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КІРІСПЕ

Үшінші мыцжылдыцтыц табалдырыгын аттау түсыкда 
чнкшдық бухгачтерлік есеп жүйесін халықаралық нормаларга сай 
бсііі ибеу оз жалгасын табуда. Үлттыц бухгалтерлік есеп жүйесін 
рсі/іормсілау ссіясатыныц негізгі мақсаты оны нарықтық экономи- 
кч мен қаржылық есеп бсрудің халықараш қ стандарттар та- 
паптарына сәтестендірілуін цамтамасыз ету болып табылады.

ііліічдің экономикасы өркениетті елдер цатарынан орын алып, 
блсскелестікке тотеп беретін елдер санатынан көрінуі шыпайы 
чқччрчттар желісінің қалыптасып қосымша қаржы коздерін 
жүмыпдырудыц нацты шараларын жүзеге асыруыиа тікелей бай- 
лаиысты.

Басқару есебінің осы түргыда атқаратын ролі мен маңызы 
чрасаи, себебі материалдық ондіріс салаларының кеңінен 
етек жайып, жономикаіық элеуметтік ахуалымыздың даму 
нроцесініц озегі болган жагдайда ондірілген әнімнен негүрлым 
) иемді иіыгыи жүмсай отырып мол пайда табу әмірдіц негіз- 
.■/ ориегі болары созсіз. Осыгаи орай басқару есебі ацпараттьщ 
қурал ретінде оидірісті басқару жүйесінде аса мацызды 
шліметтермен цамтамасыз ете отырып оцтайлы да, үтъшды 
шсшім қабылдаудыц бірден-бір цүралы. Мәселен, өндіріс салала- 
/ і і .т арнайы ерекшеліктеріне қарай топтастыру, соган тиісті 
4(1,131,41 коздерін экономикальщ магынасыпа жәке озіндік қүнга 
,нсчшқһпылуына қараіі жіктеу, карықтьщ ңатыиастарда табыс 
кч іОсрііі қчмтамасыз ететін шыгыидарды есептеу жәие кальку- 
'ітршлау эдістеріи қолдану, зтнсыздықтыіі оптималды нүктесік 
чиықтчу, шыгын меи онш  арасындагы башакысқа әсер етуіиі 
і/иікторларды терең талдау жасай отырып, траисферттік бага 
қалыптасу жолдары т.с.с. маңызды сүрақтарга жауап бере 
отырып ондірісті басқаруда дүрыс, үтымды шеиіім қабылдау 
мүмкікдігі туындайды.
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Міне үсынылып отырган оңу цүралының негізгі мақсаты 
әрбір оқырманга, кәсіпкерлерге, болашац мамандарга басцару 
өнерінің маңызды қуралыретінде өидірістік есепті ұйымдастыру 
қабіпеттілігін арттыра отырып экономикалық қаржылай 
жагдаііының ңарқынды өсуіне қол жеткізу жолдарыиа ыңпал ету 
болып табылады.

Оқу цуралы жогаргы мектепте оцыту жүйесініц кредит- 
тік техңалогия бойьшша уйымдастыру талаптарыпа сәйкес 
қүрылып, мазмүны мен қурылымы жагынап дәрістік матери- 
алдар тәжірибелік мысал есептер және оз білімдерін тексеру 
сурақтарымен ішічара байланыстырылган. Мысал есептерде 
келтірілген мәпіметтер тек ңапа оқыту мақсаттарына гана 
багытталган, сол себептен өндірісте нормативтік-базалыц 
мэліметтер ретінде қарастыруга болмайды.

Оқу қуралы туралы оцырмшідардың усыныстары меи сын- 
пікірлері авторлар атынаи дүрыс қабылданып, оның мазмүнын 
тереңдетіп маңыздылыгын арттыра тусетініне сенімдіміз.
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1 . 1 .  Басқару есебі жөніндегі 
жалпы түсінік

Басқару есебінің мәні мен мағынасы, 
оның мақсаттары және міндеттері

Кез келген кәсіпорын басшысының маңызды міндеттерінің 
бірі -  XXI ғ. басында өзінің бақылауындагы ресурстарын мүм- 
кіндігінше тиімді пайдалаиу. Ол үшін сол ресурстардың саиы 
жөнінде ақпараттар қажет. Стандартты бухгалтерлік есеп он- 
дай ақпаратгармен қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан 
XX гасырдың басында индустриалды дамыған елдердеғі иарыісгық 
экономиканыц дамуы бухгалтерлік есспке қосымша басқару 
есебінің қажеттілігін тудырды.

Осыгап байланысгы бухгалгерлік есептің біріүтас жүйесін 
қаржылық жэне басқару есебі деп болуге тура келді.

A -  ондірістік есеп
Б -  ішкі пайдаланушылар үшіи қаржылық есеп
В -  сыртқы пайдаланушылар үшін rap мағынадағы қаржылық
есеп
Г -  қаржылық есеи базасындағы салықтык есегпеулер 
«Басқару есебі» терминінің мэнін ашуда екі қадам ұсынылады. 

Біріншісі management accounting-пен, екіншісі европалық «конт- 
роллипгпен» байланысы.

Бірінші терминмен байланысты кез келген есеп қызметінің 
негізғі міндетті-кэсіпорынның басқару персоналдарын (қызмет- 
керлерін) басқару шешімдерін қабылдау үшін өз уақытында және
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голық ақпараттармен қамтамасыз ету болып табылады. Бүл есеп 
жөніндегі қызметтің кэсіпорынды тұтас және жеке бөлімдерін 
басқарумен байланыстылыгының ажырамайтындьнын көрсетеді. 
Сондықтан басқару есебінің; талабынан шығып отырғандай, 
management accounting сөзін есепті ұйымдастыру деп аударуға бо- 
лады. Осындай қадамда басқару есебі кәсіпорынның шыгындары 
жөніндегі ақпараттарды талдайтын жэне жинақтайтын жүйе ғана 
емес, соиымен бірге қызмет болімшелерін бағалау жэне бюд- 
жеттеу жүйесі. Жалпы алғанда мүнда бухгадтерлік технологияга 
қарағанда басқару дәрежесі үлкен.

Екінші түсіпікке сэйкес басқару есебі -  өнімнің өзіндік 
қүны, шығыстар мен шығындар жөніндегі ақпараітарды ашып 
көрсететін жэне жинақтайтып жүйе ретінде қарастырылады, 
яғни ол кәсіпорын қызметіне бакылау жасау мақсатындағы 
үйымдастырылган есептің кеңейтілгем жүйесі.

Tap мағыпада басқару есебін -  кэсіпорын қызметімен байла- 
нысты шыгындар мен табыстардың есебі жэне оларды бақылау 
деп түсінуге болады.

Қазақстанның тәжірибесінде басқару есебі көп жагдайда кең 
магынада үйымның қызметіп бақылау, басқару жэме жоспарлау 
үшін гіайдаланылатын, бір кэсіпорым шегінде басқару персоналыи 
ақііараітармен қамтамасыз ететін жүйе ретінде қарастырылады.

Басқару есебінің объектілеріне -  кэсіпорынның және оның 
жскелеген қүрылымдық болімдерінің шығындары, жауапкершілік 
оріалықтары;жауапкершілікорталықтарыменіүгас кэсіпорынның 
шаруашылық қызметінің қорытықдылары; ішкі бағаның қүрылуы; 
бюджеттеу жәме ішкі есеп беру жатады.

Әр түрлі экомомикалық, заңдылық, ұйымдық және техни- 
ка іехнологиялық факторлардың байланысы басқару есебін 
үііымдасгыру үлгісінің жап-жақтылығын анықтайды.
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l . l -сурет. Баскару ессб ін ің  іиікі ж уйесі

Батыстың басқару есебініңтэжірибесінде басқару жэне қаржы 
бухгалтериялары байланысының екі варианты бар. Бұл байланыс 
қаржы бухгалтериясындағы шығыстар мен табыстар шоттарының 
жагдайын (қандай екендігін) бақылау шоттарының көмегімен 
жүзеге асырылады.

Басқару бухгалтериясындагы бақылау сұрақтарымен тіке- 
лей корреснонденциялардың бар болуы кәсіпорындагы есептің 
интегралдық (монистикалық) кіші жүйесінен орын алады. Егер 
басқару есебінің кіші жүйесі авггономды, тұйық болса, онда ап ас  
екі шот қолданылады, яғни көрсетілген шоттар немесе шот-экран. 

Басқару есебінде пайдаланылатын әдістер эр түрлі:
• бухгалтерлік есеп (қаржы есебі) эдістерінің кейбір эле- 

менттері (шоттар, қосарлы жазу, түгелдеу, құжаттау,баланс, 
ссеп беру);
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• сгатистика мен экономикалық талдауда қолданылатын 
әдістер меп тәсілдер (индекстік эдіс, фаісгорлық талдау 
жэне т.б.)

• математикалық эдістер (корреляция, сызықтық программа- 
лау, ец томенгі квадрагтар әдісі жэне т.б.).

Басқару сссбінің мақсаггары:
• басқарушыларга жедел басқару шеиіімдерін қабылдау үшін 

ақпараттық көмектер көрсету;
• кэсіпорынның жэне жауапкершілік орталыкдарының 

экономикалық қызметін жоспарлау, болжау жэне бақылау;
• баға қүрылымы үшін базаларды қамтамасыз ету;
• кәсіпорынның тиімді даму жолдарып таңдау.

1.1.2. Басқару есебі ақпараттарын 
пайдаланушылар

Ақгіарат -  зерттеу объектісі болып табылатын, ягпи адамдар, 
загтар, фактілер, жагдайлар, оқиғалар жэне процестер жөніндегі 
мәліметтер.

Басқару есебінің мақсаты -  менеджерлерді ақпаратгармен 
қамтамасыз ету. Мүндай ақиараітарга сыртқы пайдаланушыларға 
арналган талагітар жатады.

1. Адрестілік (исрархия жэне дайьшдық деңгейіне сэйкес 
нақты адресі);

2. Жеделділік (тиімді шаруашылық шешімдерін өз уақытында 
қабылдау жэне оларды уақытында жүзсге асыру);

3. Жетаіліктілік (басқару шсшімдерін сәйкес дэрежеде қа- 
былдау үшін олардың көлемінің жеткілікті болуы; жалған 
ақпараттар болмау керск жэне олардың тұтынушыларын 
болмаған немесе ол жұмысқа қатысты емес мэлімеітерге 
көңіл бөлдірмеу);

4. Аналитикалық (талдамалық) -  (агымдағы жедел талдаудың 
көрсеткіштерімен қамтамасыз езу жэне келесі талдауды ец 
аз шығындармен жүргізудің мүмкіндіктерін ұсыпу);



5. Икемділік және ынталылық (ауыспалы басқару жағдай- 
лары шартында ақпараттық мүдделердің толықтыгы 
қамтамасыз етілуі керек;

6. Пайдалылық потенциалды тәуекел сферасына басқару- 
шылардьщ көңілін аудару жоне кәсіпорын менеджерлерінің 
жүмысын объективті багалау);

7. Экономикалық жеткіліктілік (ақпараттарды дайындау 
шығындары экономикалық тиімділікті пайдаланудан 
жоғары болмау керек).

Басқару есебінде өз кезегінде есептік жэне есептік емес бо- 
луы мүмкін, сандық және сандық емес ақнараттарды пайдалаиуы 
мүмкін, яғни қүжатпен куәландырылган немесе куәландырыл- 
маған. Жедел басқару шешімдсрін қабылдау үшін зерпеу объектісі 
жөнінде толық жэне толық емес ақпараггар пайдалануы мүмкін.

Баскару есебінде есеп ақпарапары 20-30 пайыз болады, 
қалғанын экономикалық талдау (қаржы есебіне қатысты 40-60 
пайыз) алады.

Басқару есебінің ақпаратгары сипатта болады және қорғауды 
талап етеді.

10 -<► Баскару ссебі
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1.1.3. Қаржы және басқару есептерінің 
салыстырмалы сипаттамасы

Қаржы жоне басқару есебі кэсіпорындардагы бухгалтерлік 
есемтің бірыңгай жүйесін құрайды. Қаржылық есептің жалны 
қабылдаған принциптері басқару есебінде де іске асырылады. 
Қаржылық жоне басқару есептерінде жедел ақпараттар пайда- 
ланылады. Қаржы есебіндегі сияқты басқару есебіиде де ақпарат 
көздері болып табылатын бастапқы қүжаггардың толтырылуына 
қойылатын талапгар бірдей.

Қаржы жэне басқару есептерінің мэліметтері шешімдер 
кабылдау үшін қолданылады.

Осындай ортақ сипаттамалармен қатар, қаржы жэне басқару 
есемтерінде айырмашылықгар да бар. Оны салыстыру облыстары 
бойышиа қарастырайық.

1. 1. Ь асқ ар у  е ссб ім сн  қ а р ж м л ы к  ес е п т іц  са л ы ст ы р м а л ы  си п а т т а м а сы

№
Салыстыру

облысы Қаржылык ссеп Ьаскару ссеб і

1 2 3 4
1 Есепті

ж үргізудің
м іңдеттілігі

М індезті. М элім еггерді 
жинауда басіиы ны н көз- 
карасына байланы ссы з, 
зац гасэй кесталап  етілетііі 
үл гідс  ж эне талап етілстін  
д эл дікп сн  бояуы  кажет

Барлыгы кәсіиоры н басш м см на  
байланысты. Еш кандай сыргкы  
органдар мен үйы мдар ис істсу  
ксрск екендігін  корсстуге күкы 
жоқ.

2 Есепті
ж үргізудіц
мақсаты

Ү йы мнаи ты с иайдалану- 
шылар үш ін қаржылык 
к үж ап  арды жасау

Баскару сс с б і -  ү.йымда (үз-  
діксіз гіроцесс) жосііарлауды, 
басқаруды жпне бакылауды қам- 
тамасы з ететін  қүраа

3 Лкпарат-
тарды
пайдалаиу-
шылар

Сырткы пайдаламушылар  
акционерлер. кредитор- 
лар, мемлекетгік салық  
орі андары ж эн ет .б .

