��былыстарды зерттеу 
 E) экономикалы� ��былыстар мен �атынастарды микродеLгейде 
зерттеу 
 
 2. Аудиторлы� (бухгалтерлiк) талдау -  
А) кәсiпорынныL �аржылы� жа4дайы мен т�ра�тылы4ын 
эксперттiк талдау 
B) кәсiпорынныL нары�ты� ортасын зерттеу  
C) кәсiпорын �ызметiнiL �аржылы� нәтижелерiн зерттеу  
D) сату к_лемi, _ндiрiстiк ��н мен пайда арасында4ы �атнасты 
зерттеу  
E) еL тиiмдi шешiмдi таLдау әдiсi 
 
 3. Бухгалтерлік есептіL а�паратты� жFйесі �андай есептерге 
б_лінеді- 
 А) �аржылы� және бас�арушы 
 B) �аржылы� және талдау 
 C) бас�арушы және ба4ыттаушы 
 D) �аржылы� есептілік 
 E) экономика және әлеуметтік 
 
 4. Экономика - статистикалы� талдау -  
 А) жалпы �о4амды� ��былыстарды зерттеу  
 B) әлеуметтiк және экономикалы� �атнастарыныL _зара 
ара�атнасын зерттеу 
 C) макродеLгейде экономикалы� ��былыстар мен �атнастарды 
зертеу  
 D) микродеLгейде экономикалы� ��былыстар мен �атнастарды 
зертеу  
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 E) кәсiпорынныL нары�ты� ортасын зерттеу 
 
 5. Экономика - экологиялы� талдау -  
 А) экономикалы� және экологиялы� �атынастардыL _зара әсерiн 
зертеу  
 B) еL тиiмдi шешiм вариантын таLдау тәсiлi  
 C) кәсiпорынныL нары�ты� ортасын зерттеу  
 D) жалпы �о4амды� ��былыстарды зерттеу  
 E) сату к_лемi, _ндiрiстiк ��н мен пайда ара�атнасттарын зерттеу 
 
 6. Маркетингтiк талдау -  
 А) кәсiпорынныL нары�ты� ортасын зерттеу 
 B) жалпы �о4амды� ��былыстарды зерттеу  
 C) әлеуметтiк және экономикалы� �атнастарыныL _зара 
ара�атнасын зерттеу 
 D) сату к_лемi, _ндiрiстiк ��н мен пайда ара�атнасттарын зерттеу  
 E) еL тиiмдi шешiм вариантын таLдау тәсiлi 
 
 7. Салыстырмалы талдау -  
 А) есептiк к_рсеткiш нәтижелерiн _зге к_рсеткiштерiмен 
(жоспармен, _ткен жылдыL к_рсеткiштерiмен, алда4ы кәсiпорын 
к_рсеткiштерiмен) салыстыру  
 B) әлеуметтiк және экономикалы� �атнастарыныL _зара 
ара�атнасын зерттеу  
 C) бiр затты бiрнеше б_лшектерге б_ле отырып, оларды жFйе 
негiзiндегi �атнастары мен тәуелдiлiктерiн зерттеу  
 D) техникалы� және экономикалы� �атнастардыL _зара 
ара�атнастарын зерттеу  
 E) кәсiпорын �ызметiнiL �аржылы� - _ндiрiстiк нәтижелерiн 
зерттеу 
 
 8. Мaржиналды талдау -  
 A) сату к_лемi, _зiндiк ��н мен пайда ара�атынасттары негiзiнде 
бас�ару шешiмдерiнiL тиiмдiлiгiн ба4алау тәсiлi  
 B) кәсiпорынныL нары�ты� ортасын зерттеу  
 C) әлеуметтiк және экономикалы� �атнастарыныL _зара 
ара�атнасын зерттеу  
 D) еL тиiмдi шешiм вариантын таLдау тәсiлi  



 
125 
 

 
 

 E) факторлардыL к_рсеткiш нәтижелерiне әсер ететiн зертеу 
 
 9. Факторлы� талдау -  
 A) факторлардыL к_рсеткiш нәтижелерiне әсер етуiн зерттеу  
 B) еL тиiмдi шешiм вариантын таLдау тәсiлi  
 C) сату к_лемi, _ндiрiстiк ��н мен пайда ара�атнасттарын зерттеу  
 D) жалпы �о4амды� ��былыстарды зерттеу  
 E) кәсiпорынныL нары�ты� ортасын зерттеу 
 
 10. Экономика - математикалы� талдау -  
 A) еL тиiмдi  шешiм вариантын таLдау тәсiлi  
 B) жалпы �о4амды� ��былыстарды зерттеу  
 C) экономикалы� ��былыстар мен �атнастарды макродеLгейде 
зертеу  
 D) бiр затты жеке б_лшектерге б_лу  
 E) әлеуметтiк және экономикалы� �атнастардыL _зара 
ара�атнасын зерттеу 
 
 11. Шаруашылы� ж�мыс талдауыныL  жалпы к_рсеткiштерi -  
 A) экономиканыL әр саласында �олданылатын к_рсеткiштерi 
 B) экономиканыL жеке салаларында �олданылатын к_рсеткiштер 
 C) макродеLгейде �олданылатын к_рсеткiштер  
 D) микродеLгейде �олданылатын к_рсеткiштер  
 E) м_лшер, к_лем және _зге абсолюттiк к_рсеткiштердi сипаттай-
тын к_рсеткiштер 
 
 12. Абсолюттiк к_рсеткiштер -  
 A) ��былыстар к_лемiн, м_лшерін  сипаттайтын к_рсеткiштер  
 B) зерттелiп отыр4ан к_рсеткiштер �атнасын зерттейтiн к_рсет-
кiштер  
 C) макродеLгейде �олданылатын к_рсеткiштер  
 D) экономиканыL әр саласында �олданылатын к_рсеткiштерi  
 E) микродеLгейде �олданылатын к_рсеткiштер 
 
 13. Салыстырмалы к_рсеткiштер -  
 A) абсолюттiк к_рсеткiштер ара�атынасын к_рсететiн к_рсет-
кiштер  
 B) ��былыстар к_лемiн, ауданын сипаттайтын к_рсеткiштер  
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 C) макродеLгейде �олданылатын к_рсеткiштер  
 D) микродеLгейде �олданылатын к_рсеткiштер  
 E) экономиканыL жеке салаларында �олданылатын к_рсеткiштер 
 
 14. Нәтижелiк к_рсеткiш -  
 A) зертеудiL негiзгi объктiсi болып келетiн к_рсеткiш  
 B) экономиканыL жеке салаларында �олданылатын к_рсеткiш  
 C) макродеLгейде �олданылатын к_рсеткiш  
 D) микродеLгейде �олданылатын к_рсеткiш  
 E)  к_лем, м_лшер, аудан және _зге абсолюттiк к_рсеткiштердi 
сипаттайтын к_рсеткiштер 
 
 15. Индекстiк тәсiл -  
 A) статистикалы� зертеу тәсiлi   
 B) бiрдей экономиканыL әр саласында �олданылатын тәсiлдер  
 C) талдаудыL техникалы� тәсiлдерi  
 D) _зара байланысты к_рсеткiштердi салыстыру тәсiлi   
 E) микродеLгейде �атнастарды статистикалы� зертеу тәсiлi 
 
 16. Балансты� тәсiл -  
 A) _зара байланыста4ы к_рсеткiштердi салыстыру тәсiлi  
 B) микродеLгейде �атнастарды статистикалы� зертеу тәсiлi  
 C) макродеLгейде �атнастарды статистикалы� зертеу тәсiлi  
 D) бiрдей экономиканыL әр саласында �олданылатын тәсiлдер 
�осындысы  
 E) экономиканыL белгiлi салаларында �олданылатын тәсiл  
 
 17. Аналитикалы� кесте  -  
 A) графаларда берiлген санды� мәлiметтер тiзiмi  
 B) зерттеудiL негiзгi объектiсi болып келетiн к_рсеткiштер  
 C) экономиканыL белгiлi салаларында �олданылатын  к_рсет-
кiштер 
 D) макродеLгейде �олданылатын к_рсеткiштер  
 E) микродеLгейде �олданылатын к_рсеткiштер 
 
 18. Ыр4а�тылы� -  
 A) графикке сәйкес тауарды бiр �алыпты _ндiру  
 B) сатыпалушылар4а тиелген және а�шасы т_ленген тауар к_лемi  
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 C) барлы� _ндiрiлген тауардыL ��ны  
 D) сатыпалушылардыL �ажеттiлiктерiн �ана4аттандыратын тауар-
дыL ерекшелiктерi  
 E) жалпы к_лемдегi жеке тауарлардыL Fлес салма4ы 
 
 19. Тауар сапасы -  
 A) сатыпалушыныL �ажеттiлiгiн �ана4аттандыратын тауар ерек-
шелiктерi  
 B) тауардыL бiр�алыпты _ндiрiсi  
 C) барлы� _ндiрiлген тауар ��ны  
 D) графикке сәйкес тауардыL бiр �алыпты _ндiрiсi  
 E) сатыпалушылар4а тиелген және а�шасы т_ленген тауар к_лемi 
 
 20. Баскару ж�мысыныL талдауда4ы факторлар -  
 A) белсендi әсер ететiн кFштер  
 B) зерттеудiL негiзгi объектiсi болып келетiн к_рсеткiштер  
 C) зерттеудiL негiзгi объектiсi болып келетiн к_рсеткiш  
 D) к_лем, аудан және _зге абсолюттiк к_рсеткiштердi сипаттайтын 
      к_рсеткiштер  
 E) экономиканыL әр саласында �олданылатын к_рсеткiштер 
 
 21. Тауар ��рылымы -  
 A) жеке тауарлардыL жалпы к_лемдегi Fлес салма�тары  
 B) сатып алушыныL �ажеттiлiктерiн �ана4аттандыратын тауардыL  
      ерекшелiктерi  
 C) тауардыL      бiр�алыпты _ндiрiсi  
 D) сатыпалушылар4а тиелген және т_ленген тауарлар к_лемi  
 E) барлы� _ндiрiлген тауар ��ны 
 
 22. Дедукция -  
 A) ��былыстарды жалпыдан жеке факторлар4а, нәтижелерден 
себептерге �арай зерттеуге сFйенген әдiс  
 B) жеке және бiрлiктен жалпы4а, себептерден нәтижелерге 
негiзделген методикалы� әдiс 
 C) зертелiп отыр4ан заттыL жеке б_лшектерiнiL арасында4ы 
байланысты зерттейтiн тәсiл  
 D) кәсiпорынды жан-жа�ты зерттеу  
 E) к_рсеткiштер байланысын зерттеу 
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 23. Индукция -  
 A) жеке және бiрлiктен жалпы4а, себептерден нәтижелерге 
негiзделген методикалы� әдiс 
 B) зертелiп отыр4ан заттыL жеке б_лшектерiнiL арасында4ы 
байланысты зерттейтiн тәсiл  
 C) ��былыстарды жалпыдан жеке факторлар4а, нәтижелерден 
себептерге �арай зерттеуге сFйенген әдiс  
 D) _зара байланысты к_рсеткiштердi зерттеу тәсiлi  
 E) кәсiпорын �ызметiн жан-жа�ты зерттеу 
 
 24. Ассортимент -  
 A) тауарлардыL аты мен саны к_рсетiлген тiзiм  
 B) тауарлардыL коды к_рсетiлген тiзiм 
 C) тауарлардыL бiр �алыпты _ндiрiсi 
 D) жеке тауарлардыL жалпы к_лемдегi Fлес салма�тары  
 E) барлы� _ндiрiлген тауарлар тiзiмi 
 
 25. Бас�ару ж�мысыныL талдауыныL жалпы әдістемесі -  
 A) экономиканыL әрбiр саласында бiрдей �олданылатын 
аналитикалы�  ж�мыс тәсiлдерiнiL жиынты4ы  
 B) кәсiпорын �ызметiн жан - жа�ты зерттеу 
 C) _зара байланысты к_рсеткiштердi салыстыру тәсiлi  
 D) талдаудыL техникалы� тәсiлдерi мен тFрлерi 
 E)  макродеLгейде �атнастар мен ��былыстарды статистикалы� 
зерттеу әдiсi 
 
 26. Бас�ару ж�мысыныL талдауыныL жеке тәсiлдерi -  
 A) белгiлi бiр _ндiрiс тFрлерiнде, кәсiпорындарда, экономиканыL 
белгiлi салаларында �олданылатын тәсiлдер 
 B) экономиканыL әр саласында бiрдей �олданыла беретiн тәсiлдер 
жиынты4ы  
 C) _зара байланысты к_рсеткiштердi салыстыру тәсiлi  
 D) талдаудыL техникалы� тәсiлдерi мен тFрлерi  
 E)  микродеLгейде статистикалы� зерттеу тәсiлi 
 
 27. ТалдаудыL  инструменті (��рал-саймандары)  
 A) талдаудыL техникалы� тәсiлдерi мен тFрлерi  
 B) экономиканыL әр саласында бiрдей �олданыла беретiн тәсiлдер 
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жиынты4ы  
 C) макродеLгейде �атнастар мен ��былыстарды статистикалы� 
зерттеу әдiсi  
 D) экономиканыL белгiлi салаларында �олданылатын талдаудыL 
тәсiлi мен тFрлерiнiL жиынты4ы  
 E) микродеLгейде �олданылатын талдаудыL тәсiлдерi мен 
тFрлерiнiL жиынты4ы 
 
 28. �ор сыйымдылы4ы  
 A) негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны / _нiм _ндiрiсi 
 B) _нiм _ндiрiсi / негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны 
 C) ж�мысшылардыL орта жылды� саны / негiзгi �орлардыL орта 
жылды� ��ны 
 D) негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны / ж�мысшылардыL орта 
жылды� саны 
 E) пайда / негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны 
 
 29. �ордыL �амтамасыздандарыл4аны -  
 A) негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 B) ж�мысшылардыL орташа саны / негiзгi �орлардыL орта жылды� 
��ны  
C) тауар _ндiрiсi / негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны  
 D) негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны / тауар _ндiрiсi  
 E) пайда / негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны 
 
 30. �ор �айтарымы ?  
 A) тауар _ндiрiсi / негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны  
 B) негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны / тауар _ндiрiсi  
 C) ж�мысшылардыL орташа саны / негiзгi �орлардыL орта жылды� 
��ны  
 D) негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 E) пайда / негiзгi �орлардыL орта жылды� ��ны 
 
 31. Xткiзiлген тауар к_лемi -  
 A) сатып алушылар4а тиелген және а�шасы т_ленген тауар  
 B) барлы� _ндiрiлген тауар мен ат�арыл4ан ж�мыс ��ны  
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 C) сатыпалушыныL �ажеттiлiгiн �ана4аттандыратын тауар 
 D) бiр�алыпты тауар _ндiрiсi  
 E) _ндiрiстiL барлы� деLгейiнен _тiп, ендi сату4а арнал4ан тауар 
 
 32. Xндiрiстiк шы4ындар -  
 A) тауар _ндiрiсiмен байланысты шы4ыстар  
 B) тауарды _ткiзумен байланысты шы4ыстар 
 C) _ндiрiстi бас�ару мен �ызмет к_рсетудi �йымдастырумен 
байланысты шы4ыстар 
 D) _ндiрiлген тауарлар4а тiкелей арнал4ан шы4ыстар  
 E) _ндiрiс к_лемiне пропорционалды _згеретiн шы4ыстар 
 
 33. Жалпы _нiм -  
 A) кәсіпорыныL барлы� _ндiрiлген тауар мен ат�арыл4ан ж�мыс 
��ны  
 B) сатыпалушылар4а тиелген және а�шасы т_ленген тауар к_лемi  
 C) бiр�алыпты тауар _ндiрiсi  
 D) жеке тауарлардыL жалпы к_лемдегi Fлес салма4ы  
 E) сатыпалушыныL �ажеттiлiгiн �ана4аттандыратын тауар 
 
 34. Коммерциялы� (_ндiрiстен тыс) шы4ындар -  
 A) тауарды _ткiзумен байланысты шы4ыстар 
 B) тауарды _ндiрумен байланысты шы4ыстар 
 C) тауар _ндiрiсiне тiкелей жат�ызу4а болатын шы4ыстар 
 D) _ндiрiстi бас�ару және �ызмет к_рсетудi �йымдастырумен 
байланысты шы4ыстар 
 E) _зге коммерциялы� �йымдармен байланысты шы4ыстар  
 
 35. Бас�ару ж�мысыныL талдауыныL  тәсiлi -  
 A) кәсiпорын �ызметiнiL нәтижелерiне факторлардыL әсерiн жан - 
жа�ты, жFйелi зерттеу және �орытындылау  
 B) экономикалы� а�параттарды сараптаудыL арнайы тјсiлдерi 
 C) кәсiпорын �ызметiнiL экономикалы� нәтижелерi 
 D) резервтердi табу бойынша арнайы тәсiлдер жиынты4ы  
 E) экономикалы� ��былыстардыL _зара байланыстарын табу4а 
арнал4ан аналитикалы� тәсiл 
 
 36. Тiкелей шы4ындар -  
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 A) _ндiрiлiп отыр4ан тауар тFрiне тiкелей жат�ызу4а болатын 
шы4ыстар 
 B) тауар _ндiрiсiмен  байланысты шы4ындар  
 C) _ндiрiстi бас�ару және �ызмет к_рсетудi �йымдастырумен 
байланысты шы4ындар 
 D) _ндiрiс к_лемi _згерген ша�та олар4а әсер етпейтiн шы4ындар  
 E) _ндiрiс к_лемi _згерiсiне пропорционалды тFрде _згеретiн 
шы4ындар 
 
 37. Жанама шы4ындар -  
 A) тауарлардыL бiрнеше тFрiн _ндiрумен байланысты және 
олардыL арасында б_лiнетiн шы4ындар  
 B) _ндiрiлiп отыр4ан тауардыL тFрiне жат�ызу4а болатын 
шы4ындар  
C) _ндiрiс к_лемiне �арай пропорционалды _згеретiн шы4ындар 
D) _ндiрiстi бас�ару және �ызмет к_рсетудi �йымдастырумен 
тiкелей байланысты шы4ындар 
 E) _ндiрiс к_лемiнiL _згерiсiне әсер етпейтiн шы4ындар 
 
 38. Ауыспалы шы4ындар -  
 A) _ндiрiс к_лемi _згерiсiне пропорционалды тFрде _згеретiн 
шы4ындар  
 B) _ндiрiстi бас�ару және �ызмет к_рсетудi �йымдастырумен 
тiкелей байланысты шы4ындар 
 C) _ндiрiс к_лемi _згерген ша�та олардыL к_лемi _згермейтiн 
шы4ындар  
 D) _ндiрiлiп жат�ан тауар тFрiне тiкелей жат�ызу4а болатын 
шы4ындар  
 E) бiр уа�ытта бiрнеше тауар тFрлерiн _ндiрумен байланысты 
шы4ындар 
 
 39. Шаруашылы� �ызметiнiL талдау негiзi - 
 A) кәсiпорын, сала және та4ы бас�алардыL экономикалы� 
��былыстар мен �атынастары болып келедi 
 B) кәсiпорын, сала және та4ы бас�алардыL �ызметiнiL 
экономикалы� нәтижелерi болып келедi 
 C) кәсiпорын, сала �ызметтерiнiL к_рсеткiштерi 
 D) кәсiпорынныL шаруашылы� �ызметi 
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 E) кәсiпорынныL, саланыL iшкi және сырт�ы орталары 
 