Ішкі пайдалануш ылар: үйы мны ң  
м енсдж ерлері, акпарагггарды 
ж инауга ж эн с талдауга ко- 
м ектесетіи  кызмсткерлер

4 Базистік Балансгы қ тсндіктің  не- Лкпаратгардыц күрылымы
күрылым гізінде қүрылады. Актив 

=  М енш ікті капитал +  
М індетгем елер

пайдалануш ы ларды ң сүракта- 
рына байланысты болады
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/ .  1-кестенің ж атасы
1 2 3 4

5 Н егізгі
среж елер

Бухгалтерл і к есеп ті ң 
нормалары мен срсж слс- 
ріне сэйк ес ж үргізіледі. 
П а й д  а л а  н у ш ы л а р д  a 
бухгалтерлік есеп т ін  м элі- 
меттерім дүры с түсінугс  
ссн ім ділік  болу ксрек

Баскару ақппараты кез келген 
ішкі ереж елерге, олардың пай- 
далы лы гына байланысты сүйе- 
нуі мүмкім

6 У акытка
байланы с-
тылыгы

Ү йы мны ң каржылык га- 
рихьш  көрсетеді. Бухгал- 
терлік ж азулар опера- 
циялар аяқгалған соң  
жасалады . «Бүл калай 
болды ?»

Тарихи ақпаратгардан баска  
болашакты жоспарлау ж зне  
багалау енгізілсді. «Бүл калай 
болу ксрск?»

7 Акпарат-
тардьщ ти п і

Қаржылык қүжаттар- 
қаржы ессб ін ің  соңгы  
он ім і, яп іи  акпараттарды  
қүиды қ көрін істс корсс- 
тсді

Акпараттар натуралды ж эне  
күндык корінісгсрм сн корсеті- 
леді

8 Акпарат-
тарды к
дэл дік
дэр сж есі

Д элдік тіц  жогары дәр е-  
ж есі

Ж сдслділік  максатыиа жақын- 
датылган ж эн е жобаланған  
багалар қолданылуы мүмкін

9 Есегі
берудін
ксзснділігі

Толык каржылык есеп  
жыл ж оне тоқеан коры- 
ты нды сы  бойы нш а ж аса- 
лады

Үлкен уйы мдардагы  нактылаи- 
ған сссп тср  ай сайып, аігга 
сайын, күн сайы и, кейде бірдсн  
жасалы нуы  мүмкін

10 Есепті
іапсы ру
уакыты

Есепті жасауда, аудитор- 
лық текссруді ж үргізуде  
уакьгг қаже-іболгандықтан  
пайдалануш ы ларга ссспті 
ксзсң  аякталганііан кейіи  
бірнеш е алтадан соң  
ж етсді

Н егізінен  есеп т і кезең  аяқталган 
соң  б ірнеш с күннің іш інде  
жасалады ж эне тапсырылады; 
ж едел есегі беруде -  келесі 
күинің таңсртсн інде

11 Ессп беру  
объектісі

Қаржылык есеп  бсрудс  
үйым біртүггас, ірі ұйы м- 
дарда түсім  мен табы с  
үлкен сигм енггсрі бойы н- 
ша көрсстілсді

Ерскш е кеңіл бөлінетіндер: 
кішірек бөлім ш елер, ж екеленген  
өн дір істердің  срекш еліктері, 
кызмет түрлері, жауапкерш ілік  
орталыктары

12 Есспті
ж үргізу
дүры с-
ТЫГЫІІЫҢ
жауапкер-
шілігі

Есеи берудің  дұры с кер- 
сст ілм еуін е байланысты  
салы коргапдары  айыіш үл  
саикцияларын салуы  
мүмкін

Ереж елср мен нормаларды ц  
болмауы на байланысты, 
басш ы ны тек баскару есеб і 
көрсеткіш терінің  н егізіндс  
басқару ш сш ім дсрін дүры с  
қабылдамағаны үш ін  жауаи- 
кеошілікке таоты лүы  мүмкін
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Шешімдер қабылдаудағы басқару 
есебінің ролі

Басқару ессбі кэсіпорынның ақпараттық жүйесініц қүрамдық 
бөліміне кірсді. Өндірістік қызмеггі басқарудың тиімділігі 
кэсігюрынның болімдері мен қүрылымдық бөлімшелерініц 
қызметі жөніндегі ақпараттармен қамтамасыз етілуінен байқалады. 
Басқару есебі кэсіпорын ішінде басқарудың түрлі деңгейіндегі 
басшылар үшін дүрыс басқару шешімдерін қабылдау мақсагымен 
осындай ақпараггар жасайды. Басқару есебінің мазмүны басқару 
мақсаттарымен анықталады, ол ішкі болімшелер басшыларының 
алдына қойған мақсаттары мен қалауларына байланысты экімшілік 
шешімі бойынша озгеруі мүмкін.

1.1.5. Басқару есебінің пәні, 
оның объектілері

Басқару есебінің пэні -  объектіге ықгіал ету лроцесі немесе 
өндірістің ең жоғарғы тиімділігіне жету үшін үйымды басқару 
мақсаты мен адамдардың қызметін үйлестіру процесі болыгі табы- 
лады. Басқару -  басқару пэніне жоспарлаудың, ұйымдастырудың, 
үйлестірудің, ынталандырудың жэне бақылаудың кемегімсн эсер 
етуді жүзеге асырады.

Басқару жоніндегі гылым теориясы басқару есебінің пэні 
жөніндегі концепцияны қүрады. Басқару есебінің иэніне жал- 
пы түрде өндірісті басқару процесінің барлық жүйесіндегі 
объектілердің жиынтығы кіреді. Басқару пэнінің мазмұнын аша- 
тын оның көп санды объектілерін екі топқа біріктіруге болады:

-  кәсіпорынның шаруашылық процесіндегі мақсагггы адам 
еңбегімен қамтамасыз етілетін өндірістік ресурстар;

-  шаруашылық процестері мен кәсіпорынның шаруашылық 
ісінің жиынтыгын жасаудагы олардың нэтижелері;
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Өндірістік ресурстардыц қүрамьша кірсдіндер:
-  негізгі қорлар -  бүл еңбек қуралдары (машина, өндірістік 

ғимараттар, жабдықтар) олардың жагдайы жэне гіайдала- 
нылуы;

-  материалдық емес активтер -  үзақ мерзімді салымдар объ- 
ектілері (жерді пайдалану қүқығы, лицензия, тауар бел- 
гілері және т.б.) олардың жакдайы жэне пайдаланылуы;

-  магериалдық ресурстар -  еңбек құралдарының көмегімеп 
өндіріс процесінде қолдануга арналған еңбек заттары.

Басқару есебінде бүл ресурстар кэсіпорынның, цехтар мен 
бөлімшелердің жэне өндірістік бөлімдердің қоймаларындагы 
ондірістікбосалқылар ретінде танылады.Оларауыл шаруашылыгы 
оидіріс саласында өнім өндіруде шикізат ретінде қатысады.

-  мақсатты істер мен еңбек нэтижесі процесінде пайдаланы- 
латын еңбек ресурстары, кэсігюрынның дэл қазіргі уақытта 
мүшесі болып табылагын тірі еңбек массасы.

Басқару есебі объектісінің екінші добына кіретіндер:
-  жабдыкгау-дайындау қызметі -  бүл жабдықтау процесі- 

мен байланысты маркетингтік қызмет, ©ндірісті шикізат 
рссурсгарымен, көмекші материалдармен және әңдірістік 
жабдықгарды жөндеуге арналган қосалқы бөлшектермен 
қамтамасыз ету, оларды табу жэне сақтау;

-  өндірістік қызмет негізгі жэне көмекші операциялар ен- 
гізілетін, өнім өндірудегі келісілген технологиялық лроцес- 
іер. Ол операциялар арқылы жаңа онімдерді шығару мсн 
өңдеу жүзеге асырылады;
қаржы-сату қызмет маркетингтік зерттеу жэне өнімдерді 
саіу нарығын қүру бойынша операциялар; онімдерді орау, 
транспортпен жеткізу жэне басқа жүмыс түрлері бойынша 
і ікслей сату операциялары; сату көлемінің деңгейіне эсер 
ототііі, өнімдерді жарнамалаудаи бастап түтынушылармен 
шыі арылған өнімдердің сапасын бақылауда тікелей байла- 
мыс қүрумен аяқталатын операциялар; 
үйымдастыру қызметі-кэсіпорынныц ұйымдастыру қүры- 
лымын қүру, жоспарлау бақылау, жоспардың орындалуын 
багалау, ынталандыру функцияларына сәйкес басқарудың
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әртүрлі деңгейлеріндегі қү.рылымдық белімшелердің 
арасындағы ішкі қатынас жол талаптарына жауап бере- 
тін кәсіпорындағы тікелей және кері байланыстармен 
ақпараттық жүйелерді үйымдастыру; кәсіпорынның негізгі 
мақсаттарын орьшдауға багытталған, ішкі орындаушылар 
эрекетін үйлестіру огіерациялары.

Басқару есебінде объектілердің басқадай топтамасы тандалып 
алынуы мүмкін, бірақ ол қандай жағдайда да басқарудың негізгі 
мақсаттарына жауап бсруі керек.

1.1.6. Басқару есебінің әдістері 
мен тәсілдері

Басқару есебі жүйесінде басқару объектілері белгілі бір өзгеше 
коріністе болады. Алдымеи өңдірістік ресурстар кәсіпорынның 
шаруашылық қызметі ироцесіндегі мақсатты пайдалануы, қоз- 
ғалысы, жагдайы бойынша корсетіледі.

Кэсіпорынның ақпараттық жүйесінде басқару есебінің объ- 
ектілерін көрсететін эртүрлі әдіс-тэсілдср жиынтыгы -  басқару 
есебінің эдістері деп агалады.Ол келесі элементгерден түрады: 
қүжаттау, түгелдеу,багалау, бақылау шоттарын тогітастыру жэне 
жинақгау, жоспарлау, талдау бақылау, мелшерлеу жэне лимигтеу.

Қүжаттау -  бастапқы құжаттар жэне кэсіпорынның өндірістік 
қызметін жеткілікті толықтүрде керсегуде басқару есебіне кепіл- 
дік беретін ақпаратгарды машиналарға тасушылар. Бастапқы есеп 
жалпы есеп жүйесінде қаржылық және басқару есептері үшін не- 
гізгі ақмарат кездері болып табылады.

Кәсіпорыниың ерекшелігіие сэйкес бастапқы есепті үйым- 
дасгыруға кешендік қадамдар жасау мыналарды қамтамасыз 
етеді:

-  ондірістің жүрісін бақылау жоне жедел-күнтізбелік жоспар 
жасау, жедел бақылауды одан ары жегілдіру;

-  қаржылық жэне басқару есептері үшін бірыңғай қүжат ай- 
налымын енгізу және әндеу, бастапқы қүжаттарды ретке 
келтіру жэне бірізғе сапу;
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материалдық және еңбек ресурсгары шығындарына, 
төленген еңбекақы кәлемінің сәйкесгігіне, есептеп 
шыгарылған материалдардың дайындалған өнімдердің са- 
нына сәйкестігіне қатаң бақылау жасау;

-  бөлшектерді, туйіндерді жэне шала фабрикатгарды өндеу, 
тұтыну жэне сақтау сатылары бойынша олардың қозғалыс 
процесіндеі і сақталуы;

-  қоймадағы бәлшектердің есебін ұйымдастыруды жақсаріу, 
арнайы сақтау орындарын жабдықтауга арнал ған түйіндерді 
жэне жинақтаушы бірліктердің; қоймадағы қазіргі заманғы 
таразы өлшеуіштерімен және талдамалық құрылгылармен 
қамтамасыз ету;

-  ақпараттарды жинақгаудың толықтығына және олар- 
ды құжаттарда толтырудың дұрыстығына персоналдың 
жауапкершілігін жоғарлату, машина құрылгысындағы 
ақпараггарды жинау немесе есеп құжатгарын толты- 
ру бойынша функцияларды орындауды ұжымдагы (бри- 
гададағы, бөлімдегі) жауапты түлгаларга бекігу;

-  басқару және қаржылық есептердегі жиынтық құжаг- 
тардагы бөлшектер мен шала фабрикаттардың қозға- 
лыеын балансты пайдалану жолымен байқай отырып, 
ондіріс жәніндегі ақпараттардың жеткіліктілігін жэне 
уақтылылығын қамтамасыз егу;
басгагіқы есептің негізінде қорытындылаушы ақпараттарды 
әр түрлі басқару деңгейіндегі персоналдың ЭЕМ-ның 
көмегімен ала отырыгі, бөлшектер мен шалафабрикаттар- 
дың қозғалысы жөніндегі ақпараттарды беру жэне өндеу, 
механикаландырылған жиынтыққа (есегіке) көшу; 
белгілі есептік кезеңнің ішінде жедел есептің көрсеткіш- 
ісрін нақты жағдаймен салыстырып, тексерудің уақ- 
тмлылыгы жэне толықтығын қамтамасыз ету.

Гүгслдсу объектінің нақты жағдайын көрсететін тәсіл. 
Іүгслдеудің кәмегімен есептік көрсеткіштерден ауытқу 
аиықталады: бірде есепке алынбаған құндылықгар, ал бір- 
дс жоі алтулар, ж е т і с г ф у ш і л і ^ , ^  ТЗгелдеу
маприалдық қүндылықт ірд^ң^тдлуьід і^одарды «,і пайдаланы-
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луыи бақылауды, есеп ақпаратт арының толықтыгы мен жеткілік- 
тілігін аиықтауға мүмкіндік туғызады.

Топтастыру жэне бағалау, бақылау шарттарын пайдалану 
-  объекті жөніндс ақпараттарды жинауды жэне жүйелендіруді 
меңгеру тәсілі. Басқару есебі объектілері тобының басты бел- 
гілеріне мыналар жатады: өндірістік қызметтің ерекшелігі, 
кәсіпорынның технологиялық жэне үйымдастыру қүрылымы, 
басқару үйымы, басқару жүйесінің мақсатты функциялары, объ- 
ект жөніндеғі топтастырылған ақпараттар істің қорытындысын 
бағалау үшін оларды тиімді пайдалануга, жедел жоне стратегия- 
лык шешімдер қабылдау үшін қажетті, дүрыс қорытынды жасауға 
мүмкімдік береді.

Бақылау шогы -  бұл жиынтық шот, яғни осы кезендегі 
операциялардың жиыитық сомалары бойынша жазулар жазыла- 
ды.

Жоспарлау, мелшерлеу жэне лимиттеу кэсіпорынның басқару 
жүйесіне кіреді.

Жоспарлау -  ол нарық шартымен кәсіпорынньщ мүмкін- 
діктеріне сәйкес жүрғізуге бағытталған үздіксіз циклдік процесс. 
Ол келешектің мэселелерін шешумен байланысты. Егср жоспар- 
лау статистикалық зерттеу мен шаруашылық қызметтің қорытын- 
дысын талдауға негізделген болса, онда ол тиімді.

Мөлшерлеу шығындарды өнім шығаруга жұмсаудыц иеғұрлым 
тиімді жолдарын іздеу жэне ресурстардың барлық түрлерін тиімді 
пайдалануды қамтамасьғз етуге бағьпталган оптималды мөлшер 
мен мөлшерлеу есебіне негізделген, ғылыми процесс. Кешенді 
молшер мсн мөлшерлеуді кэсіпорын қызметінің барлық формасын 
қамтитын молшерлеу шаруашылығы қүрады.

Лимиттеу -  босалқылар мен шығымдардың мөлшер жүйесіне 
негізделген, материалдық шығындарға бақылау жасаудың алғашқы 
сатысы. Лимит-мөлшерден шығатын, біреудің белгіленген ше- 
карасы. Лимиттеу жүйесі тек ғана цехтағы материалды босазу 
лимиті есебімен ғана емес, сонымен бірге есеіпік және бақылау 
операцияларынан түрады. Сондықтан басқару есебі жүйесінде 
мөлшерлеуі материалдық шығындардың қүрылуына белсенді әсер 
етуіне мүмкіидік беретін жедел ақпараттар ролін атқарады. Тал-
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дау гіроцесінде өндірістіңтиімділігі мен нэтижесінде пайдаболган 
ауытқулар меи олардың себептері анықталып, соған сэйкес басқару 
шсшімдері қабылданады.

Бақылау-кәсіпорын қызметінде апдын-ала белгіленген тап- 
сырмаларды орыидауга бағытгалған жоспарлау мен талдаудың 
қорытынды процесі. Ьақылаудың негізгі жүйесі кері байланысқа 
қызмет етеді, яғни ол бақылау-өлшеу қызметтерін жүзеге асы- 
ру үшіи сеиімді, керекті жэне мақсагты ақпаратттарды береді. 
Ііақылаудың эр түрлі жүйелері мен түрлері бар. Олар барлық 
уақытга озгереді, қызметтің өзғеше сферасын корсете отырып, 
орбір кэсіпорынның ерекшелігіне байланысты болады.

Одістіңбарлықэлеменггері бір-бірінен жекеленген түрде емес, 
басқару мақсатындағы шешімдерғебағытталған ішкі шаруашылық 
байлаиыс жүйесінде бірігіп эрекет етеді.

1.1.7. Басқару есебінің принциптері

Өндірістік қызметті басқару күрделі жэне кешенді процесс 
болып саналады. Басқару талаптарына жауап беретін есеп жүйесі 
дс күрделі жоне ол көп процедуралардан түрады. Сонымен бірге 
басқару есебі жүйесі элементттерінің қүрамы басқару мақсатыца 
байлаиысты өзгеруі мүмкін.

Басқару есебінің принциптеріне жататындар: кэсіпорынның 
ү ідіксіз қызметі; жоспарлау жэне есеп үшін бірдей өлшсм бірлік- 
іғрді иайдалану; кэсіпорын бөлімшелерінің қызмет нәтижелеріи 
Гшіалау; басқару мақсаттарында бастапқы және аралық 
икііарапарды көп рет пайдалану жэне жалғастыру; ішкі есеп 
(»еру керссткіштерін қүру; коммерциялық қызметте, қаржыда 
ші.іғымдарды басқаруда бюджеггік (сметалық) әдістерді қолдану; 
сееи обьектілері жәніндегі жеткілікті ақпараттармем қамтамасыз
0 і ілсі ін, толыкдық және талдамалылық; кәсіпорынның есеп саяса-
1 і.імсіі белі іленғен , к э с іп о р ы н н ы ң  ө н д ір іст ік  ж ә н е  к о м м е р ц и я л ы қ  
ң и клм іі  к о рсегет ін  кезеқд іл ік .



Осы әдістер мен принциптердің жиынтығы басқару есебі 
жүйесінің әрекеттілігін қамтамасыз етеді, бірақ ол есеп процесін 
бір ізге салмайды.
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1.1.8. Шешімдер қабылдау процесі

Бухгалтер-аналитиктер дайындаған ақпараттар шешімдер 
қабылдаудағы олардыд соңгы эсер етуімен қарастырылуы керек, 
ягни басқару есебін дұрыс қабылдау үшін қажетті ш арпы шешім- 
дер қабылдау процесін түсіну болып табылады.

Шешімдер қабылдау процесі жоспарлау, бақылау жэне реттеу- 
ден тұрады:

1. Мақсагты анықтаңыз

і—  Д2. Лльтсрнативті варианттарды іздеуге кірісіңіз

д
3. Істіц альтернативтік варианттарьі жөніндегі көрсеткіштерді жинақтацыз

Д
4. Істін альтсрнативтік варианзтарын танданыз

д
5. Қабылданган шешімдерді ж үзеге асырыңыз ^ _________

  Д
6. Нақты мэдімеггі жоспарлап койған нәтижемен салыстырыңыз

Д
7. Жосиардан ауытку бойынша шаралар қолданыңыз --------------

1-жоспарлау процесі.
2-бақылау және реттеу процесі.
Керсегілгеи шешімдер қабылдау модельдерінен байқаға- 

нымыздай, алгашқы бес кезең шешімдер қабылдау процесін не- 
месе жоспарлауды көрсетеді. Жоспарлау мэні жағынан шешім-
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дер қабылдау жөніндегі жұмыстарды және альтернагивтік 
варианттардың арасынан таңдауды жүзеге асыру болып табылады. 
Соңгы екі кезең таңдалып алынган альтернагивтік варианттарды 
жүзеге асыру мақсатымен нақты көрсеткіштерді түзетудеп жэне 
бағалаудан қүралатын басқару процесін көрсетеді.

Фирма қоғам жағынан шектеуге үшыраған. Қоршаған ортаны 
тазалауды қолдау, кэсіпорынның инфрақүрылымын жэне дема- 
лыс пен ойын-сауық орындарын құру(бұл мысалдардың барлығы 
қоғам алдында тұрған міндеттер, фирма осы міндегтерді шешу- 
ғе қатысуы керек. Әрине, фирманың бір ғана мақсаты ең жоғарғы 
пайда көзіи табу деп айтқанымыз ол фирманы қарапайым етіп 
корсетер сді.

Істің альтернативтік варианттары н 
(курстарыы) іздеу

Шешімдер қабылдау процесінің екінші кезеңі алға қойған 
мақсатқа жету үшін жұмыстың мүмкін болатын варианттарын 
(курстарын) іздеумен аяқталады: Егер компанияның экімшілігі 
онімнің, ассортименті мен бүгінгі күнгі нарықтағы өтімділікке 
ғана назар аударса, онда ақша қаражаттарының қозғалысы мен 
оз өнімінің нарықта өтуінің тарылуына алып келетін тенденцияга 
бақылау жасаудан шығып қалады, яғни қауіп пайда болады. Ол 
кслешектегі нарықтағы бэсекелестікті ұстап тұру үшін қажетті, 
жеткілікті ақша қаражаттарың басқару мүмкіндігінен айырылады. 
Нң жоғарғы мөлшерде ақша қаражаттарының құйылуы дамыған 
•жономика жағдайында мүмкін болагын жағымды жэне жағымсыз 
ісмденциялар жөнінде экімшіліктің үнемі ақпарат алып отыруы 
жоііс келешектегі эр түрлі күтпеген жағдайлардан компанияны 
қорғауға болагын шараларды бірден қабылдау үшін маңызды бо- 
лыіі табылады.

Комиания келесі жүмыс вариаиттарының біріне немесе бірне- 
іисуіис сүйенуді үсынады:

қазірғі өмір сүріп жатқан нарық өтімділігі үшін жаца тау- 
арлар шығару;
жаңа нарықтың өтімділігі үшін жаңатауарлар шыгару; 
шығарылып қойған тауарлар үшін жаңа нарық (базар)
күру.



Істің альтернативтік варианттарынан (курстарынан) кейін 
күтілетін конъктура және экономикалық жағдайлардың өзгерісі 
жөніндегі ақпараттарды алудың қажеттілігі туындайды. Бұл шешім 
қабылдау процесіндегі ең қиын жоне маңызды кезең.

Істің альтернативтік варианттары н (курстарын) 
таңдау  үшін мәліметтерді ж ин ақтау

Істің ықтималды сферасы анықталганда, экімшілік өзінің 
қызметінің мүмкін болатын, өсу қарқынын бағалауды, компания мың 
мүмкіндігін сэйкесінше нарықтагы үлесінде үстауды жэне эр түрлі 
экономикалық ортадағы істің эрбір альтернативтік вариангга- 
ры үшін ақша қаражаттарының қозғалысын жүзеге асыру керек. 
Өзінің шешімін күтетін мәселелер қүбылмалы жэне түсініксіз 
экоиомикалық ортада болуы мүмкін, сондықтан істің орбір альтер- 
нативтік варианттарга әсер егуі мүмкін жэне шешім қабылдауда 
бақылаудан тыс болатын белгілі факхорларды қарау қажет. Бүл 
басқарылмайтын факторлар -  экономикалық орта деп аталады. 
Экономикалық ортаның осьшдай мүмкін болатын жағдайларына 
экономикалық шум, инфляцияның жоғары деңі ейі, өндірістің түсуі 
(қайіуы), бэсекелестіктің күшеюі мысал бола алады.

Жоғарыдағы айтылған ақпаратгардың негізінде фирманың 
тандап алған варианттары оның ресурстарының өндірісте 
үзақ уақыт қалыптасуына шақырады жэне фирманың жагдайы 
экономикалық ортаның әсеріне байланысты болады. Таңдалып 
алынған курс келешекте қабылдауы мүмкіи шешімдерді жэне 
фирманың үзақ мерзімді болашағын анықтайды. Бүл шешімдер 
үзақ мерзімді жэне стратегиялық деп аталады.

Қысқа мерзімді шешімдерді қабылдау қазірғі тандағы 
фирмадағы материалдық, еңбек және қаржылық ресурсгардың 
багасына жэне фирмаиың экономикалық жагдайына негізделеді. 
Ал, бүл ресурстар фирмада қабылданған үзақ мерзімді шешімдер- 
дің сапасымен анықталады.

Қысқа мерзімді шешімдері-е өіу үшін томендегідей сұрақтарға 
жауап беруі керек. Мысалы:
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• Фирманың өнімдеріне қандай сату бағаларын белгілеу 
керек?

• 'І ауардың эрбір түрінен қанша шығару керек?
• Фирманың гауарын жарнамалау үшін қандай ақпараттарды 

қолдану керек?
• Сатып алушыларга қызмет көрсегудің қандай деңгейі 

үсынылады, тауарларды тапсырыс бойынша жсткізу үшін 
қанша күн талап етіледі?

Қысқа мерзімді шешімдерді өқцеу үшін сәйкес мәліметтерді 
жинакдау қажет, мысалы, бэсекелес фирмалардың тауарларының 
сату бағасы, альтернативтік саіу бағасы бойынша тауарлардың 
сұранысы және өндірістік шығындардың эр түрлі вариантгардағы 
болжамдары жөніндегі мәліметтер. Бүл ақпаратгар сату бағасы 
белгілеу мен шығарылған өнімнің көлемі жөнінде шешім қабылдау 
үшін басқарудың эр түрлі деңгейлерінде талап етіледі.

Қажетті ақпараттар жинақталғаннан кейін ғана әкімшілік 
істің қандай вариантын (курсын) таңдау женінде шешім қабыл- 
дауы керек.

Альтернативті варианттардан  оптимальды 
іс курсын таңдау

Гэжірибеде шешім қабылданды, бүл істің бәсекелес альтерна- 
гивтік варианттарын сапыстырмалы бағалау жэне кәсіпорынның 
мақсаттарына жоғары дэрежеде жауагі беретін варианггарды 
гандау. Егер осындай нақты таза төлемдердіц ең жоғарғы келешек 
гүсімдері болып табылатын болса, онда істің оптимальды альтер- 
пативтік курсы нақты ақшаның ғүсу болжамымен салыстыру жо- 
лымен шығуы керек. Демек, эрбір ісгің альтернативтік вариант- 
гарына таза ақшаның түсуінің өсуін тандау эдістері қолданылуы 
ксрск. Альтернативтік вар и а ітар  мүмкін болатын таза ақшаның 
іүсуімен бағалаиады және ең жоғарғы колемді беретін сапалық 
(|)аісгорлар (кәрсеткіштер) жағынан қарастырылуы керек.
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Ш ешімдер қабылдауды жүзеге асыру

Істің таңдап алынған альтернативтік курстары сметаны жасау 
ушін бастапқы нүкте болып саналады.

Смета -  бұл экімшілік қабылдаған эртүрлі шешімдерді 
сатудың қаржылық жоспары. Сметада нақты ақшаның түсуі мен 
қайтуы, сатудан алынған табыстар мен шыгындар есептеледі. Сме- 
талар кәсіпорынның ойын жэне күтілетін нэтижелерін көрсететін 
шоғырландырылған үлгідегі бірыңғай құжатқа жинакталады. Бұл 
қүжат нақты ақша мен баланстың қозгалыс есебінен табыстар 
мен зияндар есебінің сметасынан түратын қорытынды қаржылық 
смета деп аталады. Сметаны қүру процесі кэсіпорынның әрбір 
мүшесі экімшілік шешімдерін жүзеге асыруда өзінің орнын білуге 
бағытгалган.

Нақты жэне жоспарлы нәтижелерді салыстыру және олардың 
арасында айырмашылық болған жағдайда шаралар қолдану. 
Процестің соңгы кезеңі нақты жэне жосгіарлы нэтижелерді са- 
лысгыру жэне олардың арасында айырмашылық болған жағдайда 
шаралар қолдану фирма ішіндегі бақылау мен реттеуге жатады. 
Бақылау мен реттеу процесінің басқару функциясы -  фирманың 
жоспарын жүзеғе асыруға жэне алға койған мақсагқа жетуге 
бағьпталған, гүзету шараларын өндеу жэне жұмыс нэтижесіие 
баға беру.

Жұмыстың нәтижелерін бақылау үшін бухгалтер есеп дайын- 
дайды жэне оны белгіленген шешімдердің орындалуына жауапты 
менеджерге гапсырады.

Салыстырмалы түрдегі нақты нэтиженің (нақты шығымдар 
меп табыстар) мәліметтерінеғі түратын есеп жүйелі түрде дайын- 
далуы керек. Осы есептің мэліметтері жоспарланатын жэне нақты 
пэтижелерді салыстыру үшін кері байланысты қамтамасыз етеді. 
Осындай есептерде мснеджерлер езінің көңілін аудару үшін жос- 
парланатын көрсеткіштерге ерекше көңіл бөлу керек. Бүл процесс 
ауытқу бойынша басқару тэсілін қолдағіу.