 40. Бас�ару ж�мысыныL талдауыныL  зерттеу объектiлерi -  
 A) шаруашылы� �ызметтiL экономикалы� нәтижелерi 
 B) кәсiпорын, саланыL экономикалы� ��былыстар мен �атнастары  
 C) кәсiпорын, сала �ызметтерiнiL к_рсеткiштер жFйесi 
 D) кәсiпорын, саланыL сырт�ы ортасы 
 E) кәсiпорынныL, саланыL iшкi және сырт�ы орталары 
 
 41. Т�ра�ты шы4ындар -  
 A) _ндiрiс к_лемi _згерген ша�та олардыL к_лемi _згермейтiн 
шы4ындар  
 B) тауар _ндiрiсiнiL к_лемi _згергенiне �арай пропорционалды 
_згеретiн шы4ындар 
 C) _ндiрiстi бас�ару және �ызмет к_рсетудi �йымдастырумен 
байланысты шы4ындар 
 D) _ндiрiлiп отыр4ан тауар тFрiне тiкелей жат�ызу4а болатын 
шы4ындар 
 E) _ндiрiспен байланысты шы4ындар 
 
 42. �осымша шы4ындар -  
 A) _ндiрiстi бас�ару және �ызмет к_рсетумен байланысты 
шы4ындар 
 B) _ндiрiс к_лемiне �арай �арай пропорционалды тFрде _згеретiн 
шы4ындар 
 C) _ндiрiс к_лемiнiL _згерiсiне �арай_згермейтiн шы4ындар  
 D) _ндiрiлiп отыр4ан тауар тFрiне тiкелей жат�ызу4а болатын 
шы4ындар  
 E) тауарлардыL бiрнеше тFрiн _ндiрумен байланысты және 
олардыL арасында б_лiнетiн шы4ындар 
 
 43. Салыстыру -  
 A) экономикалы� ��былыстардыL _зара байланысын аны�тау4а 
арнал4ан аналитикалы� тәсiл 
 B) _зара байланысты к_рсеткiштердi салыстыру тәсiлi 
 C) талдаудыL техникалы� тәсiлдерi мен тFрлерi  
 D) экономиканыL әр саласында бiрдей �олданылатын тәсiлдер 
жиынты4ы  
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 E) микродеLгейде �олданылатын талдаудыL тәсiлдерi мен тFрлерi 
 
 44. Объективтi деп �андай факторлар аталады: 
 A) адамдардыL жiгерi мен тiлектерiне байланысты емес факторлар 
 B) кәсiпорынныL �ызметiне тәуелдi факторлар 
 C) зерттелiп отыр4ан зат�а Fзiлiссiз барлы� уа�ытта әсер ететiн 
факторлар 
 D) мерзiм бойынша әсер ететiн факторлар 
 Е) кәсiпорын, адамдар �ызметiнен және _зге заттар4а байланысты 
факторлар 
 
 45. Негiзгi  шы4ындар -  
 A) тауарды _ндiру процесiмен байланысты шы4ындар 
 B) _ндiрiстi бас�ару мен �ызмет к_рсетудi �йымдастырумен 
байланысты  
 C) тауар _ндiрiсi к_лемiне байланысты шы4ындар 
 D) _ндiрiс к_лемiне �арай �арай пропорционалды тFрде _згеретiн 
шы4ындар  
 E) тауар _ндiрiсiне тiкелей жат�ызу4а болатын шы4ындар 
 
 46. Экстенсивтi факторлар:  
 А) нәтиже к_рсеткiшiнiL санды� _сумен байланысты факторлар 
 В) нәтиже к_рсеткiшiнiL сапалы� _сумен байланысты факторлар 
 С) нәтиже к_рсеткiштерiне белсендi әсер етушi кFштер 
 Д) ж�мысшылар, негiзгi �ор және еLбек заттары саныныL _суiне 
байланысты факторлар 
 Е) уа�ытты тиiмдi �олданумен байланысты факторлар 
 
 47. �осымша _ндiрiс -  
 А) негiзгi _ндiрiске �ызмет к_рсетуге арнал4ан _ндiрiс пен цехтар 
 В) жFктердi тасмалдау4а арнал4ан _ндiрiс пен цехтар 
 С) ж_ндеу цехтеры  
 Д) ж_ндеу және тасымалдау цехтерi  
 Е) тауар - материалды �орлармен �амтамас етушi _ндiрiс пен 
цехтер 
 
 48. ЕLбек _нiмдiлiгiнiL жалпы к_рсеткiштерi -  
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 А) бiр ж�мысшы4а деген орта жылды�, ортакFндiк, ортаса4атты� 
тауар _ндiрiсi 
 В) _нiмнiL еLбек және материалсыйымдылы4ы  
 С) _нiмнiL материал және �ор сыйымдылы4ы  
 Д) _нiмнiL �ор �амтамассыздандырыл4аны  және еLбек 
сыйымдылы4ы  
 Е) еLбек ресурстары мен еLбек заттарын, кFштерiн тиiмдi 
�олдануды сипаттайтын жалпы к_рсеткiштер 
 
 49. ЕLбек _нiмдiлiгi -  
 А) уа�ыт бiрлiгiнде _ндiрiлген _нiм саны  
 В) тауар _ндiрiсiмен сапасын к_бейту  
 С) еLбек заттарын, кFшiн және еLбектiL _зiн тиiмдi �олдану 
 Д) бiр ж�мысшы4а деген орта жылды� таау _ндiрiсi  
 Е) бiр ж�мысшыныL орташа тауар _ндiрiсi 
 
 50. Рентабельдiк (тиiмдiлiк)  �алай аны�талады? 
 А) пайда / негiзгi �ордыL орта жылды� ��ны 
 В) негiзгi �ордыL орта жылды� ��ны / пайда 
 С) негiзгi �ордыL орта жылды� ��ны 
 Д) тауар _ндiрiсi - шы4ындар  
 Е) пайда / _нiмнiL _зiндiк ��ны 
 
 51. КәсiпорынныL _ндiрiстiк �уаттылы4ы -  
 А) _нiм _ндiрiсiнiL максималды мFмкiншiлiгi  
 В) на�ты _нiм _ндiрiсi 
 С) на�ты мFмкiншiлiк есебiмен жоспарлы _нiм _ндiрiсi 
 Д) кәсiпорынныL нормативтi �уаттылы4ы 
 Е) кәсіпорынныL _з тиімділігін арттыру мFмкіншілігін �олданбауы 
 
 52. На�ты уа�ыт ��ралдардыL  �оры -  
 А) ��ралдар ж�мысыныL уа�ыт �оры 
 В) ��ралдардыL максималды ж�мыс уа�ытын аны�тайтын уа�ыт 
�оры 
 С) ��ралдар ж�мыс уа�ытын жоспар бойынша аны�тайтын уа�ыт 
�оры 
 Д) негiзгi ��ралдар ж�мысыныL уа�ыт �оры 
 Е) �осымша ��ралдар ж�мысыныL уа�ыт �оры 
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 53. Материал�айтарымы  �алай аны�талады? 
 А) _нiм _ндiрiсi / материалдар ��ны  
 В) материалдар ��ны / _нiм _ндiрiсi  
 С) тауар _ндiрiсi / тауар - материалды �ордыL ортажылды� ��ны  
 Д) тауар - материалды �ордыL ортажылды� ��ны / тауар _ндiрiсi  
 Е) тауар - материалды� �ордыL ��ны 
 
 54. Материалсыйымдылы4ы: 
 А) материалдар ��ны / _нiм _ндiрiсi 
 В) _нiм _ндiрiсi / материалды� ��ны  
 С) _нiм _ндiрiсi / тауарлы - материалды� �ор ��ны  
 Д) тауарлы - материалды� �ор ��ны /  _нiм _ндiрiсi 
 Е) тауарлы - материалды� �ор ��ны 
 
 55. Алып жат�ан к_лемiне �арай резервтер мыналар4а б_лiнедi: 
 А) iшкi шаруашылы�, салалы�, ауданды�, жалпы мемлекеттiк 
 В) iшкi шаруашылы� және шаруашылы� аралы� 
 С) салалы� және салааралы� 
 Д) ауданды� және ауданаралы� 
 Е) мемлекеттiк және елдiк 
 
 56. �андай факторлар сапалы��а жатады? 
 А) зерттелiп отыр4ан объектiнiL ерекшелiктерi мен iшкi сапасын  
аны�тайтын факторлар 
 В) кFш салу, итермелеудеLгейiн сипаттайтын факторлар 
 С) ��былыстыL санды� айры�шылы4ын сипаттайтын 
 Д) әр кезде әсер ететiн факторлар 
 Е) адамдардыL жiгерi мен тiлектерiне тәуелсiз факторлар 
 
 57. �айта _ндiру процесiнiL деLгейiне байланысты  резервтер : 
 А) _ндiрiс және айналым салаларында4ы резервтер  
 В) _ндiрiс және _ндiрiстен тыс салада 
 С) кәсiпорын саласында және одан тыс 
 Д) макродеLгей және микродеLгейдегi салада 
 Е)  кәсiпорын орналас�ан айма� шамасында және одан тыс�ары 
 
 58. Жалпы теориялы� экономикалы� талдау -  
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 А) экономикалы� ��былыстар мен �атнастарды микро деLгейде 
зерттеу  
 В) әлеуметтiк және экономикалы� �атнастардыL _зара 
ара�атнасын зерттеу     
 С) шаруашылы� �ызметтi микро деLгейде талдау  
 Д) жалпы �о4амды� �атнастарды зертеу      
 Е) экономикалы� ��былыстар мен     �атнастарды микродеLгейде 
зерттеу 
 
 59. Xндiрiс нәтижесiнiL әсерiне байланысты  резервтер: 
 А) экстенсивтi және интенсивтi  
 В) жалпы және арнайы 
 С) негiзгi және �осымша  
 Д) болаша�та4ы және есептегi 
 Е) санды� және сапалы�, жалпы және арнайы, негiзгi және 
�осымша, болаша�та4ы және есептегi 
 
 60. ТалдаудыL �ыс�аша аны�тамасы -  
 А) бiр затты бiрнеше б_лшектерге б_лiп, оларды бiр жFйе ретiнде 
зерттеу 
 В) экономикалы� ��былыстар мен �атнастарды микродеLгейде 
зерттеу 
 С) бiр затты бiрнеше б_лшектерге б_ле отырып, олардыL бiр-бiрiне 
ара �атнасын және тәуелдiлiгiн зерттеу  
 Д) жалпы �о4амды� ��былыстарды зерттеу 
 Е) бiр заттыL  �атнасын және тәуелдiлiгiн зерттеу  
  
 61. Материалсыйымдылы� �_рсеткіші  �алай аны�талады? 
 А) материалдар ��ны / _нiм _ндiрiсi 
 В) _нiм _ндiрiсi / тауарлы - материалды� �ор ��ны  
 С) тауарлы - материалды� �ор ��ны 
 Д) _нiм _ндiрiсi / материалды� ��ны  
 Е) тауарлы - материалды� �ор ��ны /  _нiм _ндiрiсi 
 
 62. ТауардыL _мiр сFру цикiлiне �арай резервтері  
 А) Xндiрiс  ��ру кезiнінде , _ндiрiстiк кезiнінде, эксплуатация 
кезеLiнде, оптимизация кезеLiнде 
 В) _ндiрiс алдында4ы және _ндiрiс кезiнде  
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 С) Xндiрiс  ��ру кезiнінде және эксплуатациялы�  
 Д) _ндiрiстiк, эксплуатациялы� және утимизациялы� 
 Е) _ндiрiстiк және _ндiрiстiк емес 
  
 63. Шаруашылы� ж�мыс  талдауы екіге б_лінеді: 
 А) бас�ару және �аржылы�  талдау 
 В) ішкі және сырт�ы талдау 
 С) �_лденеL және тік талдау 
 Д) микро – макро талдау 
 Е) бас�ару және �аржылы�  талдау, ішкі және сырт�ы талдау, 
�_лденеL және тік талдау, микро – макро талдау 
 
 64. Шаруашылы� ж�мыс  талдауы екіге б_лінеді: 
 А) бас�ару және �аржылы�  талдау 
 В) _ндiрiстiк және _ндiрiстiк емес талдау 
 С) iшкi және сырт�ы талдау 
 Д) _ндiрiстiк және �аржылы� талдау 
 Е) микро – макро талдау 
 
 65. Xндiрiс нәтижесiнiL әсерiне байланысты  резервтер    
 А) экстенсивтi және интенсивтi  
 В) жалпы және арнайы 
 С) негiзгi және �осымша  
 Д) болаша�та4ы және есептегi 
 Е) санды� және сапалы� 
 
 66. Аны�тау тFрiне �арай резервтер   
 А) аны� және жасырын 
 В) аны�тау4а болатын және болмайтын 
 С) зерттелетiн және зертелмейтiн 
 Д) �олданылатын және �олданылмайтын 
 Е) сырт�ы және iшкi 
 
 67. Уа�ытына �арай пайда болатын резервтер: 
 А) жоспарды ��ру кезiнінде және  кейiнгi жоспардан тыс 
есептелмеген резервтер 
 В) �азiргi және болаша�та4ы  
 С) оперативтi және жылды� 
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 Д) есептегi және болжамда4ы  
 Е) �азiргi, болаша�та4ы, есептегi және болжамда4ы 
 
 68. Резервтердi есептеу және iздену �йымдастырудыL принциптерi 
А) 4ылыми, жан - жа�ты, жFйелi және �айта есептеудi болдырмау, 
оперативтiлiк 
 В) мемлекеттiк к_з - �арас, 4ылыми, жан - жа�тылы� 
 С) оперативтiлiк, жан - жа�тылы�, iскерлiк 
 Д) тиiмдiлiк 
 Е) демократты� 
 
 69. ТауардыL _мiр сFру цикiлiне �арай резервтері  
А) _ндiрiс  ��ру кезiнінде , _ндiрiстiк кезiнінде, эксплуатация 
кезеLiнде, утимизация кезеLiнде 
 В) _ндiрiс алдында4ы және _ндiрiс кезiнде  
 С)  эксплуатациялы�  
 Д) _ндiрiстiк, эксплуатациялы� және утимизациялы� 
 Е) _ндiрiстiк және _ндiрiстiк емес 
 
 70. Уа�ыт ерекшелiктерiне �арай резервтер -  
 А) �олданылма4ан, есептегi және болаша�та4ы 
 В) онкFндік, айлы� және жартыжылды�  
 С) есептегi және болжамды  
 Д) жоспарлы және есептегi 
 Е) оперативтi және жылды� 
 
 71. Xнім пайдасыныL м_лшерін немен сипаттайды? 
 А) тиімділікпен, _німніL _зіндік ��ны мен _нім к_лемініL 
к_рсеткіштерін салыстыру  
В) баланстыL берілген активі мен пассивін салыстыру  
 С) кәсіпорынныL меншік капиталы мен міндеттемелерін 
салыстыру  
 Д) кәсіпорыныL �аржылы� т�ра�тылы4ымен т_лем �абілеттілігі 
 Е) кәсіпорыныL іскерлік белсенділігі  
 
 72. Жылды� �аржылы� талдау - 
 А) кәсіпорын �ызметініL нәтижесін талдау  
 В) кәсіпорынныL т_лем �абілетілігін талдау  
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 С)  кәсіпорынныL �аржылы� т�ра�тылы4ын талдау 
 Д)  кәсіпорынныL _тімділігін талдау  
 Е)  кәсіпорынныL іскерлік белсенділігін талдау  
 
 73. Негізгі �ордыL тиімділігі ?  
 А) пайда / негізгі �ордыL  орташажылды� ��ны  
 В) негізгі �ордыL орташажылды� ��ны / пайда  
 С) _ткізу к_лемі / негізгі �ордыL орташажылды� ��ны  
 Д) негізгі �ордыL орташажылды� ��ны  / _ткізу к_лемі  
 Е) _ткізу к_лемі / ж�мысшылардыL орташа саны 
 
 74. XнімніL �ор сыйымдылы4ы дегеніміз не? 
 А) нары�тыL бір теLгеге �анша _німніL келетіндігі 
 В) кері �ор �айтарымдылы4ыныL м_лшері  
 С) нары�ты�  1 теLгеге шы4арыл4ан _німі 
 Д) бір ж�мысшыны �ормен �амсыздандыруы 
 Е) бір ж�мысшыныL орташа _німділігі  
 
 75. Негізгі �ордыL �ор �айтарымы �алай аны�талады? 
 А) _ткізу к_лемі / негізгі �ордыL  орташажылды�  ��ны  
 В) негізгі �ордыL  орташажылды�  ��ны / _ткізу к_лемі 
 С) _ткізу к_лемі / ж�мысшылардыL орташа саны 
 Д) пайда / негізгі �ордыL  орташажылды�  ��ны  
 Е) негізгі �ордыL  орташажылды�  ��ны / пайда 
 
 76. Негізгі ��ралдардыL айналымын тездету дегеніміз нені 
білдіреді? 
 А) негізгі ��ралдарды Fнемдеу, _ткізу к_лемін �л4айту, 
кәсіпорынныL пайдасын жо4арылату, кәсіпорынныL пайдасын 
жо4арылату 
 В) кәсіпорынныL �аржы жа4дайын жа�сарту 
 С) кәсіпорынныL пайдасын жо4арылату 
 Д) _німніL _зіндік ��нын аны�тау 
 Е) _ткізу к_лемін �л4айту 
 
 77. �ор �айтарымдылы4ыныL негізгі _су жа4дайы: 
 А) еLбек _німділігініL _су �ар�ыныны, негізгі ��ралдыL  белсенді 
жа4ын жо4арылату, _ндірістіL бас�ару және �йымдастыру деLгейін 
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жо4арылату, _ндірістіL бас�ару және �йымдастыру деLгейін 
жо4арылату  
 В) негізгі ��ралдыL  белсенді жа4ын жо4арылату  
 С) негізгі ��ралдыL рационалды �олданылуы 
 Д) _ндірістіL бас�ару және �йымдастыру деLгейін жо4арылату  
 Е) жаLа техника мен технологияларды енгізу 
 
 78. КәсіпорынныL  _ндіріс- шаруашылы4ыныL к_лемін �л4айту 
неге    
 А) негізгі ��ралдыL, еLбек затын және еLбек ��ралын к_бейтуден  
 В) кәсіпорын ресурстарыныL және �аржы к_здерініL _су �ар�ыны 
және �алыптасуы 
 С) жаLа техникамен технологияны енгізуден 
 Д) жо4ары мамандандырыл4ан кадрлардыL деLгейімен  
 Е) _ндірісті бас�ару және �йымдастыруын оLтайландыру 
 
 79. Кәсіпорынды �андай ресурс к_здерімен байланыстырып 
жо4арылату4а болады? 
 А) ішкі және сырт�ы �аржыландыру4а байланысты 
 В) негізгі және к_мекші к_здеріне байланысты 
 С) _ндірістік және _ндірістік емес ��рамдар4а байланысты  
 Д) меншікті және тартымды ��рамдар4а байланысты 
 Е) мемлекеттік субсидия4а байланысты 
 
 80. �андай кәсіпорында4ы экономикалы� тетіктермен 
т�ра�тылы�тыL _сіміне ы�пал ете алады?  
 А) т_ленетін девиденттерді т_мендету, ресурс �айтарымдылы4ын 
жо4арлату, _німніL тиімділігін жо4арлату, несиемен және 
зайымдарды ашу мFмкіншілігі 
  В) �аржылы� тәртіпті ны4айту 
  С) _німніL пайдасын _сіру ар�ылы _ткізуден тFскен тFсім к_лемін 
жо4арлату 
 Д) _німніL _зіндік ��нын т_мендету, кәсіпорында4ы _ндіріс- 
�аржылы� �ызметін кеLейту 
 Е) ішкі және сырт�ы резервтерін жFргізетін шара кешендері 
 
 81. Тауарлы - материалды запастар   айналымдылы4ын аны�тау  
А) _ткізуден тFскен тFсім / ТМЗ орташа ��ны  
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В) ТМЗ орташа ��ны / _ткізуден тFскен тFсім  
С)  360 кFн / ТМЗ орташа ��н  
Д) ТМЗ орташа ��ны / 360 кFн  
Е) _ткізуден тFскен тFсім - (минус) ТМЗ орташа ��ны  
 
 82. Сату тиімділігін �алай аны�тайды?  
 А) жалпы табыс (пайда ) / тFсім к_лемі  
 В) тFсім к_лемі / жалпы табыс 
 С) жалпы табыс (пайда) / шы4ындар  
 Д) шы4ындар / жалпы табыс (пайда)  
 Е) тFсім к_лемі / шы4ындар  
 
 83. К_лденеL талдау- 
 А) _ткен кезеLмен салыстырып, зерттеу 
 В) іс жFзіне ы�пал еткен _сімдермен �орытынды к_рсеткіштердіL 
деLгейін талдау 
 С) не4�рлым тиімді шешім н�с�асын талдау 
 Д) берілген ресурстарды толы4ымен �олдану ар�ылы _рдіріс 
тиімділігін 
к_теру резервін ай�ындау 
 Е) кәсіпорынныL шаруашылы� іс-әрекетіне техникалы� және 
экономикалы� процестерініL  іс �имылы, о4ан белгіленген ы�палы 
 
 84. Экстенсивті факторлар - 
 А)  санды� сипаттама бойынша байланысты факторлар 
 В)  кFшейту және �ызу деLгейін к_рсететін факторлар 
 С)  адам тілегінен және �алауына байланыссыз факторлар  
 Д) берілген кәсіпорынныL �ызметіне байланысты факторлар 
 Е)  әсері әр�ашанда к_рінетін факторлар 
 
 85. Санды� факторлар - 
 А) ��былыстыL санды� аны�тылы4ын к_рсететін факторлар 
 В) осы кәсіптіL �ызметіне байланысты факторлар 
 С) кәсіпорынныL �ызметіне байланысты емес факторлар  
 Д) зерттеп отыр4ан обьектініL ішкі нысаны мен ерекшеліктерін 
аны�тау  
 Е) кFшейту және �ызу деLгейін к_рсететін факторлар  
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 86. �дістемелік зерттеу бойынша талдау мыналар4а б_лінеді  
 А) салыстырмалы факторлы, маржиналды, экономикалы�-
математикалы�, экономикалы�-статистикалы�, функционалды-
��нды�, техникалы�-экономикалы�, �аржылы�-экономикалы�, 
экономикалы�-стастикалы�, экономикалы�-экологиялы�, 
әлеуметтік-экономикалы� 
 В) техникалы�-экономикалы�, �аржылы�-экономикалы�, 
экономикалы�- стастикалы�, экономикалы�-экологиялы�, 
әлеуметтік-экономикалы� 
 С) ішкі, сырт�ы, жаппай, іріктемелі, кешенді, та�ырыпты�, ішкі 
шаруашылы�, шаруашылы� аралы�, салалы�, салалы� аралы� 
 Д) салыстырмалы, техникалы�-экономикалы�, �аржылы�-
экономикалы�, бухгалтерлік-аудиторлы� ішкі, сырт�ы,  жаппай, 
іріктемелі, кешенді, та�ырыпты� 
 Е) факторлы, маржиналды, экономикалы�-математикалы�, 
экономикалы�- стастикалы�, функционалды�-��нды�, ішкі 
шаруашылы�, шаруашылы� аралы�, салалы� , салалы� аралы� 
 
 87. Шаруашылы� �ызметініL талдауы мыналар4а б_лінеді: 
 А) бас�ару талдау мен   �аржы талдауы 
 В) маркетингтік талдау мен   �аржы талдауы 
 С) ішкі талдау мен    сырт�ы талдауы 
 Д) бухгалтерлік (аудиторлы�) талдау мен техникалы�-
экономикалы� талдау 
 Е) а4ымды талдау мен  болаша� талдауы  
 
 88. КәсіпорынныL  �аржыландырудыL ішкі к_зіне не кіреді ? 
 А) пайда және аммортизациялы� аударым 
 В) пайда және девиденттер 
 С) несие және �арыз 
 Д) �айтарымсыз кіріс 
 Е) акциялар мен девиденттердіL ��ны 
 
 89. Сату тиімділігін аны�тау  
 А) жалпы табыс (пайда)  /_ткізу к_лемі 
 В) _ткізу к_лемі /жалпы табыс (пайда) 
 С) жалпы табыс (пайда) / шы4ындар 
 Д) шы4ындар / жалпы табыс (пайда) 
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 Е) _ткізу к_лемі  / шы4ындар 
 
 90. ТFсім (табыс) �алай аны�талады ? 
 А) _ткізуден тFскен пайда - (алу) шы4ын 
 В) меншік капитал -(алу) міндеттемелер 
 С) жалпы _нім- (алу) тауарлы _нім 
 Д) _ткізуден тFскен пайда - (алу) т�ра�ты шы4ыстар 
 Е) _ткізуден тFскен пайда - (алу) _згермелі шы4ыстар 
 
 91. Кәсіпорында _ндіріс - шаруашылы� �ызметініL к_лемін 
�л4айтуы  не4е байланысты ? 
 А) кәсіпорынныL ресурстарыныL _су �ар�ына 
 В) еLбек ��ралы, еLбек заттарыныL �л4айту4а байланысты 
 С) жаLа техника мен технологияны енгізуіне   
 Д) _ндірісті бас�ару және тиімді �йымдастыруына  
 Е) мамандандырыл4ан кадрларды жо4арлату деLгейіне байланысты 
 
 92. Талдау �ызметтері: 
 А) экономикалы� заLдардыL әрекеттілігін зерттеу, жоспарлардыL 
4ылыми негізділігін, ба�ылау мFмкіншіліктерді іздеу, кәсіпорын 
�ызметініL  нәтижелерін ба4алау 
 В) жоспарлардыL _ндіріс бас�ару шешімдерініL орындалуын 
ба�ылау, ресурстардыL �олдануын ба�ылау 
 С) _ндірістіL тиімділігін жо4арылату мFмкіншіліктерін іздеу 
 Д) аны�тал4ан мFмкіншіліктерді �олдану бойынша іс шаралар 
дайындау 
 Е) экономикалы� заLдардыL әрекетін және а4ымда4ы және 
болаша�та4ы жоспарлардыL 4ылыми негізділігін зерттеу 
 
 93. �андай к_рсеткіш негізгі �ордыL тиімді �олдануын к_рсетеді ?  
 А) �ор �айтарымдылы4ы 
 В) �ор сиымдылы4ы  
 С) �ор �амтамасыз етілгендігі  
 Д) еLбек _німділігі  
 Е) пайда 
 
 94. Xндірістік процеске �атысуы бойынша шы4ындар б_лінеді : 
 А) _ндірістік және _ндірістен тыс  
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 В) негізгі және Fстеме 
 С) т�ра�ты және _згермелі 
 Д) тікелей және жанама 
 Е) жоспарлан4ан және жоспарланба4ан 
 
 95. Шы4ындалудыL ма�саттылы4ына �арай шы4ындар мынадай 
болады: 
 А) _ндірістік және _ндірістен тыс 
 В) жоспарлан4ан және жоспарланба4ан 
 С) негізгі және Fстеме  
 Д) т�ра�ты және _згермелі 
 Е) тікелей және жанама 
 
 96. Xндірілген ��н4а кіргізу әдісі бойынша шы4ындар мынадай 
болып б_лінеді: 
 А) тікелей және жанама  
 В) негізгі және Fстеме 
 С) _згермелі және т�ра�ты  
 Д) _ндірістік және _рдірістен тыс 
 Е) жоспарлан4ан және жоспарланба4ан 
 
 97. ��рамыныL т�тасты4ына �арай шы4ындар б_лінеді: 
 А) бір элементті және кешенді 
 В) негізгі және Fстеме 
 С) _згермелі және т�ра�ты  
 Д) тікелей және жанама 
 Е) _ндірістік және _ндірістен тыс 
 
 98. Негізгі �орлардыL тозуыныL коэффициенті �алай аны�талады ? 
 А) негізгі �орлардыL тозу сомасы / негізгі �орлардыL бастап�ы 
��ны 
 В) негізгі �орлардыL бастап�ы ��ны / негізгі �орлардыL тозу 
сомасы 
 С) негізгі �орлардыL �алды� ��ны / негізгі �орлардыL бастап�ы 
��ны 
 Д) негізгі �орлардыL бастап�ы ��ны / негізгі �орлардыL �алды� 
��ны 
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 Е) есептен шы��ан негізгі �орлар ��ны / жыл басында4ы негізгі 
�орлар ��ны 
 
 99. Xсім коэффициентін �алай аны�тайды ? 
 А) негізгі �орлардыL _сім сомасы / жыл басында4ы негізгі �орлар 
��ны 
 В) жыл басында4ы негізгі �орлар ��ны / негізгі �орлардыL _сім 
сомасы  
 С) тFскен негізгі �орлардыL ��ны / жыл соLында4ы негізгі �орлар 
��ны 
 Д) жыл соLында4ы негізгі �орлар ��ны / тFскен негізгі �орлар 
��ны 
 Е) негізгі �орлардыL �алды� ��ны / негізгі �орлардыL бастап�ы 
��ны 
 
 100. XнімніL _зіндік ��нында4ы материалды� шы4ындардыL Fлес 
салма4ын �алай аны�тайды? 
 А) Материалды� шы4ындар сомасы / _німніL толы� _зіндік ��ны  
 В) XнімніL толы� _зіндік ��ны / материалды шы4ындар сомасы   
 С) Материалды�  шы4ындар сомасы / жалпы _нім  
 Д) Жалпы _нім / материалды� шы4ындар сомасы  
 Е) Материалды� шы4ындардыL сомасы / _німніL _ндірістік _зіндік 
��ны 
 
 101. Негізгі �орлардыL жарамдылы� коэффицентін �алай 
аны�тайды? 
 А) негізгі �орлардыL бастап�ы ��ны / негізгі �орлардыL �алды� 
��ны 
 В) негізгі �орлардыL �алды�  ��ны / негізгі �орлардыL бастап�ы 
��ны 
 С) негізгі �орлардыL жазу сомасы / негізгі �орлардыL бастап�ы 
��ны  
 Д) негізгі �орлардыL бастап�ы ��ны / негізгі �орлардыL тізу 
сомасы  
 Е) негізгі �орлардыL _сім сомасы / жыл басында4ы негізгі �орлар 
��ны  
 
 102. Xндірістік к_леміне байланысты шы4ындар �алай б_лінеді ? 
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 А) _згермелі және т�ра�ты 
 В) негізгі және Fстеме 
 С) тікелей және жанама 
 Д) _ндірістік және _ндірістен тыс 
 Е) жоспарлан4ан және жоспардан тыс 
 
 103. Xндірістік процеске �атысты шы4ындар �алай  б_лінеді ? 
 А) негізгі және Fстеме 
 В) т�ра�ты және _згермелі 
 С) бір элементті және кешенді  
 Д) тікелей және жанама 
 Е) _ндірістік және _ндірістен тыс  
 
 104. �аржылы� - экономикалы� талдау -  
 А) кәсiпорын ж�мысыныL �аржылы� нәтижелерiн зерттеу  
 В) кәсiпорын �ызметiнiL �аржылы� - _ндiрiстiк нәтижелерiн 
зерттеу  
 С) макродеLгейдегi экономикалы� ��былыстарды зерттеу  
 Д) шешiмнiL еL тиiмдi вариантын таLдау әдiсi  
 Е) кәсiпорынныL �аржылы� жа4дайы мен т�ра�тылы4ын 
эксперттiк талдау 
 
 105. Жалпылаушы к_рсеткіштер �алай аталады  
 А) синтетикалы�  
 В) әмбебап  
 С) жалпы 
 Д) кешенді 
 Е) жалпылаушы  
 
 106. �андай к_рсеткіш �орларыныL �олдануыныL тиімділігін 
к_рсетеді ? 
 А) �ор �айтарымдылы4ы  
 В) �ор сиымдылы4ы 
 С) �ормен �амтамассыз етілуі 
 Д) �орлардыL тиімділігі 
 Е) �орлардыL айналымдылы4ы 
 
 107. �ор �айтарымдылы4ына �арсы к_рсеткіш ? 
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 А) �ор сиымдылы4ы 
 В) материял сиымдылы4ы 
 С) еLбек сыйымдылы4ы  
 Д) энергосыйымдылы4ы  
 Е) �ормен �амтамасыз етілуі  
 
 108. Жоспар4а �атынасы бойынша шы4ындар б_лінеді - 
 А) жоспарлан4ан және жоспарланба4ан 
 В) негізгі және Fстеме  
 С) _згермелі және т�ра�ты  
 Д) тікелей және жанама  
 Е) _ндірістік және _ндірістен тыс  
 
 109. Пайда �алай аны�талады? 
 А) _ткізу к_лемі - (алу) шы4ындар 
 В) _ткізу к_лемі + (�осу) шы4ындар 
 С) _ткізу к_лемі - _німніL _ндірістік _зіндік ��ны 
 Д) _ткізу к_лемі + (�осу) _німніL _ндірістік _зіндік ��ны  
 Е) активтер -(алу) міндеттемелер+ кридиторлы� �арыз  
 
 110. Тауарлы� _німніL  бір тенгесіне б_лісті шы4ындар ? 
 А) шы4ындар / тауарлы� _нім 
 В) тауарлы� _нім / шы4ындар 
 С) тауарлы� _нім -(алу) шы4ындар 
 Д) пайда / шы4ындар 
 Е) шы4ындар / пайда 
 
 111. �андай к_рсеткіштер _ндірістік ресурстардыL интенсивті 
�олданылуын  
к_рсетеді ?  
 А) �ор �айтарымдылы4ы, еLбек _німділігі және 
материал�айтарымдылы4ы 
 В) пайда, _зіндік ��н, рентабельділік 
 С) _ткізу к_лемі, пайда, рентабельділік 
 Д) �ор сиымдылы4ы, �ор �амтамасыз етілуі, рентабельділік 
 Е) пайда, тауарлы� _німніL 1тг-не  шы4ындар 
 
 112. XндірістіL  _суіне әсер �_рсететін факторлар ? 
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 А) экстенсивті және интенсивті  
 В) аны� және жасырынды  
 С) _ндірістік және _ндірістен тыс 
 Д) ішкі және сырт�ы  
 Е) салалы� және сала аралы�  
 
 113. Бір ж�мысшы4а орта жылды� еLбек а�ы �алай аны�талады ? 
 А) еLбек а�ы �оры / ж�мысшылардыL орташа саны 
 В) ж�мысшылардыL орташа саны / еLбек а�ы �оры 
 С) _нім шы4арылымы / еLбек а�ы �оры 
 Д) еLбек а�ы �оры / _нім шы4арылымы 
 Е) ж�мысшылардыL орташа саны * тарифтік м_лшерлеме 
 
 114. �ор �айтарымдылы4ыныL _суініL негізгі шарты - 
 А) еLбек _німділігініL _су �ар�ыныныL �ормен �амтамасыз 
етілудіL _су �ар�ынынаL асуы 
 В) еLбек _німділігініL _су �ар�ыныныL орташа еLбека�ы _су 
�ар�ынынан асуы 
 С) �ор сиымдылы4ыныL _су �ар�ыныныL _суі  
 Д) жалпы рентабельділіктіL _суі 
 Е) негізгі �орлардыL жалпы сомасында4ы негізгі �орлардыL 
активті б_лігініL     _суі 
 
 115. �андай факторлар интенсивті факторлар4а жатады? 
 А) кFшейту, �ызу деLгейін сипаттайтын және сапалы� 
сипаттамаларды к_рсетеді 
 В) зерттеуші ��былыстардыL ішкі сапасын, �асиеттерін және 
ерекшеліктерін аны�тайтын факторлар 
 С) жеке салалардыL немесе кәсіпорындардыL шарттарында �ызмет 
ететін факторлар 
 Д) адамдардыL еркі мен �алауына байланыссыз факторлар; 
 Е) барлы� уа�ыт кезінде ы�палы Fздіксіз к_рінетін факторлар 
 
 116. Талдауда �андай факторларды негізгі факторлар деп атайды? 
 А) нәтижелі к_рсеткішке шешуші ы�пал ететін факторлар 
 В) барлы� уа�ыт кезінде зерттелуші ��былыс�а Fздіксіз ы�пал 
ететін факторлар 
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 С) кәсіпорынныL �ызметіне, адамдардыL еркі мен �алауына 
байланыссыз факторлар 
 Д) ��былыстардыL санды� аны�тылы4ын к_рсететін факторлар 
 Е) кFшейту, �ызу деLгейін к_рсететін факторлар 
 
 117. �андай факторлар жалпы факторлар болып табылады? 
 А) экономиканыL барлы� салаларында �ызымет ететін факторлар 
 В) нәтижелі к_рсеткіш шешуші ы�пал ететін факторлар 
 С) әсері әр�ашан к_рінетін факторлар 
 Д) адамдардыL еркі мен �алауына байланыссыз факторлар 
 Е) кәсіпорын �ызметіне байланыссыз факторлар 
 
 118. �андай факторларды субъективті факторлар деп атайды? 
 А) адамдардыL, кәсіпорындардыL �ызметіне және т.б. жа4дайлар4а 
байланысты факторлар 
 В) адамдардыL, кәсіпорындардыL �ызметіне және жа4дайлар4а 
байланыссыз факторлар 
 С) экономиканыL жеке салаларыныL және кәсіпорындардыL 
жа4дайларында әрекет ететін факторлар 
 Д) ы�палы кезеL бойынша к_рінетін факторлар 
 Е) шаруашылы� �ызметтіL нәтижелеріне шешуші әсер етпейтін 
факторлар 
 
 119. �андай факторларды _згермелі факторлар4а жат�ызады? 
 А) әсері кезеL бойынша к_рінетін факторлар 
 В) берілген кәсіпорыныL �ызыметіне байланысты факторлар 
 С) адамдардын еркі мен �алауына байланыссыз факторлар 
 Д) экономиканыL жеке салалары немесе кәсіпорынныL 
шарттарында �ызмет ететін факторлар 
 Е) санды� сипаттарымен байланысты факторлар 
 
 120. Талдауда �андай факторлар екінші кезектегі факторлар болып  
         табылады? 
 А) шаруашылы� �ызметтіL нәтижелеріне шешуші әсер етпейтін 
факторлар 
 В) адамдардыL, кәсіпорындардыL �ызметіне байланысты 
факторлар 
 С) адамдардыL еркі мен �алауына байланыссыз факторлар 
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 Д) �ызу және кFшейту деLгейін к_рсетпейтін факторлар 
 Е) экономиканыL және кәсіпорындардыL жеке салаларында әрекет 
ететін факторлар 
 
 121. �андай факторлар _зіндік ерекшелікке ие (спецификалы�) 
факторлар болып табылады? 
 А) экономиканыL немесе кәсіпорынныL жеке салалары 
жа4дайларында әрекет ететін факторлар 
 В) экономиканыL барлы� салаларында әрекет ететін факторлар 
 С) адамдардыL, кәсіпорындардыL �ызметіне байланысты 
факторлар 
 Д) санды� сипаттамалармен байланысты факторлар 
 Е) әсері кезеL бойынша бай�алатын факторлар 
 