Бақылау мен реггеу тнімділігі жоспарланатын кәрсеткіштерге 
сәйкес нақты нэтижелерді келтіруге бағытталған тузету әрекет- 
теріне байланысты болады.
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Екінші қарсы, кері байланыстар жоспарланған көрсеткішгерге 
сэйкес нақты нәтижелерді келгіру мақсатымен қолданылатын 
түзеіу әрекеттерін көрсетеді.

Кәсіпкерлік қызметті ж оспарлау мен басқаруды  
ақп ар атты қ  қам там асы з ету

Кез келген кәсіпорындар кэсіпкерлік кызметтің жоспарлары- 
ның жэне жүргізіліп отырған есеп саясаттарының дұрыстығына 
дэл уақытында жеткізу үшін, өзінің қызметінің нэтижссін үздіксіз 
байқау мен бақылауды қажет етеді. Басқарудағы ең маңызды 
моселслсрдің бірі шығындарды инвестициялау (жаңа кэсіпорын- 
ның қүрылысына, бар кәсіиорынды кеңейтуге, жабдықтарды 
ауыстыру үшін жаңа техникаға, жаңа өнім шығаруға, босалқылар- 
ды көбейтуге г.б.) жэне инвестициялардан табыстар алу.

Инвестиция жөнінде шешім қабылдау зор тәуекелділікті талап 
етеді, онда алдағы кезеңде табыс алу мақсатымен ағымдағы кезең- 
деғі ресурстардың маңызды үлесін әндіріс процесіпе тартады.

Шешім қысқа (бір жылға дейінғі) мерзімді жэне де ұзақ мер- 
зімді болуы мүмкін.

Қысқа мерзімді шешімдерғе мынадай сүрақтар қатысты: 
жалпы пайдадағы енім бірлігінің үлесі, сүраныс пен сату көлемі, 
өзіндік қүн мен баға, ендірістіңзиянсыздығы мен өтімділіғі, өнді- 
ру немесе сатып алыгі қою жоне т.б. Олар салынған капиталдық 
шығындарға тимейді. Қысқа мерзімді инвестицияларда ақша 
қаражаггары бір жылға дейінгі қысқа кезеңде айналады.

Өндірістік есеп, оның 
басқарудағы орны

Өндірістік ессп деп -  енім қорларының қүлын багалау үшін 
өндірістік шыгындар жоніндегі мэліметтерді жинауды айтады. 
«Басқару ессбі» термині басқару қызметін жүзеге асыруга қажетті
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шешімдер қабылдау, жоспарлау, бақылау жэне реттеу сияқты про- 
цестерде қолданылатын ақпараттарды дайындауды білдіреді.

Өндірістік есеп ондіріс шығындары мен кәсіпорынның табыс- 
тарын қадагалап отыруға шақырады жэне ендірістік-коммерция- 
лық және қаржылық қызметтердің рентабелділігін кетеру үшін 
мумкін болагын резервтерді табады. Ол кэсіпорынның өндірісімен 
жэне өнімдерді сатумен байланысты барлық процестерді анық 
жэне жеке-жеке көрсету керек. Біздің көзқарасымыз бойынша, 
қазіргі таңдағы өндірістік есептің негізгі бөлімдері мыналар: 
шығындар мен табыстардың түрлері бойынша жүргізілетін есеп; 
шығындар мен табыстардың жауапкершілік орталықтары бойын- 
ша жүргізілетіи есеп; шығындар мен табыстардың таратушылары 
бойынша жүрғізілетін есеп.

Шығындар мен табыстардың түрлері бойынша жүргізілетін 
есеп есепті кезеғіде өнім (жүмыс, қызмет) омдіру процесін- 
де кэсіпорында қамдай шығын топтары пайда болатмнын жэне 
олардың өнімді (жүмысты, қызметті) сату процесінде қалай орны 
толтырылатындығын көрсетуі керек. Шыгындар мен табыстардың 
жауапкершілік орталықтары бойынша жүргізілетіи есепте эрбір 
жауапкершілік орталықтары бөлінісінде нэтижені анықтау үшін 
кәсіпорынның жэне оның бөлімшелерінің арасында шығындар 
мен табыстардың дәл бөлінуіне мүмкіндік туғызуы керек. Со- 
цында, шыгындар меп табыстардың таратушылары бойынша 
жүргізілетін есепге орбір шығарылган енім (жүмыс, қызмет) 
түрлерінің рентабелділігін анықтау қажет.

Сонымен тек басқару есебі шегінде өнімнің бір-бірлігінің рен- 
табелділігі меи өзіндік қүнын есептеуге мүмкіндік туады.

Бүгінгі өндірістік есеп, ендірістегі өнім ендірудің шыгындар 
есебі мен өзіндік қүнды анықіаудан басқа, ол езінің құрамына 
дайын өнімнің (жүмыстың, қызмеггің) есебін жэне оларды сагудың 
нәтижесін енгізу қажет. Басқару есебі өзінің құрамы бойынша 
өндірістік есепке қарагаида сезсіз кең, ол басқару функциясы 
арқылы өндірістік есепке айналатын болгандықтан, мәні бойынша 
басқару жүйесінде кэсіпорынның шыгындары мен табыстары.
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1.2.Басқару есебінде шығындардың 
классификациясы (жіктелуі)

1.2.1. Шығындар туралы жалпы түсінік 
және олардың классификациясы

Өидірістік шығындар дегеніміз -  оиімдерді, тауарларды 
(атқарьшған жұмыс, көрсетілген қызмет) дайындауға кеткен 
нақтылы және қогамдық еңбек шығындарының жиынтыгы деп 
айту қабылданған. Өнім (жұмыс, қызмет) өндірісімен байланыс- 
ты шыгындар өзінің қурамы жағынан да, экономикалық мазмұны 
жағынан да, өнім өндірісіндегі ролі мен өнімнің өзіндік құнына 
енғізілу тәсілі бойынша да біртекгі (бірыңғай) емес. Сондықтан 
экономикалық теорияда шығындарды әртүрлі белгілері бойынша 
топтастырады. Шығындардың негізгі классификациясы (жіктелуі) 
томендегідей:

1.2. Ш ы гы н д а р д ы ц  ж ік т ел у і

Классификация (ж іктелу) белгілері Ш ығындардың бөлінуі
1. Ө н дір іс п р оцесін дегі экономикалы қро- 
лі бойы нш а Н егізгі ж эн е қосы мш а

2. Кұрамынын бірыңғайлығы бойы нш а Бір элсм ентті ж онс ксш енді
3. Ө н дір іс көлем іне катыстылыгына бай- 
лаиысты Айны малы ж энетүраісгы

4. Ж еке өпім  түрлерін ің  озін д ік  құнына 
енгізілу тэсіл і бойы ш а Тікелей ж эііе  жанама

5. П айда болу кезеңділігі бойы нш а Агымдагы ж зн с б ір  жолгы

6. О н дір іс процесін е катысуы бойы нш а Ө ндірістік  ж эн е өн дір істік  ем ес  
(кезең  иіыгындары)

7. Шыгым шыгарудын максатқа лайык- 
тылығы (ти ім діл ігі) бойы нш а О нім ді жэме он ім сіз

8. Ж оспарды  қамсу м үм кіндігі бойы нш а 
(м әлш ерлеу)

Ж оспарланған ж эн е ж оспарламбаган
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I Ісғізі і шыгындарға өнімдерді (жұмыс, қызмет) дайындаудағы 
оидіріс мроцесімен тікелей байланысты шығындар жатады. 
Ь.үл шығындарға кіретіндер: шикізаттар, материалдар, өндіріс 
жұмысшыларының еңбекақысы, технологиялық мақсаттар үшін 
қажетті жанар-жағар майлар және т.б.

Қосымша шығындарға үйымдастыру мен қызмет көрсету 
өндірісімен байланысты шығындар жатады. Олар: өндірістік 
бөлімшелердегі(цехтар,учаскілер)экішілік-басқаруперсоналының 
еңбекақысы, электро-энергия шығындары, өндіріс ғимаратын 
жылытуға арналган отын, өндірістік негізгі құралдардың тозуы 
жэне оларды жөндеу шығындары жэне т.б.

Бір элементті шығындарға сол кэсіпорынның құрамдық 
бәліктеріне болуге келмейтін біртекті экономикалық элементтер 
жатады.

Кешенді шығындар бірнеше экономикалық шығындардың 
жиынтыгынан түрады. Оған жататындар: қосымша шығындар, 
бірнеше элементтен тұратын кезең шығындары жэне т.б.

Айнымалы шығындарға жалпы мөлшері шығарылатын 
өнімдердің (жұмыс, қызмет) көлеміне тікелей байланысты бола- 
тын шығындар жатады. Осыған байланысты өнімдердің бірлігіне 
келетін мұндай шығындардың мөлшері өзгеріссіз қалуы мүмкін. 
Айнымалы шығындарға жататындар: шикізаттар мен материалдар 
шығындары, технологиялық мақсаттар үшін отын мен электро- 
энергия, жүмысшылардың еңбекақысы (кесімді) жэне т.б.

Тұрақты іиығындарға ондіріс көлемі озгерсе де озгермейтін 
немесе болар-болмас озгеретін (шарты-тұрақты шығындар) 
шығындар жатады. Мысалға қосымша шығындарды, жалпы және 
әкімшілік шығындарын келтіруге болады.
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Ж и м н т ы к  айн ы м алы  
ш ы гы ндарды  ж үр гізу

С ал м стм р м а л ы  
айп ы м алы  ш ы гы ндарды  

жүргізу үлгісі (модслі)

Өндіріс колемінінбелсенлілігі, мыңдана

Ж н ы н т ы қ  түр ақ ты  
ш ы і 'ы ндар ды  ж ү р іізу  

улгісі (моделі)

Өкліріс көлсмініи белсенділігі, мыңлана

С ал ы сты р м ал ы  түр ақ ты  
ш ы гы ндарды  ж үргізу

Б ухгалтерлік үл гіге  сәй к ес  
кслетін белгіленген  шыгындар

В

A

іс белсенділігіпіц 
I релеванггык 
I диапозоны (көлемі)
I
и 1

О, 0 2
Омдіріс көлсмінің белсенділігі, мыц дана
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Белгіленген шығындардың өзіне тон сатылық сипаты болады, 
яғни ол белгілі бір саты деңгейінде белгіленіп, іскерлік белсенділік 
диопозоны аумағына сай кеңейтіледі. М.ұндай кеңістік-релеваитты 
диаиозон деи аталады..

Релеванттық диапозои дегеніміз -  белгіленген шығындар 
өзгермей бір қалыпты сақталып, айнымалы шығындарды жүргізу 
іскерлік белсенділік деңгейіне байланысты олардың әзгерісіне 
гура мроиорционалды жақындатылады.

№7 БЕҚС-да қосымша шығындар күрамында машиналар мен 
жабдықтардың жүмыс уақытының санына байлағіысты болатын 
жабдықтарды сақтау және пайдалану шығындары, сонымен бірге 
ақаудан болған жоғалтулар есептеледі. Сондықтан экономикалық 
эдебиетте жэне практикада өндіріс көлеміне қатыстылыгыиа бай- 
ланысты шығындарды айнымалы жэне шартты-түрақты шыгындар 
деп бөлу қабылданган.

Өнімдердің (жүмыс, қызмет) жеке түрлеріне енгізілетін шы- 
ғыидар тікелей шығындар деп аталады. Бүл шығынға жататындар: 
шикізапар мен материалдар шығыны, ендірістік жүмысшылардың 
еңбекақысы, ақаудан болған жоғалтулар жэне т.б.

Өнімдердің (жүмыс, қызмет) эр түрлі түрлерінің арасында 
пропорциопальды түрде боліиетін шығындар жанама шыгындар 
деп аталады. Шығындарды тікелей жэнс жанамаға бөлу өнді- 
рістің ұйымдастырылуына жэне оның салалық ерекшелікте- 
ріие, сонымвн бірге өнімнің(жүмыс, қызмет) өзіндік қүнын каль- 
куляциялаудың кабылдаган әдістеріне байланысты болады.

Ағымдағы шығындарға сол есепті мерзімдегі өндіру мен 
сагуға байланысты шығындар жатады.

Бір жолгы шығындарға өнімдсрдің жаңа ғүрлерін дайындауға 
және мецгеруге, техмикалық эдебиеттер мен ғазеперғе жазылуға 
кеткен шығындар жэне г.б. жатады.

Өндірістік шығындарға өнімдерді дайындауға және олардың 
өндірістік әзіндік қүнын белгілеуге кеткен шығындар кіреді.

Өндірістік емес шығындарға кзсінорынның қызмет иэти- 
жесінен есептен шығарылатын кезеңдік шығығідар жатады.

Өнімді шыгьшдарға емімдерді рационалдық үйымдасгыруда 
жэне технологияны сақтау кезіиде өнімдерді белгіленген сапамен 
шығарумен гікелей байланысты шыгындар жатады.
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Өнімсіз шыгындар өндірісті үйымдастыру жэне технология- 
дағы жетіспеушіліктермен байланысты шығындар.

Өнімді шығындар жоспарланады, сондықтан олар жос- 
парланған деп аталады. Ал, әнімсіз шығындар жоспарланбайды, 
сондықган да олар жосгіарланбаған деп аталады.

Сонымен бірғс, шығындар экономикалық шығын элементтері 
жэне калькуляция бабы бойынша топтастырылады.

№7 БЕС-да «Гауарлы-материалдық босалқылардың есебін- 
де» өндірістегі шығындар экономикалық мазмүныма сэйкес 
төмендеғідей топтармен қарастырылған:

-  Материалдық шыгындар;
-  Ецбекақы шығындар;
-  Әлеумезтік салық;
-  Сақтандыруға бөлінген сома;
-  Құралдардың тозуы;
-  Басқа шығындар.
Шығындарды экономикалық элемснпері бойынша топтасгы- 

ру барлық шығындарды оның гүрлсрі бойынша табуга армалған. 
Бүл топтастырудың шығындарды калькуляция бабы бойынша топ- 
тастырудан айырмашылығы -  мүнда барлық шыгындар, кешенді 
шығындарды қоса, оның экономикалық мазмүнын сипаттайтын 
түрлері бойынша көрсетіледі. Элеменггері бойынша шыгындарды 
топтастыру ендіріске не жүмсалғанына жауам бере алады.