 122. �андай факторларды т�ра�ты факторлар4а жат�ызады? 
 А) барлы� уа�ыт кезінде зерттелуші ��былыс�а Fздіксіз әсер 
ететін 
факторлар 
 В) шаруашылы�  �ызметтіL нәтижелеріне шешуші әсер ететін 
факторлар 
С) адамдардыL, кәсіпорындардыL �ызметіне және бас�адай 
жа4дайлар4а байланысты факторлар 
 Д) экономиканыL барлы� салаларында әрекет ететін факторлар 
 Е) санды� аны�тылы4ын к_рсететін факторлар 
 
 123. �андай факторларды сырт�ы факторлар деп атайды? 
 А) кәсіпорынныL �ызметіне байланыссыз факторларды 
 В) экономиканыL барлы� салаларында �ызмет ететін факторлар 
 С) шаруашылы� �ызметтіL нәтижелеріне шешуші ы�пал етпейтін 
факторлар 
 Д) ы�палы периоттар бойынша к_рінетін факторлар 
 Е) кәсіпорынныL шаруашылы� �ызметініL нәтижелеріне шешуші 
ы�пал ететін факторлар 
 
 124. �ор�айтарымдылы4ыныL _суі ар�ылы _нім _сімі Fлесі �алай 
      аны�талады? 
 А) талданушы кезеLдегі �ор�айтарымдылы4ы _сімін негізгі 
�ордыL на�ты ортажылды� ��нына к_бейтеміз 
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 В) негізгі �ордыL _сімі на�ты �ор�айтарымдылы4ына к_бейтіледі 
 С) ол тізбекті ауыстыру әдісімен аны�талады 
 Д) ол абсолюттік айырмашылы� әдісімен аны�талады 
 Е) �атынас айырмашылы�тар әдісі ар�ылы аны�талады 
 
 125. Маржиналды� табыс неге теL? 
 А) _ткізуден тFсім - (алу) _згермелі шы4ындар 
 В) _ткізуден тFсім - (алу) т�ра�ты шы4ындар 
 С) _ткізуден тFсім - (алу) т�ра�ты және _згермелі шы4ындар 
 Д) _ткізуден тFсім - (алу) _зіндік ��н 
 Е) _ткізуден тFсім - (алу) пайда 
 
 126. Барлы� объектілері бойынша талдау былай б_лінеді: 
 А) техникалы�-экономикалы�, �аржылы�-экономикалы�, 
бухгалтерлік-аудиторлы�,әлеуметтік-экономикалы�, экономикалы� 
-статистикалы�,  экономикалы�-экологиялы�, маркетингтік 
 В) салыстырмалы факторлы, маржиналды, экономикалы�-
математикалы�,      экономикалы�-статистикалы�, функционалды�-
��ндылы� 
 С) ішкі, сырт�ы, жаппай,і ріктемелі, кешенді, та�ырыпты�,     ішкі 
шаруашылы�, салалы�, салааралы� 
 Д) техникалы�-экономикалы�, �аржы-экономикалы�, 
алыстырмалы, факторлы, маржиналды, ішкі, жаппай, сырт�ы, 
іріктемелі, әлеуметтік-экономикалы�, ішкішаруашылы� 
 Е) бухгалтерлік-аудиторлы�, экономикалы�-статистикалы�, 
экономикалы�-экологиялы�, маржиналды, функционалды�-
��ндылы�, іріктемелі, кешенді, та�ырыпты�, шаруашылы�, 
салалы� 
 
 127. КеLістіктіL нышаны бойынша талдау былай б_лінеді: 
 А) ішкішаруашылы�, шаруашылы� 
 В) салалы�, салааралы� 
 С) алдын ала, келесі 
 Д) ішкі, сырт�ы 
 Е) жаппай, іріктемелі 
 
 128. Негізгі �орлардыL шы4у коэфицентін �алай аны�тайды? 
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 А) шы��ан негізгі �орлар ��ны / жыл басында4ы негізгі �орлар 
��ны 
 В) жыл басында4ы негігі �орлар ��ны / шы��ан негізгі �орлар 
��ны 
 С) негізгі �орлардыL _сім сомасы/ кезеLніL басында4ы негізгі 
�орлар ��ны 
 Д) кезеLніL басында4ы негізгі �орлар ��ны / негізгі �орлардыL 
_сім сомасы 
 Е) негізгі �орлардыL �алды� ��ны / негізгі �орлардыL бастап�ы 
��ны 
 
 129. Негізгі �орларды жаLарту коэфиценті �алай аны�талады? 
 А) тFскен негізгі �ордыL ��ны / жыл соLында4ы негізгі �орлар 
��ны 
 В) жыл соLында4ы негізгі �орлар ��ны / тFскен негізгі �орлардыL 
��ны 
 С) есептен шы��ан негізгі �орлар ��ны / жыл басында4ы негізгі 
�орлар ��ны 
 Д) негізгі �орлардыL _сім сомасы / жыл басында4ы негізгі �орлар 
��ны 
 Е) жыл басында4ы негізгі �орлар ��ны / негізгі �орлардыL _сім 
сомасы 
 
 130. Ж�мысшылардыL орташа еLбека�ысыныL _згерісі негізінде 
еLбека�ы �орыныL Fнемделу (шы4ындалу) Fлесі �алай 
аны�талады? 
 А) ж�мысшылардыL орташа жылды� жала�ы _сімін (кемуін) 
на�ты ж�мысшылар санына к_бейтеміз 
 В) ж�мысшылар саныныL _сімін (кемуін) ж�мысшылардыL на�ты 
ортажылды� еLбека�ы деLгейін к_бейтеміз 
 С) абсолютті айырмашылы�тар әдісімен аны�талады 
 Д) �атынас айырмашылы�тар әдісімен аны�талады 
 Е) тізбекті ауыстыру әдісімен аны�талады 
 
 131. КәсіпорынныL _ндірістік - шаруашылы� �ызметтіL к_лемініL 
_суі неге байланысты? 
 А) кәсіпорынныL ресурстарыныL к_беюіне байланысты 
 В) еLбек ресурстарыныL _суі ар�ылы 
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 С) материалды� ресурстардыL _суі ар�ылы 
 Д) негізгі ��ралдыL _суі ар�ылы 
 Е) еLбек, материалды ресурстардыL және еLбек ��ралдарыныL 
_суі ар�ылы 
 
  
 
132. Шаруашылы� �ызметті талдаудыL нысандары (принцптері) : 
 А) мемлекеттік к_з�арас, 4ылымдылы�, кешенділік, жFйелі 
к_з�арас, әрекеттілік, оперативтік, демакративтік, тиімділік 
 В) 4ылымдылы�, мемлекеттік к_з�арас 
 С) жFйелі және кешенді �атынас 
 Д) әрекеттілік, оперативтік (шапшандылы�) 
 Е) тиімділік, оперативтілік (шапшаLдылы�) 
 
 133. �андай негізгі �орлар активті �орлар4а жатады? 
 А) Fйлер мен 4имараттардан бас�а негізгі �орлар тFрі 
 В) Fйлер мен 4имараттар  
 С) машиналар мен ��рал жабды�тар 
 Д) к_лік ��ралдары 
 Е) машиналар мен ��рал - жабды�тар, к_лік ��ралдары 
 
 134. Факторлы к_рсеткіштер - б�л 
 А) оныL к_лемініL _згерісініL себептері ретінде к_рінетін 
к_рсеткіштер 
 В) зерттеу объектісі ретінде к_рінетін к_рсеткіш 
 С) жоспар к_рсеткіші 
 Д) есепті жылдыL к_рсеткіштері 
 Е) аналитикалы� к_рсеткіштер 
 
 135. Ассортимент бойынша жоспардыL орындалмау себептері  - 
 А) сырт�ы және ішкі факторлар  
 В) салалы� және салааралы� факторлар 
 С) жалпы және спецификалы� факторлар 
 Д) объективті және субъективті факторлар 
 Е) ішкішаруашылы� және шаруашылы�аралы� факторлар 
 
 136. XнімніL сапасын �андай к_рсеткіштерге б_леді? 
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 А) жалпылаушы (жалпы), жеке және Fстеме к_рсеткіштер 
 В) салалы� және салааралы� 
 С) ішкішаруашылы� және шаруашылы�аралы� 
 Д) экономикалы� және технологиялы� к_рсеткіштер 
 Е) объективті және субъективті к_рсеткіштер 
 
 137. �андай факторлар _ткізілген _нім к_леміне әсер етеді? 
 А) _нім шы4арылымын жо4арылату, _німді тиеуді к_бейту, жыл 
соLына дайын _нім �алды4ын азайту 
 В) халы�тыL еLбека�ысын (табысын) жо4арылату 
 С) экономиканыL жа4дайын жа�сарту 
 Д) жеткізулер бойынша келісім-шарт міндеттемелерін жа�сарту 
 Е) кәсіпорынныL �ржы - экономикалы� жа4дайы 
 
 138. Ж�мысшылардыL �абылдау бойынша айналым коэфиценті 
�алай аны�талады? 
 А) ж�мыс�а �абылдан4ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 В) ж�мысшылардыL орташа саны / ж�мыс�а �абылдан4ан 
ж�мысшылар саны 
 С) ж�мыстан шы��ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 Д) жыл бойы ж�мыс істеген ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 Е) ж�мысшылардыL орташа саны / ж�мыстан шы��ан 
ж�мысшылар саны 
 
 139. Ж�мыстан шы4у  айналым коэффиценті: 
 А) ж�мыстан щы��ан ж�мысшылар саны / персоналдыL орташа 
саны 
 В) персоналдыL орташа саны / ж�мыстан шы��ан ж�мысшылар 
саны 
 С) ж�мыс�а �абылдан4ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 Д) ж�мысшылардыL орташа саны / ж�мыс�а �абылдан4ан 
ж�мысшылар саны 
 Е) жыл бойы ж�мыс істеген ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
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 140. ПерсоналдыL т�ра�тылы� коэффициенті: 
 А)  жыл бойы ж�мыс істеген ж�мысшылар саны / 
ж�мысшылардыL орташа саны 
 В) ж�мысшылардыL орташа саны / жыл бойы ж�мыс істеген 
ж�мысшылар 
 С) ж�мыс�а �абылдан4ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 Д) ж�мыстан шы��ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 Е) ж�мысшылардыL орташа саны / ж�мыстан шы��ан 
ж�мысшылар саны 
 
 141. КадрлардыL а4ымдылы4ын �алай аны�тайды? 
 А)  _з еркімен және тәртіп б�зу нәтижесінде ж�мыстан шы��ан 
ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL орташа саны 
 В) ж�мысшылардыL орташа саны / _з еркімен және тәртіп б�зу 
нәтижесінде ж�мыстан шы��ан ж�мысшылар саны 
 С) ж�мыс�а �абылдан4ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 Д) ж�мыстан шы��ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылар саны 
 Е) жыл бойы ж�мыс істеген ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 
 142. ЕLбека�ы �орыныL �олдануыныL абсолюттік ауыт�уын �алай 
       аны�тайды? 
 А)  еLбека�ыныL жоспарлы м_лшерін іс жFзіндегі саласымен 
салыстыру ар�ылы аны�талады 
 В) іс жFзіндегі еLбека�ы сомасымен жоспарлы �ор арасында4ы 
айырмашылы� ретінде есептеледі, _німді _ндіру бойынша 
жоспардыL орындалу коэффицентіне есептеледі 
 С) уа�ыттылы еLбек а�ы �оры - (алу) кесімді еLбека�ы �оры 
 Д) есімді еLбека�ы �оры - (алу) уа�ыттылы еLбека�ы �оры 
 Е) іс жFзіндегі еLбек а�ы �оры - (алу) нормативті жала�ы �оры 
 
 143. Бухгалтерлік баланстыL негізгі формуласы ? 
 А) Актив = Капитал + Міндеттемелер  
 В) Актив = Пассив  



 
156 
 

 
 

 С) Актив = �ыс�амерзімді а�тивтер + �за�мерзімді а�тивтер 
 Д) Пассив = �ыс�амерзімді пассивтер  + �за�мерзімді пассивтер + 
Капитал 
 Е) Актив = Пассив  = БаланстыL валютасы 
 
 144. �андай факторлар ішкі факторлар деп аталады? 
 А) берілген кәсіпорынныL �ызметіне байланысты факторлар 
 В) әсері кезеL бойынша к_рінетін факторлар 
 С) сапа аны�тылы4ын к_рсететін факторлар 
 Д) әсері әр�ашан к_рінетін факторлар 
 Е) санды� аны�тылы4ын к_рсететін факторлар 
 
 145. Бір ж�мысшыныL бір кFндік _німділігі �алай аны�талады- 
 А) орташа бір жылды� бір ж�мысшыныL _німділігі / бір 
ж�мысшыныL  ж�мыс кFндері 
 В) бір ж�мысшыныL ж�мыс кFндері /орташа бір жылды� бір 
ж�мысшыныL _німділігі  
 С) бір ж�мысшыныL ж�мыс кFндері + орташа бір жылды� бір 
ж�мысшыныL _німділігі  
 Д) бір ж�мысшыныL ж�мыс кFндері - орташа бір жылды� бір 
ж�мысшыныL _німділігі.  
 Е) орташа бір жылды� бір ж�мысшыныL _німділігі +бір 
ж�мысшыныL ж�мыс кFндері 
 
 146. Бір са4ат ж�мысыныL _німділігі: 
 А) бір ж�мысшыныL бір кFндік _німділігі / ж�мыс кFнініL 
�за�ты4ы 
 В) ж�мыс кFнініL �за�ты4ы / бір ж�мысшыныL бір кFндік 
_німділігі 
 С) ж�мыс кFнініL �за�ты4ы + бір ж�мысшыныL бір кFндік 
_німділігі 
 Д) ж�мыс кFнініL �за�ты4ы - бір ж�мысшыныL бір кFндік 
_німділігі 
 Е) бір ж�мысшыныL бір кFндік _німділігі - ж�мыс кFнініL 
�за�ты4ы 
 
 147. Жалпы теориялы� экономикалы� талдау -  
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 А) экономикалы� ��былыстар мен �атнастарды микро деLгейде 
зерттеу  
 В) әлеуметтiк және экономикалы� �атынастардыL _зара 
ара�атнасын зерттеу 
 С) шаруашылы� �ызметтi микро деLгейде талдау  
 Д) жалпы �о4амды� �атнастарды зертеу  
 Е) экономикалы� ��былыстар мен �атнастарды микродеLгейде 
зерттеу 
 
 148. �аржылы� - экономикалы� талдау -  
 А) кәсiпорын ж�мысыныL �аржылы� нәтижелерiн зерттеу  
 В) кәсiпорын �ызметiнiL �аржылы� - _ндiрiстiк нәтижелерiн 
зерттеу  
 С) макродеLгейдегi экономикалы� ��былыстарды зерттеу  
 Д) шешiмнiL еL тиiмдi вариантын таLдау әдiсi  
 Е) кәсiпорынныL �аржылы� жа4дайы мен т�ра�тылы4ын 
эксперттiк талдау 
 
 149. Синтез -  
 А) зерттелiп отыр4ан заттыL жеке б_лшектерiнiL арасында4ы 
�атынастар мен тәуелдiлiктердi табу негiзiндегi тәсiл 
 В) жеке және б_лшектерден жалпы4а, себептерден нәтижелерге 
әкелiп зерттейтiн методикалы� тәсiл  
 С) ��былыстарды жалпыдан жеке мәлiметтерге, нәтижелерден 
себептерге негiздеп зерттеу тәсiлi  
 Д) жеке, б_лшектерден жалпы4а, себептерден нәтижелерге әкелiп 
зерттейтiн әдістемелік тәсiл  
 Е) кәсiпорын �ызметiн жан-жа�ты зерттеу әдiсi 
 
 150. Бір са4ат ж�мысыныL _німділігі ? 
 А) _ндірілген _німніL �_лемі / ж�мысшылардыL  жылды� барлы� 
ж�мыс са4ат �оры  
 В) бір ж�мысшыныL бір кFндік _німділігі -(алу) ж�мыс кFнініL 
�за�ты4ы 
 С) ж�мыс кFнініL �за�ты4ы / бір ж�мысшыныL бір кFндік 
_німділігі 
 Д) ж�мыс кFнініL �за�ты4ы + бір ж�мысшыныL бір кFндік 
_німділігі 



 
158 
 

 
 

 Е)  бір ж�мысшыныL бір кFндік _німділігі / ж�мыс кFнініL 
�за�ты4ы  
 
 151. Бухгалтерлік есептіL а�паратты� жFйесі �андай есептерге 
б_лінеді- 
 А) �аржылы� және бас�арушы 
 В) �аржылы� және талдау 
 С) бас�арушы және ба4ыттаушы 
 Д) �аржылы� есептілік 
 Е) экономика және әлеуметтік 
 
 152. Рим империясыныL квесторлары мемлекеттік бухгалтерлерді 
ба�ылап, емтихан алып отыр4ан, оларды кімдер деп ата4ан- 
 А) аудиторлар 
 В) ба�ылаушылар 
 С) бухгалтер-тексерушілер 
 Д) �аржы мамандар 
 Е) арнайы мамандар 
 
 153. "Бухгалтерлік есеп және �аржылы� есеп беру" - туралы заLы 
�ашан кFшіне енді - 
 А) 26.06.2002ж. 
 В) 01.06.2002ж. 
 С) 01.01.2004ж. 
 Д) 01.01.2003ж. 
 Е) 27.02.2007ж. 
 