Өндірістегі шығындар мен өнімнің өзіндік қүнын калькуляци- 
ялау есебі төмендеғідей баптар бойыиша жүзеге асырылуы тиіс:

-  Материалдар;
-  Өндіріс жүмысшыларының еңбекақысы;
-  Еңбекақыдан аударымдар;
-  Жаиама шығындар.
Шыгындарды калькуляция баптары бойынша топтасгыру 

шығындардың мақсаггы бағытын, олардыңтехнико-экономикалық 
белгілеуін, яғни бүл шығындар қайда бағыггалған, ақша қара- 
жаттары неге жүмсалды деген сүрақтарға жауап береді.
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1.2.2. Шығын есебінің объектілері және 
калькуляция объектілері

Өндіріс технологиясы және үйымдастыру ерекшелігі есебімен 
өндіріс шығындарын толық табу жәнс өнімнің (жүмыс, қызмет) 
жеке түрлерінің өзіндік қүндарын дүрыс анықтау үшін шығындар 
есебінің және калькуляция объектілерін дүрыс белгілеу қажет.

Шыгын есебінің объектілері -  шығынның пайда болу орны, 
шығым орталыгы, жауапкершілік орталыгы болуы мүмкім.

Шыгынмың пайда болу орны -  бүл үйымның қүрылымдық 
бөлімшелері, ягни бақылау үшін өндіріс шығындарының есебін, 
өндіріс ресурстары шығындарын басқаруды және олардың 
қызметінің нэгижесін анықтауды жоспарлауды, мөлшерлеуді 
үйымдастыру. Өнсркэсіп өндірісінде шығындардың пайда болу 
орныиа еіідірістер, цехтар, учаскілер, белімшелер, бригадалар 
жэне басқа да болімшелер жатады.

Шыгын орталықтары -  бүл өндірістік операциялар мен бір- 
текті фуикциялармен, техникалық жабдықтау деңгейімен, еңбектің 
үйымдастырылуымен жэне шыгындардыц багыттылыгымен ерек- 
шеленетін бастапқы өндірістік жэне қызмет көрсететін бірліктер. 
Оган мыналарды жатқызуға болады: учаскілер, бригадалар, азды- 
көпті біртекті функциялармсн жабдықталған гоптар, механика- 
ландыру меи автоматтандырудың бірдей деңгейлері, өндіріс пен 
еңбекті үйымдастыру.

Көптеген шыгын орталықтарының қүрылуы жабдықтарды 
үстау мен эксплуатациялау шығындарының, өнімдердің жаңа 
түрлерін дайындауда және оны өндірісте жүзеге асыруда 
ақаулардыц пайда болуына әкеліп соқгырады. Бұл оргалықтарды 
тікелей жолмен аналитикапық шоттарға апару -  осы орталықтар- 
дың шығындарын барынша дэл аныктауга жэне өнімдердің өзіндік 
қүнын дүрыс есептеуге мүмкіндік береді.

Жауагікершілік орталықтары -  бүл жоспарлы, нормалы 
шыіындарды бақылауды, шыкындардың мөлшері үшін үжымдық 
жэне жеке жауагіксршілікті, өнімнің (жүмыс, қызмет) езіндік
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қүнын гемендетуге мүдделілікті камтамасыз ететін шаруашылық 
есегі бөлімшелері жэне жауапты түлғалар бойынша өндірістегі 
шығындарды топтастыру.

Айта кету керек, егер менеджер тек ғана бір қүрылымдық 
бөлімшенің (цех, учаскі) жүмысына басшылық жасайтын бол- 
са жоне оның жүмысыныц нәтижесіне жауап беретін болса, 
онда шығынньщ пайда болу орны жауагікершілік орталығын да 
көрсетеді.

Шыгынды 'гасушылар калькуляция объектісі болыгі табыла- 
ды. Шығарылатын өнімнің түрі мен технологиясына байланысты 
калькуляция объектісі мыналар болуы мүмкін: жеке түрлері неме- 
се толық жэие жартылай дайын болған өнімдердіц кеиіені, шала 
фабрикаттар, біртекті мүліктердің топтары, аттас мүліктердің се- 
риялары нсмесе жеке өнделетін мүліктер (тапсырыстар), қүрылыс 
объектілері, қүрылыстың қорытыиды кезеңі, жүмыс пен қызметтің 
гүрлері.

Бухгалтерлік есегі шоттарындағы шыгындардың аналитика- 
лық калькуляциялық есебі өзіндік күн баптары бойынша шы- 
ғындарды тасмалдаушылардың бөлінуіне байланысты үйым- 
дастырылады

Әрбір объекті үшін калькуляциялық бірлікті тандап алу 
қажет. Калькуляциялық бірліктер регінде негізінде натуральды 
(тонна, метр, дана және т.б.) және шарты-натуралды бірліктер, 
коэффиценттің көмегімен есептеу (мың шартгы консерві банкісі 
жэнс т.б.) қолданылады.

1.2.3. Шыгындар классификациясының 
негізгі бағыттары

Шыгындар есебін дүрыс үйымдастыру үшін олардың ғылыми 
негізделген классификациясы үлкен роль атқарады.

Басқару есебінде шығындардың классификациясы эр түрлі 
жэне ол қандай басқару мәселелерін шешу керектігіне байланыс- 
ты болады.
3 - 3/60-09
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Басқару есебінің негізгі міндеттеріне жататындар: ондірілген 
өнімнің өзіндік құнының есебі жэне алынған пайданың көдемін 
анықтау;

-  басқару шешімдерін қабылдау және жоспарлау;
-  жауапкершілік орталықгарындағы өндірісгік қызметті 

бақылау жэне реттеу.
Әрбір аталған мэселелердің шешімі озінің шыгын классифи- 

кациясына сэйкес келеді.
Өндіріске жұмсалған шыгындар есебінің бағыттары жэне 

олардың классификациясының мүмкін болатын варианттары

1.3. Ш ы ғы н да р  есеб ін ің  б а ғы т та р ы  ж ә н е  ж ік т сл у і

Е еептің  бағыгтары Классификацияны ң мүм кін болатын эд істер і
1. Қосалкы өн ім дер дің  кү- 
мьж анықтауга ж ұм салған  
ш ыгындар

Есепті м ерзім  шығындары ж эи е өн ім н ің  өзіндік  
күны
Ө н дір іс он ім дерін  күрайтын шыгындар  
Тапсырыстык ж оне процестік шыгын

2. Ш еш ім дер кабылдау бо-  
йынш а ондір іскс ж үм салган  
шыгындар

Шығын динамикасы
Болаш ак ж әне откен кезең  шығыидары
Жойылатын ж эн с жойылмайтын шыгыидар
Қайтар ы л майт ьінш ы  ғы і ідар
Ж орамалдағы шығындар (іст іц  альтернативтік  
курсын қабылдау н эти ж ссін де пайда болады ) 
Ш екті (маржиналды ) ш ығындар ж энс осім ді 
(инкремемтгі) шығыңдар

3. Бақылау ж эн е реттеуді 
ж үзсгс  асырудағы  
иіығындар

Ре-ггелегін ж онс рсттслм сйтін шыгындар

Ш ығын динамикасы

1.2.4. Өнімнің (жүмыс, қызмет) 
өзіндік құнын, табысты анықтау, 
босадқыларды бағалау үшін 
өндірістік шығындардың жіктелуі

Кіретін шығындар -  бүл болашақта табыс әкелуі мүмкін деп 
күтілетін, саны бар, сатып алынған қүралдар (ресурстар). Олар ба- 
ланста акхив ретіпде тіркеледі. Егер осы қүралдар табыс алу үшін
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жұмсалгаи болса жэне алдағы уақытта табыс әкелу мүмкіндігінен 
айырылса, онда олар уақыты өткен болым есептеледі.

Өнеркэсіп кәсіпорындарында бүл шығын дайын өнімнің не- 
месе аяқталмаған өндірістің сату кезеңіне дейінгі өзіндік күнын 
анықтауда есептелінетін өнім бірлігінің өзіндік қүны ретін- 
де түсіндіріледі. Есепті кезеңнін шығындарына босалқыларды 
бағалауда есепке алынбайтын шығындар жатады,сондықтан олар 
шығын ретінде қарастырылады.Өнімнің өзіндік құны мен есепті 
кезең шығындарының арасындағы негізғі айырмашылық -  бүл 
олар тіркеуге алынған уақыт айырмашылығына байланысты.

Тек гана онімнің езіндік қүны қосалқы енімдердің бағасына 
енгізіледі жэне сатылган тауарлардың өзіндік қүнының негізғі 
калькуляциясын қүрайды, сонымен бірге есепті кезең шығындары 
осы калькуляцияның қүрамдық бөлігі болып табылмайды.

Өндірістік емес шығындар жалпы шығындардың елеулі пайы- 
зын қүрайды. Осыған байланысты бухгалтерлер бүл шығындарды 
тауардың өзіндік құнының құрамдық бөліғіне неге енгізбейді де- 
ген заңды сүрақтуындайды. Оның себептері төмеидегідей:

-  Активтер элеуетті (потенциалды) пайдатабуғабағытталғаи, 
болашақта габыс экеледі жэие өнімнің өзіндік қүнын 
жоғарлагады деп күтілетін, өнімнің қандай да бір түрін 
дайындауды жүзеге асырудағы ендірістік шыгындар. 
Өндірістік емес шыгындар алдағы уақьпта габыс әке- 
летіндігіне кепілдік жоқ болғандықтан қандай да бір нақты 
өнімнің өзіндік күнына қосылмайды. Сондықтан өндірістік 
емес шыгындар босалқыларды багалауда есепке алынбауы 
керек.

-  Тауарларды қоймада сактауда өндірістік емес шығындардың 
кейбір түрлері толыгымен шыгарылады, әсіресе өткізумен 
байланысты шығындар. Әрине олар босалқыларды 
багалауда есепке алынады.

Өндірісгік шығынды қүрайтындар. Өнеркәсіп өндірісінде 
өнімнің өзіндік қүиының калькуляциясына үш элемент кіреді:

-  негізгі материалдар;
-  негізгі өндіріс жүмысшыларының еңбекақысы;
-  өндірістік жанама шығындар.
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Негізгі материалдар нақты бір өнімді өндіруге тікелей 
жүмсалады. Ал, көмекші материалдар нақты бір өнімнің белшегі 
рстінде қарастырылмайды, себебі олар бірнеше тауар түрлеріи 
дайындауга қатысады. Кәмекші материалдар ондірістік жанама 
шыгындардың құрамына кіреді.

Негізгі өндіріс Ж-үмысшыларының еңбек шығындары нақты 
өнімді өндіру шығындарына агіарылады. Өнімді дайындауға ті- 
келей қатыспайтын, жалданып жүмыс ісгейтін, бірақ, өндіріс 
процесінде көмекші роль атқаратын тұлгалардың еңбекақысы 
шыгындарда ©ндірістік емес жұмыс күші ретінде жіктеледі. 
Көмекші материалдар сияқты өндірістік емес жүмыс күшінің 
шыгындары өндірістік жанама шығындардың кұрамында есеп- 
теледі.

Негізгі шыгындарга жүмыс күшіне жүмсалған шығындар, 
негізгі материалдар мен тікелей шығындардың құны сияқты өнім 
ендірудегі тікелей шығындар жатады.

Өндірістік жанама шыгындарға енімді өндіруге кеткен барлық 
өндірістік шығындардан негізгі шыгындарды шегерғеннен қалған 
сома жатады. Оларға: өндірістік емес жүмыс күшінің шығындары, 
көмекші материалдар шығындары, қосымша ендіріс шығындары 
кіреді.

Қосымша өндірістік шығындар көп салалы компаниялар- 
да болады. Мысалы: жал төлемі жэне амортизациялық аударым- 
дар. Жанама шыгындар кәсіпорындагы барлық нақты өндірілетін 
өнімдерге таралатындықтан, оны нақты өиімдердің арасында 
дэл бөлу мүмкін емес. Сондықтан жанама шығындарды тек гана 
жобаланған баға жолымен қандай да бір нақты өнімдердің қүнына 
апаруға болады.

Тікелей жэне қосымша шыгындардың арасындағы айыр- 
машылық шығын есебінің бағытына байланысты болады.

Өндірістік шығын есебінің бағыты қосалқы өнімдердің 
бағасына енгізілетін, нақты өнім женіндегі көрсеткіштердің 
көрсетілуі. Тікелей шығындар есептің мақсатымен анық байла- 
нысты болуы мүмкін.
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Т ап сы ры сты қж ән е процестік ш ығын 
калькулядиясы

Тапсырыс бойынша көп ассортиментті өнімдер шығаратын 
немесе көптеген жүмыс түрлерін орындайтын кәсіпорындарда 
эрбір тапсырыс өз ретінде жеке болғандыктан, оган нақты еңбек, 
материалдық жэне жанама іпыгындар талап етіледі. Сондықтан 
әрбір тапсырысты орындау шыгындары бойынша жеке ссеп 
алынуы қажет. Шығындар жөніндегі есептік көрсеткіштерді 
жинактаудың мүндай жүйесі тапсырыстық шығын калькуляциясы 
ретінде белгілі.

Шығындар жөніндегі көрсеткіштерді жинаудың альтернативті 
жүйесі -  процесс бойынша шығын калькуляциясы -  есепті мерзім 
ішінде бір өнім түрінің көгі мөлшерін өндіретін кәсіпорындарда 
қолданылуы мүмкін.

1.2.5. Өнімдердің өзіндік құнына 
енгізілетін шығындардың құрамы

«Тауарлы-материалдық босалқылардың есебі» деп аталатын 
№ 7 БЕС-na жэне ҚР-сы үйымдарындағы әдістемелік нүсқауларға 
сэйкес өндірістік озіндік қүн анықталады. Өндірістік өзіндік қүнға 
кірмейтіндер: жалпы жэне экімшілік шығындары, дайын енімдерді 
(гауар, жүмыс, қызмет) сату шығындары, марапаттау түріндеі і 
шығындар. Бүл шығындар есепті кезеңнің шығындары ретінде 
қарастырылып, ай соңында «Қорытынды пайда (залал)» шотыныц 
дебегі бойынша есептен шығырылады.