 154. Кәсіпорындар мен �йымдардыL �аржылы�-а�паратты� 
мәліметін пайдаланушылар �андай топ�а б_леді- 
 А) ішкі және сырт�ы 
 В) �аржы салымшылар 
 С) несие берушілер 
 Д) сырт�ы  
 Е) банк және банктен тыс мекемелер 
 
 155. �аржылы� есеп �йымныL �аржылы�-а�паратты� 
мәліметтерін толы� �амтып,�андай пайдаланушыларды �амтиды- 
 А) сырт�ы 
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 В) ішкі 
 С) сырт�ы және ішкі 
 Д) бірлескен 
 Е) барлы4ына 
 
 156. Бас�арушы есеп кәсіпорынныL керекті а�паратты� 
мәліметтерін �арастырып, �андай пайдаланушыларды �амтиды- 
 А) ішкі   
 В) ішкі және сырт�ы 
 С) сырт�ы  
 Д) бірлескен 
 Е) барлы4ына 
 
 157. Талдау ж�мысын жFргізуде �олданылатын _лшем тFрлері 
 А) заттай, еLбек және а�шалай 
 В) заттай, еLбек және сомасы 
 С) натуралды және натуралды емес 
 Д)  заттай _нім тFрінде 
 Е) ой еLбегі және �ол еLбегі 
 
 158. Жерді _лшеу Fшін �олданатын _лшем тFрі- 
 А) заттай  
 В) еLбек 
 С) а�шалай 
 Д) �ол еLбегі 
 Е) _німді есептеу тFрінде 
 
 159. Xндірілген _німніL санын есептеу Fшін заттай _лшем керек, 
ал сол _ндірілген _німге кеткен уа�ыт  �андай _лшем тFріне 
жатады - 
 А) еLбек  
 В) натуралды 
 С) натуралды емес 
 Д) а�шалай 
 Е) санды� 
 
 160. А�шалай _лшем тFрі дегеніміз не- 
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 А) кәсіпорында4ы ж�мсал4ан шы4ындар мен алын4ан 
табысты,_ндірілген _німдер мен та4ы да бас�алардыL есебін 
жFргізу Fшін �ажет 
 В) кәсіпорында4ы кеткен шы4ындар есебін жFргізу Fшін �ажет 
 С) барлы�  кірістердіL есебін жFргізу Fшін 
 Д) тек �ана а�ша4а теLестірілетін есеп Fшін 
 Е) халы� шаруашылы4ыныL есебін жFргізу Fшін 
 
 161. А�шалай _лшем �орытындысын жасау Fшін, �андай _лшем 
тFрініL мәліметтері �олданылады- 
 А) заттай және еLбек 
 В) еLбек 
 С) заттай  
 Д) �ол еLбегі 
 Е) еш�андай _лшем тFрі керек емес 
 
 162. Бірінші сауда операциялары �ай жылдары тіркелінді- 
 А) бірінші б.4.дейін  
 В) екінші б.э.дейін 
 С) Fшінші 4асырда 
 Д) т_ртінші 4асырда 
 Е) бесінші 4асырда 
 
 163. Актив дегеніміз не- 
 А) кәсіпорынныL а�ша4а (��нмен) ба4аланатын игіліктері мен 
���ы�тарын, мFліктерін (заттарын) айтады 
 В) �олда бар мFліктерді тексеру, тFгендеу 
 С) шаруашылы� ��ралдары мен олардыL �орлану к_здерін белгілі 
бір ��састы�тарына және маLызы мен к_рсеткіштеріне сәйкес 
жина�тап топтау 
 Д) бір шоттыL дебитінде және екінші шоттыL кредитінде бірдей 
сома к_рсетілуі тиіс 
 Е) _ндірілген  _німніL,к_рсетілген �ызметтіL на�ты _зіндік ��нын 
аны�тайды 
 
 164. ЕLбек _лшем тFріне аны�тама беріLіз: 
 А) ол әрбір ж�мыс орнында4ы ж�мысшыныL _ндірістік немесе 
бас�а да ж�мысты  орындау4а кеткен уа�ытты _лшейді 
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 В) ж�мыс орнын аны�тау 
 С) на�ты шаруашылы�та бар заттыL ��былысын аны�тау4а керек 
 Д) Жан-жа�ты _ндіріс ��былысыныL барлы� жа4ын бір жFйеге 
келтіретін _лшем бірлік  
 Е) _лшем 
 
 165. Активтер пайдалану мерзіміне �арай �андай топ�а б_лінеді- 
 А) а4ымда4ы және �за� мерзімдегі активтер 
 В) есепті кезеLлегі 
 С) �орытынды есептіліктер  
 Д) есепті кезеLдегі және а4ымда4ы 
 Е) сырт�ы және ішкі   
 
 166. А4ымда4ы активтерге нелер жатады- 
 А) �ыс�а мерзімді �аржы салымы 
 В) �за� мерзімді �аржы салымы 
 С) �за� мерзімді несиелер 
 Д) негізгі ��ралдар 
 Е) банктер 
 
 167. �за� мерзімді активтерге нелер жатады- 
 А) �за� мерзімді  инвестициялар 
 В) �ыс�а мерзімді �аржы салымы 
 С) тауарлы-материалды� �орлар 
 Д) алда4ы уа�ытта4ы шы4ындар 
 Е) �ыс�а мерзімді дебиторлы� борыштар 
 
 168. КәсіпорынныL  активтерініL ��ралу к_здерініL әрбір 
жекелеген тFрлерініL на�ты бары мен олардыL �оз4алысыныL 
есебін жFргізу Fшін пайдаланатын шоттарды - 
 А) пассивті 
 В) активті 
 С) аралы� 
 Д) аналитикалы� 
 Е) синтетикалы�    
 
 169. �за� мерзімді активтер дегеніміз не- 
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 А) �за� уа�ыт бойы пайдаланатын _ндірістік және әкімшілік 
�ызметті орындау4а арнал4ан активтерді �ажет ететінді 
 В) а�шалар 
 С) тауарлы-материалды� �орлар 
 Д) �ыс�а мерзімді дебиторлы� борыштар 
 Е) бір жыл  уа�ыт аралы4ында есептен шы4арылатындарды 
айтамыз 
 
 170. Кәсіпорын ��ралдары орналасуына және тFріне �арай �алай 
б_лінеді- 
 А) айналымды және айналымды емес 
 В) меншікті және тартыл4ан 
 С) жар4ылы� және резервтік 
 Д) б_лінбеген табыс және жабылма4ан зиян 
 Е) банктік және банктен тыс 
 
 171. Айналымды емес ��ралдар4а нелер жатады- 
 А) жауаптыL бәрі д�рыс 
 В) материалды� емес активтер 
 С) �за� мерзімді �аржы салымдары 
 Д) �за� мерзімді дебиторлы� борыштар 
 Е) негізгі ��ралдар 
 
 172. Айналымды ��ралдар4а нелер жатады- 
 А) шикізат пен материалдар 
 В) материалды� емес активтер 
 С) �за� мерзімді �аржы салымы 
 Д) 4имараттар 
 Е) ��рыл4ылар 
 
 173. "Баланс" с_зі француз тілінен аудар4анда нені білдіреді?   
 А) актив б_лігініL бір біріне �атынасы 
 В) таразы  немесе  тепе-теL 
 С) негізгі 
 Д) бастама 
 Е) аудитор 
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 174. КәсіпорынныL бухгалтерлік  балансы �андай екі б_лімнен 
т�рады- 
 А) активтік  және пассивтік 
 В) оL және сол 
 С) оL және теріс 
 Д) к_бею және азаю 
 Е) д�рыс жауап жо� 
 
 175. Бухгалтерлік баланстыL оL жа4ына нелер жат�ызылады- 
 А) �аржылар мен а�шалай шы4ындар 
 В) �орлану к_здері 
 С) меншікті капитал 
 Д) міндеттемелер 
 Е) д�рыс жауап жо� 
 
 176. Бухгалтерлік баланстыL сол жа4ына нелер жат�ызылады… 
 А) �орлану к_здері 
 В) �аржылар мен а�шалай шы4ындар 
 С) меншікті капитал 
 Д) міндеттемелер 
 Е) д�рыс жауап жо� 
 
 177. �йымныL �орлану к_здері екіге б_лінеді : 
 А) меншікті капитал және тартыл4ан 
 В) міндеттемелер мен меншікті капитал 
 С) жар4ылы� капитал мен резервтік капитал 
 Д) айналымдар және айналымды еместер  
 Е) а4ымда4ы активтер және �за� мерзімді активтер 
 
 178. БаланстыL пассив жа4ында �андай а�парат ашылып 
к_рсетіледі- 
 А) меншікті капитал туралы, �ыс�а мерзімді және �за� мерзімді 
міндеттемелер  туралы 
 В) алда4ы кезеLніL шы4ыстары туралы 
 С) �аршылы� инвестициялар туралы 
 Д) �аржылы� жа4дай туралы 
 Е) д�рыс жауап жо� 
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 179. КәсіпорынныL �за� мерзімді ��ралдарына нелер жатады : 
 А) негізгі ��ралдар 
 В) шикізат 
 С) материалдар 
 Д) отын 
 Е) дайын _нім 
 
 180. КәсіпорынныL �за� мерзімді ��ралдарына нелер жатпайды : 
 А) негізгі ��ралдар 
 В) материалды� емес активтер 
 С) материалдар 
 Д) �за� мерзімді дебиторлы� борыштар 
 Е) �за� мерзімді �за� мерзімді �аржылы� инвестиция 
 
 181. КәсіпорынныL а4ымда4ы ��ралдарына нелер жатады: 
 А) жартылай дайын _нім 
 В) негізгі ��ралдар 
 С) машина 
 Д) 4имараттар 
 Е) д�рыс жауап жо� 
 
 182. Активті шоттарда соL4ы сальдо �алайша аны�талады- 
 А) бастап�ы сальдо + (�осу) дебеті бойынша айналым - (алу) 
кредиті бойынша айналым 
 В) бастап�ы сальдо - дебеті бойынша айналым + кредиті бойынша 
айналым 
 С) бастап�ы сальдо - дебеті бойынша айналым - кредиті бойынша 
айналым 
 Д) бастап�ы сальдо + дебеті бойынша айналым + кредиті бойынша 
айналым 
 Е) барлы� н�с�алар д�рыс емес 
 
 183. Резервтік капитал дегеніміз не- 
 А) �йымдардыL таза пайдасынан ��рылады 
 В) бастап�ы капитал 
 С) айналым 
 Д) ��рал 
 Е) негізгі ��рал 
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 184. Меншікті капитал к_здеріне нелер жатады 
 А) жар4ылы� капитал 
 В) заемдар 
 С) банктік несиелер 
 Д) салы� бойынша бюджетпен есеп айырысу 
 Е) бюджеттік есеп �орлармен есеп айырысу 
 
 185. Жар4ылы� капитал дегеніміз не- 
 А) бастап�ы капитал 
 В) айналым 
 С) ��рал 
 Д) негізгі ��рал 
 Е) �аржы салымы 
 
 186. Резервтік капитал дегеніміз не 
 А) �йымдардыL таза пайдасыныL есебінен ��рыл4анды 
 В) бастап�ы капитал 
 С) айналым 
 Д) ��рал 
 Е) негізгі ��рал 
 
 187. Меншікті капитал к_здеріне нелер жатады 
 А) жар4ылы� капитал 
 В) заемдар 
 С) банктік несиелер 
 Д) салы� бойынша бюджетпен есеп айырысу 
 Е) бюджеттік есеп �орлармен есеп айырысу 
 
 188. Тартыл4ан капитал дегеніміз не 
 А) кәсіпорын міндеттемелері 
 В) активтер 
 С) пассивтер 
 Д) дебиттік айналым 
 Е) кредиттік айналым 
 
 189. Бухгалтерлік баланста �олданылатын _лшем бірлік: 
А) мыL теLге  
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В) теLге 
С) он мыL теLге 
Д) жFз мыL теLге 
Е) миллион теLге 
 
 190. Бухгалтерлік баланс есеп беретін уа�ыт�а �арай �андай болып 
жасалынады- 
 А) жылды� 
 В) 1рет 
 С) 2рет 
 Д) 2жылда бір рет 
 Е) д�рыс жауап жо� 
 
 191. КәсіпорынныL жаLадан ��рыл4ан уа�ытында жасал4ан 
бухгалтерлік баланс �алай аталынады- 
 А) кіріспе баланс 
 В) а4ымда4ы баланс 
 С) жойылу баланс 
 Д) негізгі баланс 
 Е) д�рыс жауап жо� 
 
 192. КәсіпорынныL _з �ызметі барысында әрбір белгіленген есеп 
беретін уа�ытта4ы ��растырыл4ан балансы  �алай  аталынады 
 А) а4ымда4ы баланс 
 В) кіріспе баланс 
 С) жойылу баланс 
 Д) негізгі баланс 
 Е) д�рыс жауап жо� 
 
 193. �йым _з �ызметін то�татар кезде, таратылатын уа�ытта 
жасал4ан бухгалтерлік балансы �алай аталынады 
 А) жойылу баланс 
 В) а4ымда4ы баланс 
 С) кіріспе баланс 
 Д) негізгі баланс 
 Е) д�рыс жауап жо� 
 
 194. Несие дегеніміз не- 
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 А) банктіL кәсіпорын4а беретін �арызы 
 В) берешек 
 С) дебиторлы� борыш 
 Д) актив  
 Е) соL4ы �алды� 
 
 195. Негізгі ��ралдар4а нелер жатады- 
 А) машина,��ралдар, станоктар 
 В) �аржы ��ралдары, а4ымда4ы активтер 
 С) дебиторлы� борыш 
 Д) еLбек  ��ралы 
 Е) есеп айырысу 
 
 196. КәсіпорынныL айналымды ��ралдарына не жатады- 
 А) �аржы ��ралдары 
 В) Fйлер 
 С) �ондыр4ылар 
 Д) к_лік ��ралдары 
 Е) шаруашылы� инвентарь 
 
 197. ��ралдар мен  олардыL пайда болу  к_здерін к_рсететін 
бухгалтерлік есептіL әдісі- 
 А) баланс 
 В) тFгендеу  
 С) калькуляция 
 Д) шоттар 
 Е) �алды� 
 
 198. ��ралдар мен  олардыL пайда болу  к_здерін к_рсететін 
бухгалтерлік есептіL әдісі- 
 А) баланс 
 В) тFгендеу  
 С) калькуляция 
 Д) шоттар 
 Е) �алды� 
 
 199. Маржиналды� табыс неге теL? 
 А) _ткізуден тFсім - (алу) _згермелі шы4ындар 
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 В) _ткізуден тFсім - (алу) т�ра�ты шы4ындар 
 С) _ткізуден тFсім - (алу) т�ра�ты және _згермелі шы4ындар 
 Д) _ткізуден тFсім - (алу) _зіндік ��н 
 Е) _ткізуден тFсім - (алу) пайда 
 
 200. �аржылы� - экономикалы� талдау -  
 А) кәсiпорын ж�мысыныL �аржылы� нәтижелерiн зерттеу  
 В) кәсiпорын �ызметiнiL �аржылы� - _ндiрiстiк нәтижелерiн 
зерттеу  
 С) макродеLгейдегi экономикалы� ��былыстарды зерттеу  
 Д) шешiмнiL еL тиiмдi вариантын таLдау әдiсi  
 Е) кәсiпорынныL �аржылы� жа4дайы мен т�ра�тылы4ын 
эксперттiк талдау 
 
201. Бас�ару ж�мысыныL талдауыныL  зерттеу объектiлерi -  
 А) шаруашылы� �ызметтiL экономикалы� нәтижелерi 
 В) кәсiпорын, саланыL экономикалы� ��былыстар мен �атнастары  
 С) кәсiпорын, сала �ызметтерiнiL к_рсеткiштер жFйесi 
 Д) кәсiпорын, саланыL сырт�ы ортасы 
 Е) кәсiпорынныL, саланыL iшкi және сырт�ы орталары 
 
 202. Т�ра�ты шы4ындар -  
 А) _ндiрiс к_лемi _згерген ша�та олардыL к_лемi _згермейтiн 
шы4ындар  
 В) тауар _ндiрiсiнiL к_лемi _згергенiне �арай пропорционалды 
_згеретiн шы4ындар 
 С) _ндiрiстi бас�ару және �ызмет к_рсетудi �йымдастырумен 
байланысты шы4ындар 
 Д) _ндiрiлiп отыр4ан тауар тFрiне тiкелей жат�ызу4а болатын 
шы4ындар 
 Е) _ндiрiспен байланысты шы4ындар 
 
 203. �осымша шы4ындар -  
 А) _ндiрiстi бас�ару және �ызмет к_рсетумен байланысты 
шы4ындар 
 В) _ндiрiс к_лемiне �арай �арай пропорционалды тFрде _згеретiн 
шы4ындар 
 С) _ндiрiс к_лемiнiL _згерiсiне �арай_згермейтiн шы4ындар  
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 Д) _ндiрiлiп отыр4ан тауар тFрiне тiкелей жат�ызу4а болатын 
шы4ындар  
 Е) тауарлардыL бiрнеше тFрiн _ндiрумен байланысты және 
олардыL арасында б_лiнетiн шы4ындар 
 
 204.  Салыстыру -  
 А) экономикалы� ��былыстардыL _зара байланысын аны�тау4а 
арнал4ан аналитикалы� тәсiл 
 В) _зара байланысты к_рсеткiштердi салыстыру тәсiлi 
 С) талдаудыL техникалы� тәсiлдерi мен тFрлерi  
 Д) экономиканыL әр саласында бiрдей �олданылатын тәсiлдер 
жиынты4ы  
 Е) микродеLгейде �олданылатын талдаудыL тәсiлдерi мен тFрлерi 
 
 205. Объективтi деп �андай факторлар аталады: 
 А) адамдардыL жiгерi мен тiлектерiне байланысты емес факторлар 
 В) кәсiпорынныL �ызметiне тәуелдi факторлар 
 С) зерттелiп отыр4ан зат�а Fзiлiссiз барлы� уа�ытта әсер ететiн 
факторлар 
 Д) мерзiм бойынша әсер ететiн факторлар 
 Е) кәсiпорын, адамдар �ызметiнен және _зге заттар4а байланысты 
факторлар 
 
 206. Негiзгi  шы4ындар -  
 А) тауарды _ндiру процесiмен байланысты шы4ындар 
 В) _ндiрiстi бас�ару мен �ызмет к_рсетудi �йымдастырумен 
байланысты  
 С) тауар _ндiрiсi к_лемiне байланысты шы4ындар 
 Д) _ндiрiс к_лемiне �арай �арай пропорционалды тFрде _згеретiн 
шы4ындар  
 Е) тауар _ндiрiсiне тiкелей жат�ызу4а болатын шы4ындар 
 
 207. Экстенсивтi факторлар:  
 А) нәтиже к_рсеткiшiнiL санды� _сумен байланысты факторлар 
 В) нәтиже к_рсеткiшiнiL сапалы� _сумен байланысты факторлар 
 С) нәтиже к_рсеткiштерiне белсендi әсер етушi кFштер 
 Д) ж�мысшылар, негiзгi �ор және еLбек заттары саныныL _суiне 
байланысты факторлар 
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 Е) уа�ытты тиiмдi �олданумен байланысты факторлар 
 
 208. �осымша _ндiрiс -  
 А) негiзгi _ндiрiске �ызмет к_рсетуге арнал4ан _ндiрiс пен цехтар 
 В) жFктердi тасмалдау4а арнал4ан _ндiрiс пен цехтар 
 С) ж_ндеу цехтеры  
 Д) ж_ндеу және тасымалдау цехтерi  
 Е) тауар - материалды �орлармен �амтамас етушi _ндiрiс пен 
цехтер 
 
 209. ЕLбек _нiмдiлiгiнiL жалпы к_рсеткiштерi -  
 А) бiр ж�мысшы4а деген орта жылды�, ортакFндiк, ортаса4атты� 
тауар _ндiрiсi 
 В) _нiмнiL еLбек және материалсыйымдылы4ы  
 С) _нiмнiL материал және �ор сыйымдылы4ы  
 Д) _нiмнiL �ор �амтамассыздандырыл4аны  және еLбек 
сыйымдылы4ы  
 Е) еLбек ресурстары мен еLбек заттарын, кFштерiн тиiмдi 
�олдануды сипаттайтын жалпы к_рсеткiштер 
 
 210. ЕLбек _нiмдiлiгi -  
 А) уа�ыт бiрлiгiнде _ндiрiлген _нiм саны  
 В) тауар _ндiрiсiмен сапасын к_бейту  
 С) еLбек заттарын, кFшiн және еLбектiL _зiн тиiмдi �олдану 
 Д) бiр ж�мысшы4а деген орта жылды� таау _ндiрiсi  
 Е) бiр ж�мысшыныL орташа тауар _ндiрiсi 
 
 211. Рентабельдiк (тиiмдiлiк)  �алай аны�талады? 
 А) пайда / негiзгi �ордыL орта жылды� ��ны 
 В) негiзгi �ордыL орта жылды� ��ны / пайда 
 С) пайда х негiзгi �ордыL орта жылды� ��ны 
 Д) тауар _ндiрiсi - шы4ындар  
 Е) пайда / _нiмнiL _зiндiк ��ны 
 
 212. КәсiпорынныL _ндiрiстiк �уаттылы4ы -  
 А) _нiм _ндiрiсiнiL максималды мFмкiншiлiгi  
 В) на�ты _нiм _ндiрiсi 
 С) на�ты мFмкiншiлiк есебiмен жоспарлы _нiм _ндiрiсi 



 
171 
 

 
 

 Д) кәсiпорынныL нормативтi �уаттылы4ы 
 Е) кәсiпорынныL _з тиiмдiлiгiн арттыру мFмкiншiлiгiн �олданбауы 
 
 213. На�ты уа�ыт ��ралдардыL  �оры -  
 А) ��ралдар ж�мысыныL уа�ыт �оры 
 В) ��ралдардыL максималды ж�мыс уа�ытын аны�тайтын уа�ыт 
�оры 
 С) ��ралдар ж�мыс уа�ытын жоспар бойынша аны�тайтын уа�ыт 
�оры 
 Д) негiзгi ��ралдар ж�мысыныL уа�ыт �оры 
 Е) �осымша ��ралдар ж�мысыныL уа�ыт �оры 
 
 214. Материал�айтарымы  �алай аны�талады? 
 А) _нiм _ндiрiсi / материалдар ��ны  
 В) материалдар ��ны / _нiм _ндiрiсi  
 С) тауар _ндiрiсi / тауар - материалды �ордыL ортажылды� ��ны  
 Д) тауар - материалды �ордыL ортажылды� ��ны / тауар _ндiрiсi  
 Е) тауар - материалды� �ордыL ��ны 
 
 215. Материалсыйымдылы4ы  
 А) материалдар ��ны / _нiм _ндiрiсi 
 В) _нiм _ндiрiсi / материалды� ��ны  
 С) _нiм _ндiрiсi / тауарлы - материалды� �ор ��ны  
 Д) тауарлы - материалды� �ор ��ны /  _нiм _ндiрiсi 
 Е) тауарлы - материалды� �ор ��ны 
 
 216. Алып жат�ан к_лемiне �арай резервтер мыналар4а б_лiнедi: 
 А) iшкi шаруашылы�, салалы�, ауданды�, жалпы мемлекеттiк 
 В) iшкi шаруашылы� және шаруашылы� аралы� 
 С) салалы� және салааралы� 
 Д) ауданды� және ауданаралы� 
 Е) мемлекеттiк және елдiк 
 
 217. �андай факторлар сапалы��а жатады? 
 А) зерттелiп отыр4ан объектiнiL ерекшелiктерi мен iшкi сапасын 
аны�тайтын факторлар 
 В) кFш салу, итермелеудеLгейiн сипаттайтын факторлар 
 С) ��былыстыL санды� айры�шылы4ын сипаттайтын 
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 Д) әр кезде әсер ететiн факторлар 
 Е) адамдардыL жiгерi мен тiлектерiне тәуелсiз факторлар 
 
 218. �айта _ндiру процесiнiL деLгейiне байланысты  резервтер : 
 А) _ндiрiс және айналым салаларында4ы резервтер  
 В) _ндiрiс және _ндiрiстен тыс салада 
 С) кәсiпорын саласында және одан тыс 
 Д) макродеLгей және микродеLгейдегi салада 
 Е) кәсiпорын орналас�ан айма� шамасында және одан тыс�ары 
 
 219. Жалпы теориялы� – экономикалы� талдау -  
 А) экономикалы� ��былыстар мен �атнастарды микро деLгейде 
зерттеу  
 В) әлеуметтiк және экономикалы� �атнастардыL _зара 
ара�атнасын зерттеу     
 С) шаруашылы� �ызметтi микро деLгейде талдау  
 Д) жалпы �о4амды� �атнастарды зертеу      
 Е) экономикалы� ��былыстар мен     �атнастарды микродеLгейде 
зерттеу 
 
 220. Xндiрiс нәтижесiнiL әсерiне байланысты  резервтер: 
 А) экстенсивтi және интенсивтi  
 В) жалпы және арнайы 
 С) негiзгi және �осымша  
 Д) болаша�та4ы және есептегi 
 Е) санды� және сапалы�, жалпы және арнайы, негiзгi және 
�осымша, болаша�та4ы және есептегi 
 
 221. ТалдаудыL �ыс�аша аны�тамасы -  
 А) бiр затты бiрнеше б_лшектерге б_лiп, оларды бiр жFйе ретiнде 
зерттеу 
 В) экономикалы� ��былыстар мен �атнастарды микродеLгейде 
зерттеу 
 С) бiр затты бiрнеше б_лшектерге б_ле отырып, олардыL бiр-бiрiне 
ара  �атнасын және тәуелдiлiгiн зерттеу  
 Д) жалпы �о4амды� ��былыстарды зерттеу 
 Е) бiр заттыL  �атнасын және тәуелдiлiгiн зерттеу  
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  222. ТауардыL _мiр сFру цикiлiне �арай резервтері  
 А) _ндiрiс  ��ру кезiнінде , _ндiрiстiк кезiнінде, эксплуатация 
кезеLiнде, утимизация кезеLiнде 
 В) _ндiрiс алдында4ы және _ндiрiс кезiнде  
 С) _ндiрiс  ��ру кезiнінде және эксплуатациялы�  
 Д) _ндiрiстiк, эксплуатациялы� және утимизациялы� 
 Е) _ндiрiстiк және _ндiрiстiк емес 
  
 223. Шаруашылы� ж�мыс  талдауы екіге б_лінеді: 
 А) бас�ару және �аржылы�  талдау 
 В) ішкі және сырт�ы талдау 
 С) �_лденеL және тік талдау 
 Д) микро және макро талдау 
 Е) бас�ару және �аржылы�  талдау, ішкі және сырт�ы талдау, 
�_лденеL және 
     тік талдау, микро және макро талдау. 
 
 224. Шаруашылы� ж�мыс  талдауы екіге б_лінеді: 
 А) бас�ару және �аржылы�  талдау 
 В) _ндiрiстiк және _ндiрiстiк емес талдау 
 С) iшкi және сырт�ы талдау 
 Д) _ндiрiстiк және �аржылы� талдау 
 Е) микро және макро талдау 
 
  225. Аны�тау тFрiне �арай резервтер   
 А) аны� және жасырын 
 В) аны�тау4а болатын және болмайтын 
 С) зерттелетiн және зертелмейтiн 
 Д) �олданылатын және �олданылмайтын 
 Е) сырт�ы және iшкi 
 
 226. Уа�ытына �арай пайда болатыL резервтер: 
 А) жоспарды ��ру кезiнінде және  кейiнгi жоспардан тыс 
есептелмеген резервтер     
 В) �азiргi және болаша�та4ы  
 С) оперативтi және жылды� 
 Д) есептегi және болжамда4ы  
 Е) �азiргi, болаша�та4ы, есептегi және болжамда4ы 
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 227. Резервтердi есептеу және iздену �йымдастырудыL 
принциптерi 
 А) 4ылыми, жан - жа�ты, жFйелi және �айта есептеудi болдырмау, 
оперативтiлiк 
 В) мемлекеттiк к_з - �арас, 4ылыми, жан - жа�тылы� 
 С) оперативтiлiк, жан - жа�тылы�, iскерлiк 
 Д) тиiмдiлiк 
 Е) демократты� 
 
 228. ТауардыL _мiр сFру цикiлiне �арай резервтері  
 А) _ндiрiс  ��ру кезеLінде , _ндiрiстiк кезеLінде, эксплуатация 
кезеLiнде, утимизация кезеLiнде 
 В) _ндiрiс алдында4ы және _ндiрiс кезiнде  
 С) эксплуатациялы�  
 Д) _ндiрiстiк, эксплуатациялы� және утимизациялы� 
 Е) _ндiрiстiк және _ндiрiстiк емес 
 
 229. Уа�ыт ерекшелiктерiне �арай резервтер -  
 А) �олданылма4ан, есептегi және болаша�та4ы 
 В) декадалы�, айлы� және жартыжылды�  
 С) есептегi және болжамды  
 Д) жоспарлы және есептегi 
 Е) оперативтi және жылды� 
 
 230. Xнім пайдасыныL м_лшерін немен сипаттайды? 
 А) тиімділікпен, _німніL _зіндік ��нымен, _нім к_лемініL 
к_рсеткіштерін салыстыру мен 
 В) баланыстыL берілген активі мен пассивін салыстыру  
 С) кәсіпорынныL меншік капиталымен міндеттемелерін салыстыру  
 Д) кәсіпорыныL �аржылы� т�ра�тылы4ымен т_лем �абілеттілігі 
 Е) кәсіпорыныL іскерлік белсенділігі  
 
 231. Жылды� �аржылы� талдау - 
 А) кәсіпорын �ызметініL нәтижесін талдау  
 В) кәсіпорныL т_лем �абілетілігін талдау  
 С) кәсіпорынныL �аржылы� т�ра�тылы4ын талдау  
 Д) кәсіпорынныL _тімділігін талдау  
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 Е) кәсіпорынныL іскерлік белсенділігін талдау  
 
 232. Негізгі �ордыL тиімділігі ?  
 А) пайда / негізгі �ордыL  орташажылды� ��ны  
 В) негізгі �ордыL орташажылды� ��ны / пайда  
 С) _ткізу к_лемі / негізгі �ордыL орташажылды� ��ны  
 Д) негізгі �ордыL орташажылды� ��ны  / _ткізу к_лемі  
 Е) _ткізу к_лемі / ж�мысшылардыL орташа саны 
 
 233. XнімніL �ор сыйымдылы4ы дегеніміз не? 
 А) нары�тыL бір теLгеге �анша _німніL келетіндігі 
 В) кері �ор �айтарымдылы4ыныL м_лшері  
 С) нары�ты�  1 теLгеге шы4арыл4ан _німі 
 Д) бір ж�мысшыны �ормен �амсыздандыруы 
 Е) бір ж�мысшыныL орташа _німділігі  
 
 234. Негізгі �ордыL �ор �айтарымы �алай аны�талады? 
 А) _ткізу к_лемі / негізгі �ордыL  орташажылды�  ��ны  
 В) негізгі �ордыL  орташажылды�  ��ны / _ткізу к_лемі. 
 С) _ткізу к_лемі / ж�мысшылардыL орташа саны 
 Д) пайда / негізгі �ордыL  орташажылды�  ��ны  
 5. негізгі �ордыL  орташажылды�  ��ны / пайда 
 
 235. Негізгі ��ралдардыL айналымыL тездету дегеніміз нені 
білдіреді? 
 А) негізгі ��ралдарды Fнемдеу, _ткізу к_лемін �л4айту, 
кәсіпорынныL пайдасын жо4арылату, кәсіпорынныL пайдасын 
жо4арылату 
 В) кәсіпорынныL �аржы жа4дайын жа�сарту 
 С) кәсіпорынныL пайдасын жо4арылату 
 Д) _німніL _зіндік ��нын аны�тау 
 Е) _ткізу к_лемін �л4айту 
 
 236. �ор �айтарымдылы4ыныL негізгі _су жа4дайы ? 
 А) ЕLбек _німділігініL _су �ар�ыныны, негізгі ��ралдыL  белсенді 
жа4ын жо4арылату, _ндірістіL бас�ару және �йымдастыру деLгейін 
жо4арылату, _ндірістіL бас�ару және �йымдастыру деLгейін 
жо4арылату  
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 В) негізгі ��ралдыL  белсенді жа4ын жо4арылату  
 С) негізгі ��ралдыL рационалды �олданылуы 
 Д) _ндірістіL бас�ару және �йымдастыру деLгейін жо4арылату  
 Е) жаLа техника мен технологияларды енгізу 
 
 237. КәсіпорынныL  _ндіріс- шаруашылы4ыныL к_лемін �л4айту 
неге байланысты? 
 А) негізгі ��ралдыL, еLбек затын және еLбек ��ралын к_бейтуден  
 В) кәсіпорын ресурстарыныL және �аржы к_здерініL _су �ар�ымы 
және �алыптасуы 
 С) жаLа техникамен технологияны енгізуден 
 Д) жо4ары мамандандырыл4ан кадрлардыL деLгейімен  
 Е) _ндірісті бас�ару және �йымдастыруын оLтайландыру 
 
 238. Кәсіпорынды �андай ресурс к_здерімен байланыстырып 
жо4арылату4а болады? 
 А) ішкі және сырт�ы �аржыландыру4а байланысты 
 В) негізгі және к_мекші к_здеріне байланысты 
 С) _ндірістік және _ндірістік емес ��рамдар4а байланысты  
 Д) меншікті және тартымды ��рамдар4а байланысты 
 Е) мемлекеттік субсидия4а байланысты 
 
 239. �андай кәсіпорында4ы экономикалы� тетіктермен 
т�ра�тылы�тыL _сіміне ы�пал ете алады?  
 А) т_ленетін девиденттерді т_мендету, ресурс �айтарымдылы4ын 
жо4арылату, _німніL тиімділігін жо4арлату, несиемен және 
зайымдарды ашу мFмкіншілігі  
 В) �аржылы� тәртіпті ны4айту 
 С) _німніL пайдасын _сіру ар�ылы _ткізуден тFскен тFсім к_лемін 
жо4арлату 
 Д) _німніL _зіндік ��нын т_мендету, кәсіпорында4ы _ндіріс- 
�аржылы�  �ызметін кеLейту 
 Е) ішкі және сырт�ы резервтерін жFргізетін шара кешендері 
 
 240. Тауарлы� – материалды запастар   айналымдылы4ын аны�тау  
 А) _ткізуден тFскен тFсім / ТМЗ орташа ��ны  
 В) ТМЗ орташа ��ны / _ткізуден тFскен тFсім  
 С)  360 кFн / ТМЗ орташа ��н  
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 Д) ТМЗ орташа ��ны / 360 кFн  
 Е) _ткізуден тFскен тFсім - (минус) ТМЗ орташа ��ны  
 
 241. Сату тиімділігін �алай аны�тайды?  
 А) жалпы табыс (пайда ) / тFсім к_лемі  
 В) тFсім к_лемі / жалпы табыс 
 С) жалпы табыс (пайда) / шы4ындар  
 Д) шы4ындар / жалпы табыс (пайда)  
 Е) тFсім к_лемі / шы4ындар  
 
 242. К_лденеL талдау- 
 А) _ткен кезеLмен салыстырып, зерттеу 
 В) іс жFзіне ы�пал еткен _сімдермен �орытынды к_рсеткіштердіL 
деLгейін талдау 
 С) не4�рлым тиімді шешім н�с�асын талдау 
 Д) берілген ресурстарды толы4ымен �олдану ар�ылы _рдіріс 
тиімділігін к_теру резервін ай�ындау 
 Е) кәсіпорынныL шаруашылы� іс-әрекетіне техникалы� және 
эканомикалы�  процестерініL  іс �имылы, о4ан белгіленген ы�палы 
 
 243. Экстенсивті факторлар - 
 А) санды� сипаттама бойынша байланысты факторлар 
 В) кFшейту және �ызу деLгейін к_рсететін факторлар 
 С) адамныL тілегінен және �алауына байланыссыз факторлар  
 Д) берілген кәсіпорынныL �ызметіне байланысты факторлар 
 Е) әсері әр�ашанда к_рінетін факторлар 
 
 244. Санды� факторлар - 
 А) ��былыстыL санды� аны�тылы4ын к_рсететін факторлар 
 В) осы кәсіптіL �ызметіне байланысты факторлар 
 С) кәсіпорынныL �ызметіне байланысты емес факторлар  
 Д) зерттеп отыр4ан обьектініL ішкі нысаны мен ерекшеліктерін 
аны�тау  
 Е) кFшейту және �ызу деLгейін к_рсететін факторлар  
 
 245. �дістемелік зерттеу бойынша талдау мыналар4а б_лінеді  
 А) салыстырмалы факторлы, маржиналды, экономикалы�-
математикалы�, экономикалы�-статистикалы�, функционалды�-



 
178 
 

 
 

��нды�, техникалы�-экономикалы�, �аржылы�-экономикалы�, 
экономикалы�-стастикалы�, экономикалы�-экологиялы�, 
әлеуметтік-экономикалы� 
 В) техникалы�-экономикалы�, �аржылы�-экономикалы�, 
экономикалы�-стастикалы�, экономикалы�-экологиялы�, 
әлеуметтік- экономикалы� 
 С) ішкі, сырт�ы, жаппай, іріктемелі, кешенді, та�ырыпты�, ішкі 
шаруашылы�, шаруашылы� аралы�, салалы�, салалы� аралы� 
 Д) салыстырмалы ,техникалы�-экономикалы�, �аржылы�-
экономикалы�, бухгалтерлік-аудиторлы�, ішкі, сырт�ы,  жаппай, 
іріктемелі, кешенді, та�ырыпты� 
 Е) факторлы, маржиналды, экономикалы�-математикалы�, 
экономикалы�-стастикалы�, функционалды�-��нды�, ішкі 
шаруашылы�, шаруашылы�  аралы�, салалы�, салалы� аралы� 
 
 246. Шаруашылы� �ызметініL талдауы мыналар4а б_лінеді: 
 А) бас�ару талдау мен   �аржы талдауы 
 В) маркетингтік талдау мен   �аржы талдауы 
 С) ішкі талдау мен    сырт�ы талдауы 
 Д) бухгалтерлік (аудиторлы�) талдау мен техника- экономикалы� 
талдау 
 Е) а4ымды талдау мен  болаша� талдауы  
 
 247. КәсіпорынныL  �аржыландырудыL ішкі к_зіне не кіреді ? 
 А) пайда және амортизациялы� аударым 
 В) пайда және девиденттер 
 С) несие және �арыз 
 Д) �айтарымсыз кіріс 
 Е) акциялармен девиденттердіL ��ны 
 
 248. Сату тиімділігін аны�тау  
 А) жалпы табыс (пайда)  /_ткізу к_лемі 
 В) _ткізу к_лемі /жалпы табыс (пайда) 
 С) жалпы табыс (пайда) / шы4ындар 
 Д) шы4ындар / жалпы табыс (пайда) 
 Е) _ткізу к_лемі  / шы4ындар 
 
 249. ТFсім (табыс) �алай аны�тайды 
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 А) _ткізуден тFскен пайда - (алу) шы4ын 
 В) меншік капитал -(алу) міндеттемелер 
 С) жалпы _нім- (алу) тауарлы _нім 
 Д) _ткізуден тFскен пайда - (алу) т�ра�ты шы4ыстар 
 Е) _ткізуден тFскен пайда - (алу) _згермелі шы4ыстар 
 
250. Талдауда �андай факторлар екінші кезектегі факторлар болып 
табылады? 
 А) шаруашылы� �ызметтіL нәтижелеріне шешуші әсер етпейтін 
факторлар 
 В) адамдардыL, кәсіпорындардыL �ызметіне байланысты 
факторлар 
 С) адамдардыL еркі мен �алауына байланыссыз факторлар 
 Д) �ызу және кFшейту деLгейін к_рсетпейтін факторлар 
 Е) экономиканыL және кәсіпорындардыL жеке салаларында әрекет 
ететін факторлар 
 
 251. �андай факторлар _зіндік ерекшелікке ие (спецификалы�) 
факторлар болып табылады? 
 А) экономиканыL немесе кәсіпорынныL жеке салалары 
жа4дайларында  әрекет ететін факторлар 
 В) экономиканыL барлы� салаларында әрекет ететін факторлар 
 С) адамдардыL, кәсіпорындардыL �ызметіне байланысты 
факторлар 
 Д) санды� сипаттамалармен байланысты факторлар 
 Е) әсері кезеL бойынша бай�алатын факторлар 
 
 252. �андай факторларды т�ра�ты факторлар4а жат�ызады? 
 А) барлы� уа�ыт кезінде зерттелуші ��былыс�а Fздіксіз әсер 
ететін факторлар 
 В) шаруашылы�  �ызметтіL нәтижелеріне шешуші әсер ететін 
факторлар 
 С) адамдардыL, кәсіпорындардыL �ызметіне және бас�адай 
жа4дайлар4а байланысты факторлар 
 Д) экономиканыL барлы� салаларында әрекет ететін факторлар 
 Е) санды� аны�тылы4ын к_рсететін факторлар 
 