Өнімдердің (жүмыс, қызмет) өзіндік қүнына кіретіндер:
-  өнімдерді (жүмыс, қызмет) ондірумен тікелей байланысты 

шығындар;
-  онімдердің жаңа түрлерін жэне жаңа технологиялық про- 

цестерді дайындау мен меңғеруге кеткен шығындар. Оған 
жобалау және құрастыру шығындары, сонымен бірге
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жаңа өнімді дайындаудагы технологиялық процесті өндеу, 
жабдықтарды қайта құрастыру және қайта орналастыру, 
үлгі ретінде қолданылатын өнімнің қүны жатады.

Өнімдердің жаңа түрлерін меңгерумен байланысты шығын- 
дар болашақ кезең шыгындарына жатады жэне оларды белгі- 
ленгсн уақыт ішінде бөліп-бөліп өнімдердің өзіндік қүнына 
енгізіледі. Егер өндірісті меңгеру кезеңі үзақ болмайтын жэне 
өндірістік шығындары аз болатыя көп номенклатуралы өнім 
өндірісін ұйымдастыруда (мысалы, қүралдар, радиобөлшектер 
жэне т.б.) бүл шығындарды бірден өнімнің өзіндік қүнына жана- 
ма шығын ретімде енгізуге болады.

-  табиғи шикізатгарды пайдаланумен байланысты шы- 
гындар: жерді культиватциялау шығындары, суға жәпе 
ағашқа төленген төлемдер;

-  табушы салалардагы дайындық жұмыстарына кеткен 
шығындар: шикізат орнын табу, ашық тау жұмыстарында 
территорияны тазалау, габылған шикізаттүрлеріне қол жет- 
кізу үшін уақытша жолдар салу жэне басқа да жұмыстар;

-  өндірістегі, цехтардағы жаңа үйымдастыруларды меңгеру 
шығындары;

-  өндірісті ұйымдастырумен және технологияны жетілдіру- 
мен, өнімнің сапасын жақсартумен, олардың сенімділігін 
ар-ггырумен және өндіріс процесі кезінде жүзеге асырыла- 
тын басқа да қасиетгерімен байланысты шыгындар;

-  өндірістегі өнер тапқыштықпем, өндіріс процесін жақ- 
саріумен байланысты шығындар;

-  өндіріс процесіне қызмет корсетумен, өндірісті шикізаг- 
тармен, материалдармен, жанар-жағар майлармен, энер- 
гиямен, құралдармен және басқа да еңбек қү.ралдарымен 
қамтамасыз етуге, негізгі ондіріс қорларын жүмыс 
жағдайында сақтап тұрумсн, санитарлық-гигиеналық 
талаптарды орындауды қамтамасыз етумен байланысты 
шығындар;

-  өндірістік цехтардағы гехникалық сақтандыруларды жоне 
жақсы еңбек жағдайын жасаумен байланысты шығындар;

-  табиғат қорғау бағытындағы қорларды ұстаумен, эко- 
логиялық қауігпі қалдықгарды сақтау жэне басқа да
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табиғатты қорғау шығындарымен байланысты ағымдағы 
шығындар;

-  жұмысшыларды ұйымнан жүмыс орнына дейіи жәие кері 
жеткізуді енғізе отырып, вахталық әдісті жүзеге асырумен 
байланысты шығындар;

-  еңбек заңында қарастырылған етелмеген өндіріс уа- 
қытына теленетін төлемдер: демалысқа төлснетін ақы, 
пайдаланылмаған демалыс және басқа да төлем түрлері 
үшін етемақы;

-  ондіріс жүмысшылары мен цех персоналының еңбекақы 
шығындарынан әлеуметтік жэне басқа да қорларға есептел- 
геп аударымдар;

-  үйымның мүлкін жэне жүмысшыларды сақтандыру 
шығындары;

-  ақаудан болған жоғалтулар;
-  ішкі ендірістік себегітерден болатын ақаулар;
-  ендірістік қызметпен байланысты іссапар жэне басқа да 

шыгындар.

1.2.6. Шешімдер қабылдау және 
жоспарлаудағы шығындарды 
классификациялау (жіктеу)

Шешімдер қабылдау жэне жоспарлауда істің альтернативтік 
варианггарын бағалау үшін классификацияның келесідей түрлері 
пайдаланылады:

Шығын динамикасы. Өндірістік қызмет деңгейіне байланысты 
шығындардың қалай өзгеретіндігін корсезу-шешімдер қабылдау 
үшін өте маңызды. Өндірісгік қызметгің деңғейі (көлемі) келесідей 
көрсеткіштермен өлшенуі мүмкін: өндірілген өнімдердің немесе 
сатылған тауарлардың санымен, еңбек шығындарымен (сағатпен); 
дәрігерге қаралгаи пациенттердің, қабылданған студенттердің са- 
нымен, осы немесе басқа да үйымдардың қызмегін бағалайтын 
сипаттамалардың көмегімен.



• Келесі жылға ендіріс көлемін қалай жоспарлау қажет?
• Өнімдерді сатумен айналысатын персоналға төленетін 

еңбекақы мелшері қандай болу керек?
• Шығарылатын өнімдерді кобейіу үшін қосымша жабдық- 

тар сатып алу қажет пе?
Айнымалы шығындар ендірістік қызметтің деңгейіне (кө- 

леміне) тікелей пропорционалды түрде өзгереді.
Жиынтық айнымалы шығындар өндіріс көлеміне байла- 

нысты түзу сызықты, ал өнімнің бір бірлігіне келетін айнымалы 
шығындар тү.рақты көлемде болып табылады. Қысқа мерзімді ай- 
нымалы өндірістік шығындарға мысал ретінде жасалған жұмыс, 
негізгі материалдар, электроэнсргия жэне станокқа қажет болатын 
заттарды айтуға болады.

Өндірістік емес айнымалы шығындарға сатудан түскен түсім- 
нің көлеміне байланысты өзгеретін сатудан алынатын делдалдық 
түсімді және жанар-жағар майдың құнын жатқызуга болады.

Тұрақгы шығьшдар белгілі уақыт кезеңінде өндірістің әртүрлі 
масштабында өзгеріссіз қалады.

Жиынтық тұрақты шыгындар өндірістің барлық деңгейі 
(көлемі) үшін өзгеріссіз қалады, ал өнімніғі бір бірліғіне келетін 
тұрақты шығындар өндіріс көлемінің өсуіне байланысты азаяды.

Жартылай айнымалы шығындар тұрақты да болады және 
оларда айнымалы компонентгер де болады. Мысалы, материал- 
ды-техникалық қамтамасыз егу шығындары-жартылай айнымалы 
шығындарға жатады, кез-келген ендіріс көлемінде жүзеге асыры- 
латын материалды-техникалық қамтамасыз етудің жоспарланған 
(тұрақтьі) шығындары жэне өндіріс көлеміне тікелей байланысты 
айнымалы шығындардан түрады.

Қабылданатын (релевантты) жэне қабылданбайтын (релевант- 
ты емес) шығындар мен табыстар.

Есепке алынатын табыстар мен шығындар: бүл шешімдер 
қабылдауга эсер ететін келешектегі шығындар мен табыстар. Мы- 
салы, еғер кімде-кім өзінің жеке автокөлігімен немесе қоғамдық 
көлікпен саяхат жасуды тандау алдында гұрса, оида бүл жағдайда 
қандай тандау жасағанына байлағіыссыз, автокөлікті пайдаланғаны
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үшін төленетін салық жэне сақтандыру төлемі есепкс алынбайтын 
шығынға жатады. Бірақ, автокөлікке қажетті бензин шыгындары 
есепке алынатын шығыидарга жатады.

Компания бірнеше жыл бүрын 100 теңгеден шикізат алып 
қойды, бірақ бүл шикізатты сатып-өткізу немесе болашақта пайда- 
лану мүмкін болмай қалды, яғни сатып алушылардан тек бір ғана 
сүраныс түсті. Сатып алушы осы шикізатган жасалған өнімдердің 
бір бірліғін 250 теңгеден жоғары емес багаға сатып алуға дайын 
екендігін айтты. Осы шикізатты өндеуге және одаи қажетті өнім 
жасауга қосымша 200 теңге иіыгын жүмсалды. Компания эрбір 
бірлік үшін 250 теңгеден тагісырыс қабылдағаны дүрыс па?

Ғхептеулер көрсеткендей, тапсырысты орындау шығындары 
300 теңғені күрайды, 100 теңге шикізаттың бағасы жэнс енімді 
жасауға кеткен иіығын 200 теңге. Соидықтан гапсырыс қабылданса 
да немесе кері қайтарылса да, шикізатгың бағасы өзгеріссіз 100 
теңғе күйінде қалады. Шикізатіар қүнының қорытындысы шешім- 
дер қабылдауда есепке алынады, егср тамсырыс қабылдаиган бол- 
са, шикізатты енімғе айналдыру шығындары 200 теңгені құрайды 
жэне ол есепке алынады. Осыған байланысты эрбір бірлік үшін 
250 теңгеден таисырыс қабылдаган дүрыс шешім болып табылады. 
Компанияның таза шығындары 50-ге (100-дің орнына) азаяды.

Жойылатын шығындар -  бүл шыгындар істің альтернативтік 
курсын талдау арқылы қүтылуға болатын шығындар. Дл жойыл- 
майтын шығындар қүтылу мүмкін емсс шығындар. Тек ғана жойы- 
латын шығындар шешімдер қабылдауда есепке алынуға тиіс.

Жоғарыдағы мысалдам коріп отырғандай, мөлшері 100 бо- 
латып шикізаттар шығындары жойылмайды жэне шешімдер 
қабылдауда есепке алынбайды, ал шикізаттан онім өндіруғе кеткен 
200 мәлшердегі шығын-жойылатын, шешімдер қабылдауда есеике 
альшады. Табыс әкелетін, жойылатын шығындарды көбейтетіи ва- 
риант шешімін қабылдау қажет.

Қайтарылмайтын шығындар немесе өткен кезең шығындары 
-  бүл алыныи қойған ресурстардың қүны. Бүл шығындар бүрын 
қабылдамгаи шешімдердің нәтижесіиде пайда болған жэне 
болашақүа ешқандай шешіммен өзгеруі мүмкін емес.
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Қайтарылмайтын шығындар шешімдер қабылдауда есеп- 
ке алынбайды, ал есепке алынатын шығындардың барлығы 
қайтарылатын болып табылатындықтан, осы категория мен 
релеванттық емес шығындар категориясыньщ арасында 
айырмашылық болады.

Мысалы, өндірістің екі альтернативтік эдісгерін салыс- 
тырғанда, екі тэсіл үшін де негізгі материалдар шығындарының 
сомасы бірдей болады, сондықтан негізгі материал шығындарын 
шығындар есебіне алынбайтын категорияға апаруға болады, 
бірақ осы жағдайда материал шығындары қайтарылмайтын 
болмайды, ендеше олар болашақ кезең шығындарына апары- 
лады.

Жорамалдағы шығындар егер қандай да бір істің альтерна- 
тивтік курсын таңдау басқалардан бас тартуды талап еткенде, 
жоғал гулар болғанда мүмкіндікті сипаттайды.

Инкременттік (оспелі кейде оларды дифференциалдық деи 
атайды) шығындар мен табыстар -  бүл өнімнің қосымша бір- 
лігін дайындау немесе сату нәтижесінде пайда болатын қосымша 
шығындар (табыстар).

Маржиналды шығындар жэне табыстар -  өнімнің бір бірлігі- 
не келетін қосымша шығындар мен табыстар, ал инкременттік 
іиығындар өзінің мағынасы бойынша өнім бірлігінің жалпы то- 
бында өндіріс көлемінің өсу нәтижесі бар қосымша шығындары 
(табыстары).

бақылау жасау мен оларды реттеуді жүзеге асыруға келмейді, онда 
өнімді өндіру циклі бірнеше эр гүрлі технологиялық операция- 
лардан түратындықтан, олардың эрқайсысына жеке түлғалар жа-

Бақылау және реттеу процес 
1 .2 .7 . жүзеге асырудағы шығындар 

классификациясы (жіктемесі)

Өнімдердің арасында шығындар есебін бөлу принципі оларға
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уап береді/Сондықтан, өнімнің өзіндік қүны жопінде мэліметтер 
бола түрып, өңдірістің (жауапкершілік орталықтары) эрбір жеке 
бөлімшелерінің арасында шығындарды дэл бөлуді анықтау 
мүмкін смес. Бұл мәселе сәйкес қаражаттардың шыгысына жау- 
анты, нақты түлғаның іс-әрекетімен, шығындар мен табыстардың 
өзара байланысьш белгілеғенде шешіледі) Шығын есебіне жасаған 
мүидай қадам, қаражаттардың жұмсалуындағы жауагікершілік 
орталықтары бойынша шыгындар ссебі ретінде белгілі. Ол 
фирмалардың үйымдастырылу қүрылымының жауапкершілік зо- 
наларын бөлу принципіне сойкес қүрылған. Бүл зоналар жауап- 
кершілік орталыкхары деп аталады. Жауапкершілік орталықтары 
ұйымның (кзсіпорынның) сегмемті ретінде анықталуы мүмкіи, 
онда менеджер оның жүмысына жеке жауап береді.

Жауапкершілік орталықгарының 3 типі б ар :)
• Шыгыи орталығы,1 мүнда менеджер оздері бақылайтын 

шығындар үшін жауапкершілікті алады;
• ГІайда орталығы, мүіща менеджерлер сатудан алынған 

табыс және шыгындар үшін жауапты. Мысалы, өнім 
ондіру мен оны сазүға жауапкершілік алған компанияның 
белімшесі;

• Инвестиция орзалығьғ) мүнда менеджерлер сатудаі і 
алынгаи табыс жэне шығындар үшін, сонымен бірғе 
инвестициялардың көлеміне эсер ететіи, инвестициялық 
шешімдерді қабылдауга жауап гы.

[Жауагікершілік орталықтары бойынша тіркелген шыгындар 
мен табыстар реттел^ін жэнс репелмейтін шығындар болып жік- 
теледі. Барлық рра^летін шығындар белгілі басқару деңгейінде 
болады.і Мысділх кэсіпорын басшысыиың барлық өндірістік 
қаражаггарға /иелік етуге жалданған менеджерлердің санын 
көбейтуге немесе азайтуга қүқы бар. Бірақ, барлық шығындар 
басқарудъщ төменгі деңгейінде ретгелмейді, соидыктаи бухгалтер 
жауапкершілік орталықтары бойыпша сметаны орындау жөніндеғі 
есепті қүрғанда, шығындарды реттелетіи жэне реттелмейтін деп 
бөлу керек.