 253. �андай факторларды сырт�ы факторлар деп атайды? 
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 А) кәсіпорынныL �ызметіне байланыссыз факторларды 
 В) экономиканыL барлы� салаларында �ызмет ететін факторлар 
 С) шаруашылы� �ызметтіL нәтижелеріне шешуші ы�пал етпейтін 
факторлар 
 Д) ы�палы периоттар бойынша к_рінетін факторлар 
 Е) кәсіпорынныL шаруашылы� �ызметініL нәтижелеріне шешуші 
ы�пал ететін факторлар 
 
 254. �ор�айтарымдылы4ыныL _суі ар�ылы _нім _сімі Fлесі �алай 
 А) талданушы кезеLдегі �ор �айтарымдылы4ы _сімін негізгі 
�ордыL на�ты ортажылды� ��нына к_бейтеміз 
 В) негізгі �ордыL _сімі на�ты �ор�айтарымдылы4ына к_бейтіледі 
 С) ол тізбекті ауыстыру әдісімен аны�талады 
 Д) ол абсолюттік айырмашылы� әдісімен аны�талады 
 Е)  �атынас айырмашылы�тар әдісі ар�ылы аны�талады 
 
 255. Барлы� объектілері бойынша талдау былай б_лінеді: 
 А) техникалы�-экономикалы�, �аржылы�-экономикалы�, 
бухгалтерлік-аудиторлы�, әлеуметтік-экономикалы�, 
экономикалы�-статистикалы�,  экономикалы�-экологиялы�, 
маркетингтік 
 В) салыстырмалы факторлы, маржиналды, экономикалы�-
математикалы�, экономикалы�-статистикалы�, функционалды�-
��ндылы� 
 С) ішкі, сырт�ы, жаппай, іріктемелі, кешенді, та�ырыпты�,  
ішкішаруашылы�, салалы�, салааралы� 
 Д) техникалы�-экономикалы�, �аржылы�-экономикалы�, 
салыстырмалы, факторлы, маржиналды, ішкі, жаппай, сырт�ы, 
іріктемелі, әлеуметтік- экономикалы�, ішкішаруашылы� 
 Е) бухгалтерлік-аудиторлы�, экономикалы�-статистикалы�, 
экономикалы�- экологиялы�, маржиналды, функционалды�-
��ндылы�, іріктемелі, кешенді, та�ырыпты�, шаруашылы�, 
салалы� 
 
 256. КеLістіктіL нышаны бойынша талдау былай б_лінеді: 
 А) ішкішаруашылы�, шаруашылы� 
 В) салалы�, салааралы� 
 С) алдын ала, келесі 
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 Д) ішкі, сырт�ы 
 Е) жаппай, іріктемелі 
 
 257. Негізгі �орлардыL шы4у коэфицентін �алай аны�тайды? 
 А) шы��ан негізгі �орлар ��ны / жыл басында4ы негізгі �орлар 
��ны 
 В) жыл басында4ы негігі �орлар ��ны / шы��ан негізгі �орлар 
��ны 
 С) негізгі �орлардыL _сім сомасы/ кезеLніL басында4ы негізгі 
�орлар ��ны 
 Д) кезеLніL басында4ы негізгі �орлар ��ны / негізгі �орлардыL 
_сім сомасы 
 Е) негізгі �орлардыL �алды� ��ны / негізгі �орлардыL бастап�ы 
��ны 
 
 258. Негізгі �орларды жаLарту коэфиценті �алай аны�талады? 
 А) тFскен негізгі �ордыL ��ны / жыл соLында4ы негізгі �орлар 
��ны 
 В) жыл соLында4ы негізгі �орлар ��ны / тFскен негізгі �орлардыL 
��ны 
 С) есептен шы��ан негізгі �орлар ��ны / жыл басында4ы негізгі 
�орлар ��ны 
 Д) негізгі �орлардыL _сім сомасы / жыл басында4ы негізгі �орлар 
��ны 
 Е) жыл басында4ы негізгі �орлар ��ны / негізгі �орлардыL _сім 
сомасы 
 
 259. Ж�мысшылардыL орташа еLбека�ысыныL _згерісі негізінде 
еLбека�ы �орыныL Fнемделу (шы4ындалу) Fлесі �алай 
аны�талады? 
 А) ж�мысшылардыL орташа жылды� жала�ы _сімін (кемуін) 
на�ты ж�мысшылар санына к_бейтеміз 
 В) ж�мысшылар саныныL _сімін (кемуін) ж�мысшылардыL на�ты 
ортажылды� еLбека�ы деLгейін к_бейтеміз 
 С) абсолютті айырмашылы�тар әдісімен аны�талады 
 Д) �атынас айырмашылы�тар әдісімен аны�талады 
 Е) тізбекті ауыстыру әдісімен аны�талады 
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 260. КәсіпорынныL _ндірістік - шаруашылы� �ызметтіL к_лемініL 
_суі неге байланысты? 
 А) кәсіпорынныL ресурстарыныL к_беюіне байланысты 
 В) еLбек ресурстарыныL _суі ар�ылы 
 С) материалды� ресурстардыL _суі ар�ылы 
 Д) негізгі ��ралдыL _суі ар�ылы 
 Е) еLбек, материалды ресурстардыL және еLбек ��ралдарыныL 
_суі ар�ылы 
 
261. Шаруашылы� �ызметті талдаудыL нысандары (принцптері) 
 А) мемлекеттік к_з�арас, 4ылымдылы�, кешенділік, жFйелі 
к_з�арас, әрекеттілік, оперативтік, демакративтік, тиімділік 
 В) 4ылымдылы�, мемлекеттік к_з�арас 
 С) жFйелі және кешенді �атынас 
 Д) әрекеттілік, оперативтік (шапшандылы�) 
 Е) тиімділік, оперативтілік (шапшаLдылы�) 
 
 262. �андай негізгі �орлар активті �орлар4а жатады? 
 А) Fйлер мен 4имараттардан бас�а негізгі �орлар тFрі 
 В) Fйлер мен 4имараттар  
 С) машиналар мен ��рал жабды�тар 
 Д) к_лік ��ралдары 
 Е) машиналар мен ��рал - жабды�тар, к_лік ��ралдары 
 
 263. Факторлы к_рсеткіштер - б�л 
 А) оныL к_лемініL _згерісініL себептері ретінде к_рінетін 
к_рсеткіштер 
 В) зерттеу объектісі ретінде к_рінетін к_рсеткіш 
 С) жоспар к_рсеткіші 
 Д) есепті жылдыL к_рсеткіштері 
 Е) аналитикалы� к_рсеткіштер 
 
 264. Ассортимент бойынша жоспардыL орындалмау себептері  - 
 А) сырт�ы және ішкі факторлар  
 В) салалы� және салааралы� факторлар 
 С) жалпы және спецификалы� факторлар 
 Д) объективті және субъективті факторлар 
 Е) ішкішаруашылы� және шаруашылы�аралы� факторлар 
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 265. XнімніL сапасын �андай к_рсеткіштерге б_леді? 
 А) жалпылаушы (жалпы), жеке және Fстеме к_рсеткіштер 
 В) салалы� және салааралы� 
 С) ішкішаруашылы� және шаруашылы�аралы� 
 Д) экономикалы� және технологиялы� к_рсеткіштер 
 Е) объективті және субъективті к_рсеткіштер 
 
 266. �андай факторлар _ткізілген _нім к_леміне әсер етеді? 
 А) _нім шы4арылымын жо4арылату, _німді тиеуді к_бейту, жыл 
соLын дайын _нім �алды4ын азайту 
 В) алы�тыL еLбека�ысын (табысын) жо4арлату 
 С) экономиканыL жа4дайын жа�сарту 
 Д) жеткізулер бойынша келісім-шарт міндеттемелерін жа�сарту 
 Е) кәсіпорынныL �аржылы� - экономикалы� жа4дайы 
 
 267. Ж�мысшылардыL �абылдау бойынша айналым коэффициенті 
�алай  
     аны�талады? 
 А) ж�мыс�а �абылдан4ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 В) ж�мысшылардыL орташа саны / ж�мыс�а �абылдан4ан 
ж�мысшылар саны 
 С) ж�мыстан шы��ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 Д) жыл бойы ж�мыс істеген ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 Е) ж�мысшылардыL орташа саны / ж�мыстан шы��ан 
ж�мысшылар саны 
 
 268. Ж�мыстан шы4у  айналым коэффициенті ? 
 А) ж�мыстан щы��ан ж�мысшылар саны / персоналдыL орташа 
саны 
 В) персоналдыL орташа саны / ж�мыстан шы��ан ж�мысшылар 
саны 
 С) ж�мыс�а �абылдан4ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
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 Д) ж�мысшылардыL орташа сан ы / ж�мыс�а �абылдан4ан 
ж�мысшылар саны 
Е) жыл бойы ж�мыс істеген ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 
 269. ПерсоналдыL т�ра�тылы� коэффициенті ? 
 А) жыл бойы ж�мыс істеген ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа  саны 
 В) ж�мысшылардыL орташа саны / жыл бойы ж�мыс істеген 
ж�мысшылар 
 С) ж�мыс�а �абылдан4ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 Д) ж�мыстан шы��ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 Е) ж�мысшылардыL орташа саны / ж�мыстан шы��ан 
ж�мысшылар саны 
 
 270. КадрлардыL а4ымдылы4ын �алай аны�тайды? 
 А) _з еркімен және тәртіп б�зу нәтижесінде ж�мыстан шы��ан 
ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL орташа саны 
 В) ж�мысшылардыL орташа саны / _з еркімен және тәртіп б�зу 
нәтижесінде ж�мыстан шы��ан ж�мысшылар саны 
 С) ж�мыс�а �абылдан4ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 Д) ж�мыстан шы��ан ж�мысшылар саны / ж�мысшылар саны 
 Е) жыл бойы ж�мыс істеген ж�мысшылар саны / ж�мысшылардыL 
орташа саны 
 
 271. ЕLбека�ы �орыныL �олдануыныL абсолюттік ауыт�уын �алай  
        аны�тайды? 
 А)еLбека�ыныL жоспарлы м_лшерін іс жFзіндегі саласымен 
салыстыру ар�ылы аны�талады 
 В) іс жFзіндегі еLбека�ы сомасымен жоспарлы �ор арасында4ы  
айырмашылы� ретінде есептеледі, _німді _ндіру бойынша 
жоспардыL орындалу коэффицентіне есептеледі 
 С) уа�ыттылы еLбек а�ы �оры - (алу) кесімді еLбека�ы �оры 
 Д) есімді еLбека�ы �оры - (алу) уа�ыттылы еLбека�ы �оры 
 Е) іс жFзіндегі еLбек а�ы �оры - (алу) нормативті жала�ы �оры 



 
185 
 

 
 

 
  272. �андай факторлар ішкі факторлар деп аталады? 
 А) берілген кәсіпорынныL �ызметіне байланысты факторлар 
 В) әсері кезеL бойынша к_рінетін факторлар 
 С) сапа аны�тылы4ын к_рсететін факторлар 
 Д) әсері әр�ашан к_рінетін факторлар 
 Е) санды� аны�тылы4ын к_рсететін факторлар 
 
 273. Бір ж�мысшыныL бір кFндік _німділігі �алай аны�талады- 
 А) орташа бір жылды� бір ж�мысшыныL _німділігі / бір 
ж�мысшыныL ж�мыс кFндері 
 В) бір ж�мысшыныL ж�мыс кFндері /орташа бір жылды� бір 
ж�мысшыныL _німділігі  
 С) бір ж�мысшыныL ж�мыс кFндері + орташа бір жылды� бір 
ж�мысшыныL _німділігі  
 Д) бір ж�мысшыныL ж�мыс кFндері - орташа бір жылды� бір 
ж�мысшыныL _німділігі.  
 Е) орташа бір жылды� бір ж�мысшыныL _німділігі +бір 
ж�мысшыныL ж�мыс кFндері 
 
 274. Бір са4ат ж�мысыныL _німділігі  
 А) бір ж�мысшыныL бір кFндік _німділігі / ж�мыс кFнініL 
�за�ты4ы 
 В) ж�мыс кFнініL �за�ты4ы / бір ж�мысшыныL бір кFндік 
_німділігі 
 С) ж�мыс кFнініL �за�ты4ы + бір ж�мысшыныL бір кFндік 
_німділігі 
 Д) ж�мыс кFнініL �за�ты4ы - бір ж�мысшыныL бір кFндік 
_німділігі 
 Е) бір ж�мысшыныL бір кFндік _німділігі - ж�мыс кFнініL 
�за�ты4ы 
 
 275. Жалпы теориалы� экономикалы� талдау -  
 А) экономикалы� ��былыстар мен �атнастарды микро деLгейде 
зерттеу  
 В) әлеуметтiк және экономикалы� �атнастардыL _зара 
ара�атнасын зерттеу 
 С) шаруашылы� �ызметтi микро деLгейде талдау  
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 Д) жалпы �о4амды� �атнастарды зертеу  
 Е) экономикалы� ��былыстар мен �атнастарды микродеLгейде 
зерттеу 
 
 276. �аржылы� - экономикалы� талдау -  
 А) кәсiпорын ж�мысыныL �аржылы� нәтижелерiн зерттеу  
 В) кәсiпорын �ызметiнiL �аржылы� - _ндiрiстiк нәтижелерiн 
зерттеу  
 С) макродеLгейдегi экономикалы� ��былыстарды зерттеу  
 Д) шешiмнiL еL тиiмдi вариантын таLдау әдiсi  
 Е) кәсiпорынныL �аржылы� жа4дайы мен т�ра�тылы4ын 
эксперттiк талдау 
 
 277. Синтез -  
 А) зерттелiп отыр4ан заттыL жеке б_лшектерiнiL арасында4ы 
�атнастар мен тәуелдiлiктердi табу негiзiндегi тәсiл 
 В) жеке және б_лшектерден жалпы4а, себептерден нәтижелерге 
әкелiп зерттейтiн әдістемелік тәсiл  
 С) ��былыстарды жалпыдан жеке мәлiметтерге, нәтижелерден 
себептерге негiздеп зерттеу тәсiлi  
 Д) жеке, б_лшектерден жалпы4а, себептерден нәтижелерге әкелiп 
зерттейтiн әдістемелік тәсiл  
 Е) кәсiпорын �ызметiн жан-жа�ты зерттеу әдiсi 
 
 278. Бір са4ат ж�мысыныL _німділігі  
 А) _ндірілген _німніL �_лемі / ж�мысшылардыL  жылды� барлы� 
ж�мыс са4ат �оры  
 В) бір ж�мысшыныL бір кFндік _німділігі -(алу) ж�мыс кFнініL 
�за�ты4ы 
 С) ж�мыс кFнініL �за�ты4ы / бір ж�мысшыныL бір кFндік 
_німділігі 
 Д) ж�мыс кFнініL �за�ты4ы + бір ж�мысшыныL бір кFндік 
_німділігі 
 Е) бір ж�мысшыныL бір кFндік _німділігі / ж�мыс кFнініL 
�за�ты4ы  
 

ЕМТИХАН С�РА�ТАРЫ 
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1. Экономикалы� талдау және теориялы� таным 
2. �аржылы� коэффициенттер 
3. Экономикалы� талдау және диалектиканыL маLызды 
категориясы 
4. Т_лем �абілеттілігі мен _тімділік к_рсеткіштері 
5. Экономикалы� талдау және экономикалы� теория 
6.   Рентабельділік жәие табыстылы� коэффициенттері  
7.  �орларды тиімді пайдалану к_рсеткіштері 
8.  Экономикалы� талдаудыL жFйелігі және кешендігі 
9.  ТабыстыL динамикасы мен ��рылымын талдау 
10. Экономикалы� талдаудыL пәні мен объектілері 
11. Xнімді сатудан тFскен нәтижелерді �аржылы� талдау 
12. Ба4аныL орташа сату деLгейін және кәсіпорынныL ба4а 
саясатын талдау 
13. Экономикалы� талдаудыL мазм�ны мен ма�саты 
14.  КәсіпорынныL рентабельділігін талдау 
15.  Экономикалы� талдау және оныL бас�а 4ылымдармен 
байланысы 
16.  КәсіпорынныL банкрот�а �шырау тәуекелділігін 
диагностикалау 
17.  Экономикалы� талдаудыL тFрлері 
18.  Маржиналды� талдаудыL мәні мен міндеттері 
19.  Салыстыру тәсілі 
20.  К_рсеткіштерді салыстырмалы тFрге келтіру әдістері 
21.  Xнімдерді _ндіру к_лемі мен шы4ындар арасында4ы 
функциялы�  байланыстарды талдау 
22.  �атысты және орташа шамалар тәсілі 
23. Xнімді _ндіру, сату бойынша жоспардыL орындалуын және 
динамикасын   талдау 
24. Топтастыру тәсілі 
25. XнімдердіL ассортименті мен ��рылымын талдау 
26. XнімдердіL сапасын талдау 
27. Экономикалы� талдаудыL әдістері 
28. XнімніL бәсекеге �абілеттілігін талдау 
29. ТалдаудыL әдістері және оларды жіктеу 
30. Кәсіпорын ж�мысыныL ыр4а�тылы4ын талдау 
31. Тізбектелген �ойылымдар әдісі 
32. Xнім _ндіруге кеткен шы4ындардыL жалпы соммасын талдау 
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33. Индекстік әдістер 
34. Xндірілген _німдердіL бір теLгеге кеткен шы4ындарын талдау 
35. XнімніL жеке тFрлерініL _зіндік ��нын талдау 
36. Абсолюттік және салыстырмалы айырмалар әдістері 
37. ЕLбек және тікелей материалды� шы4ындарды талдау 
38. Пропорционалды б_лу тәсілі және Fлес �осу 
39. Жанама шы4ындарды талдау 
40. Интегралды әдіс және экономикалы� талдаудыL логарифмдеу 
әдісі 
41.КәсіпорынныL _ндірістік негізгі ��ралдармен �амтамасыз 
етілуін талдау 
42. ТалдаудыL математикалы� тәсіліне жалпы сипаттама 
43.Негізгі _ндірістік ��ралдардыL интенсивті және тиімді 
пайдаланылуын  талдау 
44. Экономика-математикалы� Fлгілеу 
45. КәсіпорынныL _ндірістік куатын пайдалануды талдау 
46. Нәтижелік к_рсеткіштердіL _згеруіне факторлардыL санды� 
әсерін талдау  әдістері 
47. Технологиялы� жабды�ты пайдалануды талдау 
48.  Резервтер �4ымы, экономикалы� мәні және оларды жіктеу 
49. КәсіпорынныL материалды� ресурстармен �амтамасыз етілуін 
талдау 
50.Резервтерді есептеу және ізденістерді �йымдастыру принциптері 
51. Материалды� ресурстардыL тиімді пайдаланылуын талдау 
52. �аржылы� талдау бас�ару шешімдерін �абылдау базасы ретінде 
53. КәсіпорынныL еLбек ресурстарымен �амтамасыз етілуін талдау 
54. �аржылы� талдау әдістері және оларды жіктеу 
55. Ж�мыс уа�ыты �орын пайдалануды талдау 
56. ЕLбек _німділігін талдау 
57. Рентабельділік және табыстылы� коэффициенттері 
58. �орды тиімді пайдалану коэффициенттері 
59. Талап етілмейтін _німніL тәуекелділігін ба4алау.  
60. Xнім _ткізу нары4ын талдау.  
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СТУДЕНТТЕРДІg XЗІНДІК Ж�МЫСТАРЫНЫg  РЕФЕРАТ 