[.Реттелетін шыгындар-жауапксршілік орталықтары бойьшша 
тіркелгек шығындар, олардың деңгейі мейлінше менеджер тара- 
пынан реттеу қабілеттілігіне тәуелді болып келеді.
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Шығындарды бөле отырып, жауапкершілік орталықтарының 
мснеджері мен басшысы шыгындарды дэл анықтай алу үшін 
жзне накггы көрсеткіштермен жоспардың арақашықтыгып білу 
мақсатында бақыланатын шыгындарға жете галдау жүргізу қажет.

1.4. Ж а у а п к ер ш іл ік  о р т а л ы қ т а р ы н д а гы  см ет а н ы ц  о р ы н д а л у ы  
ж ө н ін д ег і есеп т іл ік

X бөлім і
Сметалық
шыгындар

(теңі-е)

Накты
ш ығындар

(теңге)

С м егадан
ауытку
(тсңгс)

Ретгелетін  шығында: пегізгі 
материалдар

16500 15300 1200

Ө ндір іс жұмысш ыларымың еңбегі 2100 220 0 (1 0 0 0 )
К омекш і псрсоналды ң еңбегі 3000 3200 (200)
Тұры п қалу уақыты 500 400 100
Ж анар-жағар май 800 1000 (200)
К омекш і матсриалдар 40 0 500 (100)
К еңсе тауарлары 300 280 20
Жиынтығы

4 2 5 0 0  14000 4 2 6 8 0  14000 (180)Реттелмейтін шығындар: шағым 
түсіру
А мортизация 5000 500 0
Сактандыру 2000 22 0 0 (200)
Жиынтығы 21 000 2 1 2 0 0 (200)

Бүл есепге реттелетін шыгындар эр түрлі маңызды шығын 
категорияларына жіктелген. Мүнда сметалық көрсеткіштер мен 
накты натижелердің арасындағы айырма көрсетіледі. Сметалық 
жэне нақтылы шығындардың арасындағы айырма нормативтік 
(сметалық) шығыннан ауытқу деп аталады.

'Гэжірибеде бақыланатын шыгындарга егжей-тегжейлі тал- 
дау жасауды талап етуді мүмкін. Мысалы, кейде негізгі ендіріс 
жүмысшыларының еңбегіне, жүмыс категориялары бойынша не- 
гізгі материалдарға жэне пайдаланылатын материалдардың әр 
түрлі типтеріне сүйеиуге тура келеді.

Шыгындарды бақылау жзне реттеуді жүзеге асыруда накты 
жэнс сметалық шығындарды бір жэне бірдей көлемдегі өнім
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бойынша салыстыру маңызды. Ол үшін толық шығындар ал- 
дымен тұрақты, айнымалы, жартылай тұрақты және жартылай 
айнымалы шыгындарға бөлінеді. Мұнда менеджердің жүмысы 
багаланатын, сметалық шыгыпдарды сол кездегі нақты өндіріс 
көлеміне жеткізу мүмкін болады. Мұндай қадам -  өндіріс 
көлемінің тұрақсыздығымен немесе икемді сметамен байланыс- 
ты, шығынның өзгеріс есебімен сметаны жасау деп аталады^

Тәжірибелік сабақ,

1-ситуация
Басшыға келесідей жагдайларды (ситуацияларды) шешуге 

қажет болатын басқару есеп ақпаратгарынан мысал келтіріңіздер:
1) цех бөлімшесінің механигі жабдықтарға ай сайын неме- 

се эрбір ай сайын жөндеу жүмыстарын жүргізуге шешім 
қабылдады;

2) сауда орталығының басшысы жаз айында қосымша сауда 
павильонын ашу тиімді ме деген сүрақты қарастырды;

3) шағын наубайхананың иесі нан жасаудың жаңа рецепті 
бойынша кәсіпорынның табысына қалай эсер етуге бола- 
тынын ойлады.

2-ситуация
Қаржылық жоне басқару есептерінің арасындағы негізгі 

ай ырмаш ыл ықтарды көрсеті ңіздер.
Шешуі: кестеге қараңыз
3-ситуация
Шешімдер қабылдау процесіпдегі негізгі кезеңдер қандай? 

Әрбір кезеңге мысал келтіріңіз.
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-------------------------- ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ --------------------------

/ .  Ьасқару есебіпде қысңа мерзш ді шешімдер қабылдау ушін қандай шара- 
лар жүргізіледі?

A ) табы стар орталыкгары бойы нш а шығындар есеб і үйымдастыры лады;

B ) шыгындар орталықтары бойы нш а ессп  үйымдастыры лады;

C) жауапкерш ілік орталыктары бойы нш а ш ы гындарға талдау ж үргізіледі;

D ) шыгындар м ен  табы старга талдау ж үргізіледі;

E) барлык жауаптар дүры с см сс.

2 . Томендегі корсеткіштердіц цайсысы басқару есебі әдістерші/f негізгі эле- 
ментіне жатады?

A ) түгелдеу;

B ) қүжаттау;

C) ш оттар ж эме косарлы жазу;

D) калькуляциялау;

E) бю дж еттеу ж эн е бақылау.

3. Төмендегі экономикалың операцияпардың цайсысы басқару есебініц 
әдісіие жатпайды?

A ) өндір іс ж оспары ны ң оры ндалуы н талдау;

B ) өн дір іс  шығындарыи топтау;

C) габысты мойы ндау сэтінде;

D ) жанама ш ы ғындардың есеб і;

E) көмекші өн дір істің  есеб і.

4. Қаржылық есепте шыгындар ш ы ш н элемешптері бойыниш топтасты- 
рылады, an, баеқару есебінде қапай?

A ) онім  түрі бойы нш а;

B ) ж үм ы с түрі бойынш а;

C) шығын баптары  бойынш а;

D ) өнім  ж эн е ж үм ы с түрлері бойы нш а ж онс шығын баптары бойы нш а;

E) барлы қ жауаптар дүры с ем ес.

5. Басқару есебі меііеджерлерді аңтіраттармен не үиіін ңамтамасыз 
етеді?

А ) жоғарғы түргаи органдарға есеп  дайы ндау үш ін;
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B ) каржы органдары на есеп  дайы ндау уш ін;

C) ш ыгындарды азайгу бойы нш а ш еш ім кабылдау ушіп;

D) барлык жауаптар дуры с;

E) табы стар бойы иш а есеп  жасау үш ін.

Машыңтану есептері

Ш ығындардың классиф икадиясы  (жіктелуі)

1.1-есеп. Есентіц мақсаты: ИІығыпдардың терминологии- 
сын, концеіщііисын жэне классификациясыи мецгеру.

Тапсырма: төмендегі көрсетілген барлық шыгындардың эрбір 
түрін екі шығын катеіориясына жатқызыңыздар: тұрақты немесе 
айнымалы, жанама немесе тікелей.

Ө ндіріс колеміне 
катынасы бойы нш а

О бьектін ің  өзін дік
№ Шығын түрлері кұнына апарылу 

тэсіл і бойы нш а

тү.ракгы айнымалы жаиама тікслей

1 2 3 4 5 6
1 Ө н дір іс ж ұм  ысшы ларын ың 

екбегі
2 Ш икізаттар

3 1 іакты тауарларды жарнамалау  
шығындары

4 Көн ассортим еитті гауарларды  
жарнамалау шыгымдары

5 Зер ггеу  ж әне опдсу  
шыгыңдары

6 Э лектроэпергия А ) жабдықтау
Б) жары қ беру

7 Д иректорды ң еибскакысы
8 Бакылаушының еңбекақысы  

Л ) бір тауар түрі шыгарылады
Б) коп тауар шыгарылады

9 Жал төлем і
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Есептің шешуі:

№ Шыгын түрлері
Ө н дір іс колсм інс  

қагынасы бойы нш а

О бъектініц  
озіндік  күнына 
апарылу тәсілі 

бойы нш а
тұракгы айнымалы жанама тікелей

1 2 3 4 5 6
1 Ө н дір іс Ж-үмысшыларыньщ 

еңбегі
✓ ✓

2 Ш икізачтар / ✓

3 Наісгы тауарларды жарнамалау 
шыгындары

✓

4 Көп ассортим снтті тауарларды  
жарнамалау шыгындары

✓ /

5 Зсрттсу ж энс о н деу  шыгыпдары

6 Элсктроэнсргия  
А ) жабды қтау  
Б) жарық беру ✓

V

✓

✓

7 Д и рсіп орды ң  еңбекакы сы ✓

8 Бакылаушының сңбскакысы  
А ) бір  тауар түрі шыгарылады

/ ✓

Б) коп тауар шыгарылады ✓ ✓

9 Жал толсм і ✓ ✓

1.2-есеп.
Тапсырма: темендегі көрсетілген барлық шыгындардың әрбір 

түрін екі шығын категориясына жатқызыңыздар: тұракты немесе 
айпымалы, жанама немесе тікелей.

Ш ыіъііі турлері
Ө идір іс көлем іне  

катьінасы

О бъектінің  
өзіндік  кұнына

бойы нш а
аиарылу тәсілі 

бойы иш а

1. Зауы т кафетериі үш ін азык-түлік
2. Ө ндірістік  гимарат үш ін жал толем і
3. Зауыт коймаш ы сы ны ц еңбекақысы
4. М еиеджерлерді дайы ндау бағдарламасы
5. Ү стінгі бетті тазалауга ариалган  
магериалдар (зімпара кагаз ж эн ет .б .)
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6. М еханикалык цехка арналған ксскіш - 
саптама
7. Зауыт жумысш ылары н сақтанды ру  
жарнасы
8. М остилы цик аппаратына арналған 
цем ент
9. Д ом на пеш іне арналган металл  
калдыктары

10. Зауыт душ ы на армалгаи кагаз орамал

1.3-есеп.
Тапсырма: темендегі көрсетілген барлық шығындардың эрбір 

түрін екі шығын катешриясына жатқызыңыздар: түрақты немесе 
айнымалы, жанама немесе тікелей

Ш ыгын түрлері
Ө и дір іс колем іне 

катынасы  
бойы нш а

О бъектінің  
өзін д ік  қүнына 
апарылу тәсілі

бойьш ш а
1. «L G » комгіаниясынын тоңазыткыш  
он дір ісі үш ін  жалпак болат

2. Қүрасты ру цехындагы тү.рып қалу 
уакыты
3. М үлік салығы
4. Станоктарга армалган мүздаткыш  
сұйыктык
5. Қүрасты ру цехындағы  
бакылаушылардың еңбекақы сы

6. «Ф орд» компаниясыныц күрастыру 
зауы ты иан сатып алган отын насостары

7. Станоктар мен жабды қтарды ң бір  
калыпты амортизациясы
8. Зауы т жүмысш ылары үш ін  
ұйы мдасты ры лган серуен
9. Қ оймадагы  жүкті тасуға жүмсалған  
жанар май
10. Балкыту цехы нда колданылатын 
материалдар

4 - 3/ 60-09
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1.4-есеіі.
Машина жасау компаниясының шығындар есебінде төмен- 

дегідей шығыстар тіркелген:
1. Машина (стамоктарга) арналған жағар майлардың құны.
2. Автомобиль жасау өндірісіндегі жүк автомашинасын 

пайдалануға берілгеи лицензияның құны.
3. Машиналар мен жабдықтардың амортизация сомасы.
4. Лабороторияларда пайдаланылатын химикаттардың қүны.
5. Өнімді өткізумен айналысатын персоналдарға қосымша 

төленетін төлемақы.
6. Қаржы директорына хатшының шағымы.
7. Сатып алушыларга берілген саудалық жеңілдіктер.
8. Машина (станок) операторларына есептелген демалысақы.
9. Шикізаг қоймасы күзетшісінің шағымы.
10.Жарнама бойынша агент қызметіне төленген төлем.
11. Дайын өнім қоймасы үшін теленген жалдық төлем. 
12Лаборотория қызметкерінің шағымы.
13.Компанияның гимаратын сақтандыру толемі.
14.Кэсіпорында жүмыс істейтін бақылаушының (инспек- 

тордың) шағымы.
15.Бас офисте пайдаланылатын жазу машинасына арналған 

лентаның қүны.
16.Машина (станок) операторларына арналган арнайы қорғау 

киімдерінің құны.
Аныктау керек:
а) жоғарыдағы көрсетілген шығыстарды тәмендеғі катеғори- 

ялар бойынша жіктеңіздер:
-  Өндірістік жанама шығыстар;
-  Өнімдерді сату бойынша шығыстар;
-  Әкімшілік-басқару шығыстары;
-  Ғылыми-зерттеу жоне оіідеу шығындары.
Сіздің жауабыңызда эр шығын түрі бір ғана категорияда 

көрсетілуге тиісті.
э) персоналдардың еңбекақысы айнымалы шығындарға емес, 

тұрақты шығындарға апарылады, соның үш себебін көрсетіңіз.
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Сату бойы нш а шығыстар 140000
Ш икізатгар меи материалдар, 1-қаңтарға 90 000
Ш икізаттар мсн матсриалдар, 3 1-жедтоқсанга 60 000
Зауыттың коммунальды қ шығыстары 36 000
Тікелей еңбек  шыгьшдары 150000
Зауыт ғимаратының тозуы 162000
Ш икізаітар  меи материалдарды  сатып алу 75 0 0 0 0

Сатудан алі.ш ган табы с 250 0 0 0 0
Зауыт ғимаратын саісгандыру 4 0 000
Зауытка шаруашылык гэсілм ен т\'гсндсу ж үргізу 15000
Әкімш  ілік-басқару шыгыі ідары 270000
Ж анама еңбск шыгындары 300000
Халыкты эксшіатациялау шыгындары 87 000
Аяқталмаған өн дір іс 1 кадгарга 180000
Аякталмаган өн дір іс  31 ж слтоқсанға дайы н өмім 1 қацтарга 100000

2 6 0 0 0 0
Дайы н онім  31 ж елтоксанға 21 0 0 0 0

Анықтау керек:
1. Өндірілғен өнімнің өзіндік құнының калькуляциясыи;
2. Сатылғаи өнімнің өзіндік құнын;
3. Жоғарыдағы (1 және 2) көрсеткіштерді пайдалана отырып, 

табыстар мен шығыстар жөніндегі есепті.
Есептіц шешуі:
1. Өндірістік шығындар -  Тікелей материалдар+Тікелей еңбек 

+ ӨЖШ (өндірістік жанама шығындар)=(90000+7 5 0000-60000) 
+(150000)+(36000+162000+40000+15000+300000+87000)=78000 
0+150000+640000-157000.

Өндірілген енімнің өзіндік қумы=1 қаңтарға АӨ (аяқталмаган 
еңдіріс)+өндіріс шыгындары -  31 желтоқсанға АӨ= 180000+ 
1570000-100000-1650000.