ТА�ЫРЫПТАРЫ 

1. Экономикалы� талдаудыL негіздері 
2. Экономикалы� талдау тFрлері. 
3. Топтастыру тәсілі.  
4. Экономикалык талдаудыL  әдістері.  
5. ТалдаудыL әдістері және оларды жіктеу. 
6. Пропорционалды болу тәсілі және Fлес �осу.  
7. Интегралды әдіс және экономикалы� талдаудыL логарифмдеу 
әдісі. 
8. Меншікті капиталдыL кажетгі  _сімін талдау.  
9. �аржылы� коэффициенттер.  
10.Т_лем �абілеттілік және _тімділік к_рсеткішіері.  
11. Рентабельділік жәие табыстылы� коэффициенттері.  
12. �орларды тиімді пайдалану к_рсеткіштері.  
13. КәсіпорынныL ренгабельділігін талдау.  
14.КәсіпорынныL банкрот�а �шырау тәуекелділігін 
диагностикалау. 
15. XнімдердіL бәсекеге �абілеттілігін талдау.   
16. Кәсіпорын ж�мысыныL ыр4а�тылы4ын талдау.  
17. Xнім _ндіруге кеткен шы4ындардыL жалпы соммасын талдау.  
18. Xндірілген _німдердіL 1 теLгесіне кеткен шы4ындарды талдау.  
19. XнімніL жеке тFрлерініL _зіндік к�нын талдау.  
20. ЕLбек және тікелей материалдьі� шы4ындарды талдау.  
21. Жанама шы4ындарды талдау. 
22. Технологиялы� жабды�ты пайдалануды талдау. 
23. ЕLбек ресурстарын тиімді пайдалануды талдау.  
24. ЕLбек а�ы  �орын  пайдалануды талдау. 
25. Xнім _ткізу нары4ын талдау.  
26. КәсіпорынныL ба4а саясатын талдау.  
27. XнімніL бәсекеге  �абілеттілігін талдау. 
28. ТалдаудыL математикалы� тәсіліне жалпы сипаттама.  
29. Экономика-математикалы� Fлгілеу.  
30. Нәтижелік к_рсеткіштердіL _згеруіне факторлардыL санды�  
әсерін талдау әдістері. 
31. Маркетингтік �ызметін талдаудыL маLызы мен міндеті.  
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32.Xнімге деген с�ранысты талдау және тапсырыстар �оржынын 
�алыптастыру.  
33. Талап етілмейтін _німніL тәуекелділігін ба4алау.  
34. Xнім _ткізу нары4ын талдау.  
35. КәсіпорынныL ба4а саясатын талдау.  
36. XнімніL бәсекеге  �абілеттілігін талдау. 
37.КәсіпорынныL _ндірістік негізгі ��ралдармен  �амтамасыз 
етілуін талдау.  
38. Негізгі _ндірістік �орлардыL интенсивті және тиімді 
пайдалануын талдау.  
39. КәсіпорынныL _ндірістік куатты пайдалануды талдау.  
40. Технологиялы� жабды�ты пайдалануды талдау. 
 

СЕМЕСТРЛІК Ж�МЫСТЫg ТА�ЫРЫПТАРЫ 
 

1. Экономикалык талдаудыL негіздері 
2. Экономикалы� талдаудыL пәні, ма�саты және тFрлері 
3. Экономикалык талдаудыL әдістері мен тәсілдері 

       4. Факторлы� талдаудыL әдістемесі 
      5. Детерминациялы� талдауда4ы факторлар әдістерін   _лшеу 

тәсілдері 
6. ТалдаудыL экономика- математикалык тәсілдері  
7. Резервтерді аны�тау мен есептеу  әдістемесі 

         8 . �аржылы� талдау тFсінігі, мәні, міндеттері және      а�пратгы� 
�амтамасыз етілуі 
9. БаланстыL _тімділігін және _тімділігін талдау.   
10. �аржылы� коэффициентті талдау 
11. �аржылы� нәтижелерді талдау 
12.Маржиналды� талдау негізінде  бас�ару шешімдерін  
негіздеу әдістемесі 
13. Xнімдерді _ндіру мен сатуды талдау 
14. Капиталды �алыптастыру мен орналастыруды талдау 
15. Кәсіпорын капиталын интенсивті және тиімді пайдалануын 
талдау 
16. XнімніL (ж�мыс, �ызмет) _зіндік ��нын талдау 
17. Негізгі   ��ралдарды пайдалануды талдау 
18. Материалды�  ресурстарды пайдалануды талдау 
19. ЕLбек ресурстарын   пайдалануды талдау 
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20. КәсіпорынныL маркетингтік �ызметін талдау 
 
 
 
 

О�улы�та кездесетін кейбір салалы� терминднрді/  

т0сіндірме с1здері 

 
А2ымда2ы �3н  –   б�л  негізігі  ��ралдардыL белгілі бір 

мерзімге рынокты� ба4асы бойынша ба4алан4ан ��ны. 
Айналым ведомосі — бухгалтерлік есептіL шоттарында 

к_рсетілген есептік-а�паратты жина�таудыL тәсілі.  
Айналым �аражаттарыны/ айналымдылы2ы дегеніміз – 

айналым �аражаттарыныL а�шалай формасыныL _ндірістік 
�орлар4а айналуынан бастып, дайын _німді шы4аруы және оны 
_ткізуге дейін, я4ни �аражаттардыL _ндірістегі толы� бір 
айналымыныL �за�ты4ын айтамыз. 

Аккредитив — б�л сатып алушыныL тапсырмасы бойынша 
сатып алушыныL (аккредитив ашушыныL) банкісініL 
жабды�таушыныL банкісіне аккредитивте к_рсетілген ��жаттарды 
жабды�таушы бергеннен соL және аккредитивтіL бас�а да 
шарттарын орында4ан жа4дайда т_лемді т_леуге берген шартты 
а�шалай міндеттемесі. 

Балансты� �3н – б�л бухгалтерлік  және �аржылы� есептерде 
к_рсетілетін таза  сомасын алып  таста4анда негізгі ��ралдардыL 
жина�тал4ан бастап�ы  немесе а4ымда4ы ��н. 

Бастап�ы �3н – негізгі ��ралдарды  сатып алу4а, салу4а және 
жасап шы4у4а кеткен на�тылы шы4ындардыL және сатып алу 
барысында т_ленген, т.с.с. негізгі ��ралдарды ж�мыс істеу 
жа4дайына жеткізілген тиісті шы4ындардан т�ратын ��ны. 

Бухгалтерлік баланс — кәсіпорынныL, мFлкі мен олардыL 
пайда болу к_здерін а�шалай ба4амен белгілі бір кFнге, әдетте 
айдыL 1-кFніне экономикалыL топтастырудыL әдісі. 

Бухгалтерлік балансты/ бабы — кәсіпорын мFлкініL 
жекелеген тFрлерін, оныL пайда болу к_здерін, міндеттемелерін 
сипаттайтын баланс активі мен пассивініL к_рсеткіші (жолы) деп 
аталады.                                                          
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Бухгалтерлік есеп - бас�арудыL аса маLызды функциялар-
ыныL бірі. Нары�ты� экономикасы дамы4ан елдерде оны бизнестіL, 
кәсіпкерліктіL тілі деп санайды.             

Бухгалтерлік есепті/ шоттары — шаруашылы� �орлары мен 
олардыL к_здерін а�шалай ба4амен топтастырудыL, а4ымда4ы 
есепке алудыL, ба�ылаудыL және к_рсетудіL әдісі. 

Гудвилл — активтіL б_лініс ба4асы мен кәсіпорынды бірт�тас 
тFрінде сат�ан кезде алын4ан тFсімніL арасында4ы айырма сомасы 
«фирма ба4асын» немесе гудвиллді ��райды. 

Дебиторлы� ж�не кредиторлы� берешектерді/ пайда болу 

себептері — б�л ��ндылы�тарды алу, �ызмет к_рсету және т.с.с. 
мерзімдерініL оларды т_леу мерзімдерімен сәйкес келмеуі. 

Дебеттелетін ж�не кредиттелетін шоттарды — к_рсету 
шоттар корресдоLденциясы немесе, бухгалтерлік жазу 
(бухгалтерлік жазба) деп, ал шоттар корреспонденцияланатын 
шоттар деп аталынады. 

Екіжа�ты жазу — б�л шаруашылы� операциясын әр тFрлі 
шоттардыL дебеті мен кредиті бойынша бірдей сомамен бір 
мезгілде к_рсету әдісі.  

Есеп беру - кәсіпорынныL белгілі бір кезеLдегі _ндірістік 
шаруашылы� және �аржы �ызметтерін сипаттайтын 
к_рсеткіштердіL арнайы кестелерге топтастырыл4ан жFйесі. 

Есептік тіркемелер — б�л мFліктер мен олардыL пайда болу 
к_здері туралы деректерді экономикалы� топтастыру4а сәйкес 
��рыл4ан белгілі бір нысанда4ы кесте. 

«Жалдау міндеттемелері» шоты — негізгі, пассивтік, есеп 
айырысу шоты. Кредиті бойынша кәсіпорынныL Fза� мерзімді 
жал4а алын4ан Н�, Fшін жал4а берушіге берешегініL ай басында4ы 
және соLында4ы �алды4ы к_рсетіледі. Жалдау а�ысыныL сомасы 
а4ымда4ы ай Fшін есептеледі.                        

Жанама шы2ындар дегеніміз – жеке бір _німніL  
шы4ындарына жат�ызылмайды, _йткені олар кәсіпорынныL  жалпы 
іс-әрекетімен  байланысты болады. Я4ни: ��рал-жабды�ты 
пайдалану4а және �стау4а байланысты, 4имаратты ж_ндеу және 
�стаумен байланысты шы4ындар, ж�мысшылардыL еLбек 
а�ысымен байланысты шы4ындар және т.б.   

Жар2ылы� капитал — кәсіпорынныL ��рылтай ��жаттарына 
сәйкес оныL меншік иелерініL (�атысушыларыныL, 
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��рылтайшыларыныL) салымдары есебінен ��рал4ан жар4ылы� 
�ор. 

Жина�тамалы ж�не талдамалы — бухгалтерлік есептіL 
шоттары болып б_лінеді.                     

Жина�тамалы шоттар — шаруашылы� �орларын немесе 
олардыL к_здерін жалпылама тFрде к_рсетуге арналган шоттар. 
Осындай шоттармен жFргізілетін есеп жина�тамалы есеп деп 
аталады. 

Жойылу �3ны – тиімді �ызмет ету мерзімі біткен негізгі 
��ралдарды  жою кезінде  пайда болатын �осал�ы  б_лшектердіL  
болжамды ��ны. 

Жиынты� табыс 
Калькуляция — шы4ындарды топтастыру мен сатып алын4ан 

материалды� ��ндылыLтардыL, әзірленген _німдер мен ат�арыл4ан 
ж�мыстардыL _зіндік ��нын аны�тау әдісі. XнімніL _зіндік ��нын 
калькуляциялау нормативтік ��жаттармен реттелінеді.                               

К�сіпорынны/ активті операцияларына – �аржылы� 
салымдар жатады, я4ни, туынды �аржылы� ��ралдар,  корпоративті 
ба4алы �а4аз, мемлекеттіL ба4алы �а4азына  инвестиция жатады. 

К�сіпорынны/ �аржы жа2дайы — ресурстардыL �олда 
барын, орналастырылуын және пайдаланылуын, кәсіпорынныL 
�аржылы� т�ра�тылы4ын, баланстыL _тімділігін к_рсететін 
к_рсеткіштер жFйесімен сипатталатын кешенді тFсінік.  

К�сіпорынны/ �аржылы� �ызметі дегеніміз – кәсіпорынды 
бас�ару жFйесінде на�ты �ызметті ат�аратын дербес ��рылымды�  
б_лімшені айтамыз. 

Корреспонденттік шот – б�л коммерциялы� банктердіL _зара 
есеп айырысуларды жFргізуге арнал4ан елдіL орталы� банкінде 
және банктердіL бір-бірінде ашатын шоты. 

К0рделі жазу — бір шоттыL дебеті екі немесе одан да к_п 
шоттардыL кредитімен корреспонденцияланатын, бір шоттыL 
кредиті екі немесе одан да к_п шоттардыL дебетімен 
корреспонденцияланатын бухгалтерлік жазу.  

�алды� �3ны –  б�л _ндірілген _німге, орындал4ан ж�мыс�а 
және к_рсетілген �ызметке әлі аударылма4ан ��н. Оны аны�тау 
Fшін бастап�ы ��ннан негізгі ��ралдардыL тозу �аржылы� есеп 
беру — б�л кәсіпорынныL есепті кезеLдегі �аржы шаруашылы� 
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�ызметіне сипаттама беретін белгілі нысандар4а топтастырылган 
к_рсеткіштер жFйесі ��нын алып тастайды. 

�олма-�олсыз а�шалар — чектер, пластикалы� карточкалар,  
электронды�, аударымдар к_мегімен пайдаланылатын клиенттердіL 
шоттарда4ы са�та4ан а�шалары (депозиттер). 

�олма-�олсыз а�шалармен есеп айырысу — б�л а�шалай 
�аражаттарды т_леушілер мен алушылардыL шоттарына 
байланысты жазбаша тFрде жасалатын а�шалай есеп айырысу. 

�3жат — б�л шаруашылы� операциясыныL жасал4аны туралы 
немесе оны жасау4а арнал4ан ���ы� туралы жазбаша куәлік 

Материалды� емес активтер — б�л ��нды� ба4асы бар, біра� 
заттай ��ндылы� болып табылмайтын, �за� мерзімді (бір жылдан 
астам) сальмныL объектісі.         

Негізгі �3ралдар дегеніміз – �за� уа�ыт ж�мыс істейтін 
материалды�-затты� ��ндылы�тар. Олар, �за� уа�ыт бойы  
к_птеген _ндіріс циклында пайдаланылады, _зініL �асиеті мен 
тFрін са�тай отырып, _з ��нын жаLадан _ндірілген _німге біртіндеп 
аударады. 

Несие дегеніміз – �айтару  және  пайыз  т_леу  шартымен  
уа�ытша  пайдалану4а  берілетін  �арыз  капиталыныL  �оз4алысын  
білдіреді.  

Овердравт несиесі — клиенттіL шотынан �аражатты шегеру, 
дебеттік «�алды� бойынша берілетін �ыс�а мерзімді» несие. 

Операционды шы2ындар  – б�л шы4ындарды �аржыландыру 
к_зіне кәсіпорынныL  пайдасы, бюджеттен б_лінген �аражаттар,  
4ылыми-зерттеу ж�мысына тапсырыс берушілерден тFскен тFсім 
жатады. Б�л топта4ы шы4ынныL ерекшелігі - �за� уа�ытта4ы  
сипат�а ие, к_лемі жа4ынан  т�ра�сыз (шы4ын), б�л шы4ындар �за� 
уа�ыт  бойы _теледі. Сонды�тан  да  _німніL _зіндік ��нына  
�осылмайды. Б�л шы4ынныL  ж�мсалу ба4ыты: _німніL тиімділігін 
және  сапасын  жа�сарту4а  �абілеттілігі. 

Aзін-1зі �аржыландыру – нары� экономикасы  жа4дайында 
кәсіпорынныL шаруашылы� �ызметті жFргізудіL басты шарты  
болып табылады. Б�л �а4иданыL мәні әрбір кәсіпорын _зініL  
а4ымды� және кFрделі шы4ындарын, меншік �аражаты есебінен 
_тейтіндігінде жатыр. Егер де уа�ытша �аражат�а жеткіліксіз 
жа4дайында кәсіпорын _зініL  �ажеттілігін банктіL  �ыс�а мерзімді  
ссудалары есебінен, а4ымды� шы4ынын  _теу Fшін коммерциялы� 
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несие  және кFрделі салымдарды пайдалану Fшін, �за� мерзімді 
несие есебінен _тейді.  

Xндірістік �ордыL  �дайы _ндірісіне  ж�мсалатын шы4ын  
_ндірістіL Fздіксіздігін және _німді _ткізуге �ажетті  жа4дайларды, 
�атынастарды �амтамасыз етеді. Негізгі �орлардыL �алыптасуы 
мен �дай _ндірісіне  ж�мсалатын шы4ындар кәсіпорынныL меншік 
�аражаты  және банктік  несие есебінен жFзеге асырылады.  

Резервтік капитал — б�л бап бойынша кәсіпорыLда 
�алыптас�ан резервтік капиталдыL �алды4ы к_рсетіледі. 

Салы� салу объектісі — акциздер �осылма4ан ба4алар 
бойынша аны�талатын тауар ��ны.           

Сатылу (1ткізу) �3ны – бірін-бірі білетін  мәмлеге   сәйкес 
дайын тәуелсіз    жа�тардыL негізгі ��ралдарды сату4а (_ткізуге) 
келісілген ��ны. 

Талдамалы шоттар — �орлардыL және оныL к_здерініL 
жекелеген тFрлерініL �Fрамдас б_ліктерін есепке алу4а арнал4ан 
шоттар талдамалы шоттар деп аталады, ал осы шоттардыL 
к_мегімен жFргізілетін есеп талдамалы есеп деп аталады. 

Типтік шот жоспары дегеніміз — кәсіпорынныL �аржы-
шаруашылы� �ызметін есепке алу4а �ажетті, экономикалы� 
негізделген шоттардыL жFйеленген тізілімі. 

Тозу �3ны –  негізгі ��рал бастап�ы және жойылу 
��ралдарыныL  арасында4ы айырмашылын, я4ни амортизациялы� 
жолмен есептеліп, _ндіріске немесе айналым4а   жат�ызыл4ан 
шы4ындары. 

Т0гендеу — б�л мFліктердіL заттай на�ты �олда барын 
шоттарда к_рсетілген бухгалтерлік есеп деректерімен сәйкестігін 
тексеру. 

Тікелей шы2ындар дегеніміз – жеке _німдер тFрін _ндірген 
кезде _ндірілген _німніL _зіндік ��нына б_гетсіз тікелей 
жат�ызылатын шы4ындар. Мысалы, шикізаттар мен негізгі 
материалдар, т.б. 

Шартты 1згермелі шы2ындар дегеніміз –  _німді шы4ару 
к_лемініL _згеруімен байланысты шы4ындар _седі немесе азаяды.  

Шартты т3ра�ты шы2ындар дегеніміз -  _німді шы4ару  
к_лемініL _суі немесе азаюына байланысты жалпы к_лемі 
айтарлы�тай _згермейтін шы4ындар жатады (пропорционалды  
емес шы4ындар  деп те атайды).  
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Шаруашылы� есеп — б�л еL алдымен ба�ылау ма�сатында 
шаруашылы� процестерін сан жа4ынан к_рсету және _лшеу.  

Шаруашылы� �ызметін жалпылама к1рсету — барлы� 
мFлікті, _ндірістік �орлардыL барлыL тFрін, шы4ындардьі 
_німдерді, а�ша �аражаттарын, �орларды, кәсіпорынныL 
берешектерін және т.с.с., міндетті тFрде есепке алуды айтады  

Шаруашылы� процесі — біртектес шаруашылы� 
операцияларыныL жиынты4ы деп аталады. 

Шот - б�л а�парат жина�таушы. Кейіннен ол жина�талады 
және әр тFрлі жина� к_рсеткіштер мен есептемелерді жасау Fшін 
пайдаланылады.        

Шоттар ж�не екіжа�ты жазу — б�л шаруашылы� 
операциясын әр тFрлі шоттардыL дебеті мен кредиті бойынша 
бірдей сомамен бір мезгілде к_рсету.  
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