2. Сатылған өнімнің өзіндік құны= 1 қаңтарға ДӨ (дайын 
енім)+өндірілген енімнің өзіндік қүны -  31 желтоқсанға ДӨ- 
260000+1650000-210000=1700000.
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3. Түсім
4. Сатылган онімнің езіндік қүны
5. Жалпы табыс

2500000
(1700000)
800000

6. Мерзімдік шыгыстар (140000)
(270000)

7. Таза табыс 390000

1.6-есен.
Төмендегі ТМБ жэне шығыстар жөніндегі көрсеткіштер осы 

аяқталган жылғы компанияныңбухгалтерлік жазуынан алынған:

Ж арнама бойы ш па шыгыпдар 100000
Н егізгі жұмы сш ы ларды ң снбскакысы 9 0 000

ІИикізаттарды сатып алу 132000
Зауы т ғимаралының ар ендалы ктелем і 8 0 000
Комскш і он дір іс  жүмы сш ы лары ны ң еңбекақысы 5 6 300

Сгпу кезіпде баганы ц арзаидатылуы 3 5 000

Зауытгың коммунальды к шығындары 9 0 0 0

Зауыт жабдыкггарын үстау шыгындары 2 4 0 0 0

Зауы ткатүгеидеу ж үргізу  шыгындары 700

О ф истік ж абды қгарды ң тозуы 8000
Зауыт жабды ктары ны ң тозуы 4 0 0 0 0

Тауарлы-материалдык босалқы лар Ж ыл басы ида жыл аяғында

Ш икізаттар 8 000 10000

Аяқталмагаи оидір іс 5000 2 0 0 0 0

Д айы н өнім 7 0 0 0 0 2 5 0 0 0

Анықтау керек:
1) Өндірілген өнімнің өзіндік құнының калькуляциясын.
2) Компанияның табыстары мен шығыстары жөніндегі есебі 

үшін сатылған өнімнің өзіндік құны бөлімін дайындауды.

1.7-есеп. Есептің мақсаты: Өндірілген және сатылған 
онімдсрдіц өзіндік қүнын есептеуді мецгеру.

Тапсырма: «Достық» компаниясы 31 желтоқсанға келесідей 
шоттардың қалдығын корсетті:
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1. Ж арнамалауга кстксн шыгындар 2 1 5 0 0 0

2. Зауыт жабды қтарыи сактанды ру шыгыңдары 8000
3. Сату' бол ім ін ің  жабды ктарының тозуы 4 0 0 0 0
4 Зауыт і имаратын жалдау шыгындары 9 0000
5. Зауьпты ң коммуналды шыгындары 52000
6. Сату жеңілдіктері 3 5000
7. Зауыггы жинактауга ариалган материалдар 600 0
8. Зауы тж абды ктары ны ңтозу шығындары 110000
9. Ә кімш іліктің  ж эн с сату бөл ім ін ің  енбекакысы 85000
10. Зауьпты  ж ондеу  шыгымдары 74 000
11. Т ікелей енбск  шыгындары 0

12.ІІ1шсізахтар мен материалдарды сагып алу 26 0 0 0 0

Тауарлы-материалдық босалқылардың (ТМБ) қундық кө- 
ріністегі жылдың басындағы жэне аяғындағы қалдыгы:

Ж ы л  ба сы н д а Ж ы л  аи гы н да

Ш икізаттар мсн материалдар 50000 4 0000
Аякталмаған өндір іс ? 3 3000
Дайы н өнім 3 0 000 ?

Жыл бойындагы жалпы өндірістік шыгындар- 675000 теңгені 
құрады. Сатуға дайын өнімнің құны -  72000 теңге, сатылған 
өнімнің құны -  635000 теңге.

Анықтау керек:
1. Табыстар мен шығыстар жөніндегі есепке жататын, 

өндірілген жэне сатылған өнімдердің өзіндік құнының 
калькуляция кестесін дайындау;

2. Жогарыда берілген құндық көріністегі сома, ағымдағы 
жылы өндірілген өнім бірлігінің 30000 эквиваленті- 
не тең деп қарастырайық. Өиімнің бір бірлігінс келетін, 
пайдаланылган тікелей материалдар шығынының орташа- 
сын және зауыт гимаратын жалдау шыгындарының орта- 
шасын есептеу;

3. Келесі жылы компания 50000 өнім бірлігін әндіреді деп 
есептеп, өнімнің бір данасына келетін орташа шыгынды 
жэне тікелей материалдар бойынша жалпы шығынды 
аныктау. Өнімнің бір бірлігіне келеді деп күтілетім орташа
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шығындарды жэне зауыт ғимаратын жалдау бойынша жал- 
пы шығындарды анықтау. (Тапсырмаға жауап бере отырып, 
сіздер тікелей материалдар-айнымалы, ал жал-тұрақты 
шыгьш екендігіне көз жеткізіңіздер).

4. Өндіріс бөлімінің басшысы ретінде, компания президенті- 
не 2-ші жэне 3-ші пунктердегі өнімнің бір данасына келетін 
шығындардың айырмашылығын түсіндіріңіз.

1.8-есеп. Өндірістік есеп.
ХУ компаниясы Форд Мотор компаниясын автомобиль 

бөлшектерімен қамтамасыз етеді. Темендегі сұрақтарға жауагі 
беру үшін ХУ компаниясы бойынша келтірілген көрсеткіштерді 
пайдаланыңыз (барлық көрсеткіштер млн теңгемен берілген).

3 1 .1 2 .0 7  
жылга ТМ Б

31 .1 2 .0 8  
жылга ТМ Б

Мегізгі материалдар 7 5
А якгалмаған ен д ір іс 4 3

Дайы н онім 10 13
4 жы лды ц іш інде жұ.мсалган өндір істік  шығындар
Пайдаланылган нсгізгі материалдар 30
Кцбскке ксткеи тікелей шыгындар 13
Ж анама ондір ісгік  шыгыидар: Еңбекке кетксн 
жанама шыгындар

5

Коммумалдык кызмет 2
Гимараттар мсн ж абды ктарды ц амортизациясы 3

Басқалар 6 16

Жиымтыгы 59

Анықтау керек:
1. Өндірілген жэне сатылған енімдердің өзіндік қүны 

жөніндегі есепті дайындау;
2. Есептеріңізді 1,1-кестенің есебімен салыстырыңыз.

Тақырып бойынша өзін-озі тексеруге арналған сүрақтар
1. Егер жарнама бөлімі шығынның калькуляциялау объектісі 

болып табылса, онда болім басшысының еңбекақысы төмендегідей 
шығын түрлеріне жіктеледі:

А) айнымалы жэне тікелей шығындар;
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Б) айнымалы жэне жаиама шығындар;
В) түрақты және тікелей шығындар;
Г) түрақты жэне жанама шығындар.

2. Ішкі релевантты облыстағы бір-біріне келетін айнымалы 
шығындар:

A) өндірістің эрбір көлемінде әр түрлі;
Б) эр түрлі ондіріс келемінде түрақты;
B) өндіріс көлемініңөсуіне пропорциопалды гүрде өседі;
Г) өндіріс көлемі азайғанда азаяды.

3. Өндірістік компания үшін мерзімдік шығындарға мысал 
бола алатындар:

A) зауыт жабдықтарының амортизациясы;
Б) сату бөлімі жүмысшыларының еңбекақысы;
B) машина операгорларының еңбекақысы;
Г) зауыт жабдықтарын сақтандыру.

4. Компанияның төмендегі шоттар бойынша 2008 жылға ке- 
лесідей қалдықтары бар:

Босалкылар Ьастапкы Соңгы

Тікслсй матсриалды к шыгындар 5 5000 6 5 000
Лякталмаган он дір іс 9 6 000 80000
Дайын өнім 5 0 000 85 000

2008 жылдың ішінде келесідей шығындар болды:
Н егізгі материалдар сатып алымды 4 0 0 0 0 0
Тікелей еңбек шыгындары 22 0 0 0 0
Ө ндірістік  жанама шығыццар 3 30000

2008 жылы ондірілген өнімдердің озіндік құны төмендегідей 
болды:

а ) 921000
э ) 956000



б ) 966000
в ) 979000

5. Жогарыда кестемен келтірілген корсеткіштер бойынша 2008 
жылы сагылған өнімдердің өзіндік құны мынадай болды:

а ) 921000
э ) 956000
б ) 966000
в ) 979000

---------------------------  ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ ------------------------

/ .  Өнімнің өзіндік қүнын есептеу үшін іиыгындар қапай жіктеледі?

A ) тікелей ж әне жанама;

B ) негізгі ж эн е үстем е;

C ) бір элем ентті ж эн е кешенді;

D ) тікелей ж эн е жанама, негізгі ж эн е үстем е, б ір  элем ентті ж зн е  кеш енді;

E ) дұры с жауабы жок.

2. Кіретін және шыгатын шыгындар баланста ңалай көрсетіпеді?

A ) пассив ретіндс;

B ) м індсттем е ретінде;

C ) актив ретінде;

D ) дсбиторлы к боры ш  ретінде;

E) кредиторлы қ боры ш  ретінде.

3. Басқару есебінде «шыгындар» деген термин нені білдіреді?

A ) шығындар -  бүл ш ығындар косылган табыс;

B ) шығындар -  бұл  ш ығындар косылған зиян;

C ) шығындар -  бүл  шығындар қосылған өндір істік  ш егерімдер;

D ) шығындар -  бұл  шығындар азайтылган табыс;

E) барлык жауаптар дұры с ем ес.
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4. Төмендегі иіыгын турлерініц біреуі тікелей шыгындарга жатпайды:

A ) кірпіштер;

B ) кірпіш ті қалаушының еибекакысы;

C ) сырлауш ының ецбекакысы;

D ) кірпіш ті тасум сн  айналысагыи ж ұргізуш ін ің  сңбскақысы;

E) сылақш ылардың еңбекакысы.

5. Үстеме шыгындарга қандай шығын түрлері жатады?

A ) элекром онтердің  еңбекакысы;

B) слесарь-сантехниктің  еңбекакысы;

C) бас бухгалтердің  оры нбасары ны н сңбекақысы;

D) элекром онтердіц , слесарь-сантсхниктіц  ж зн е бас бухгалтердің  

оры нбасары ны ң еңбекакысы;

E) элекром оіггердің  ж эн е слесарі>-сантехииктің еңбекакысы.

6. 'Гомендегі көрсетиіген іиыгындардың біреуі өндірістік ишгындарга жа- 
тпайды:

A ) аякталмаган ондіріс;

B) сырлауш ыныц еңбекакысы;

C) мұнай өн ім дері бойы нш а шыгындар;

D) оф истегі мүліктср бойы нш а аморгизация есептсу;

E) технологиялы қ жабды қтар бойы нш а амортизация есептеу.

7. Томендегі көрсетілгеп шыгьіндардың ңайсысы айнымалы шыгындарга 
.жатады?

A ) қаламсап сагып алу шығындары;

B ) қосалкы бөлш ектер сатып алу шығындары;

C ) кіші қызмет көрсету персоналы на толснген  еңбекақы шыгындары;

D ) ж елім  (клей) сатып алу шығындары;

E) дүр ы с жауабы жок.

8. Шекті шыгындар мен табыстар дегеніміз:

A ) есеп г і кезеңнің  сокы нда алынған шығындар мен табы стар;

B ) өн ім н ің  б ірлігіне кслетін шығындар мен габыстар;
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C) алдагы кезең  шығындары мен табыстары;

D ) есеп т і ксзсңнің  косымш а шыгыидары меи табыстары;

E) косы мш а сатылған тауарлардын бірлігінс кслетін, косы мш а габыстар  

меи шығыстар.

9. Темендегі корсетіпген шыгьчідарОың біреуі, олардыц жіктелуі бойынша 
онім іщ  өзіпдік ңүнын есептеудегі іиығындарга жатпайды:

A ) кірстін шығындар;

B ) шыгатын шығындар;

C ) өткен кезсн шыгындары;

D ) жоспарланған шыгындар;

E) мерзім  шығындары.
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2ф1іф Өндіріс есебінің шоттар жүйесі, 
аналитикалық есепті ұйымдастыру

Өндіріс шығындарының есебі үшін, эр түрлі бағыттағы 8110 
«Негізгі өндіріс» шоты қолданылады.

«Негізгі өндіріс» активті шогы өндірістегі барлық шығындарды 
жинақтап, корытуга арналған. 8111 «Материалдар», 8112 «Өндіріс 
жұмысшыларының еңбекақысы», 8113 «Еңбекақыдан болінетін 
аударымдар», 8114 «Үстеме шығындар» шоттарында жинақталады 
да, сонан соң эрбір есепті кезеңнің соңында 8110 «Негізгі ондіріс» 
шотына жинақтап, қорытылады.

Шыгындарды жэне өнімнің шығарылуын есепке алу мен 
бақылау жасауды қамтамасыз ету үшін мынадай есеп регистрлері 
пайдаланылады:

«Цехтар бойынша шығындар» ведомосы, онда 8110, 8210 жэне 
8310 бөлімшелер шоттары бойынша шығындар есегіке алынады. 
8110, 8210 және 8310 шоттарының есебі компьютерлендірілген 
кезде олар бойынша тиісті машинограмма қолданылады.

Ай соңында бухгалтерия ондіріс шығындарын жинақтауды 
жүзеге асырады.

«Цехтар бойынша шығындар» ведомосына жазу үшін мына- 
лар нсгіз болып табылады:

-  «Материалдар (жалақы) шыгындарын бөліп-тарату» кес- 
тесін эзірлеу, онда шикізат, материалдар, сатып алынған 
шалафабрикаттар жэне өндірістің басқа да материалдық 
босалқылары көрсетіледі; өндіріс персоналдарынателенген 
еңбекақы шығыстары; еңбекақыдан аударылатын аударым- 
дар;

-  «Негізгі қүрал-жабдықғар амортизациясының (тозуының) 
есебі» кестесін әзірлеу, омда өндіріс шығындарына еи- 
гізілуге тиісті негізгі құрал-жабдықтар амортизациясының 
сомасы көрсетіледі;

-  «Материалдық емес активтер амортизациясыныц (тозуы- 
нын) есебі» кестесін эзірлеу, онда өндіріс шығындарына 
еигізілуге тиісті амортизацияның сомасы көрсетіледі;
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-  «Көмекші (қызмет корсетуші) өндірістер мен шаруа- 
шылыкдардың көрсеткен қызметтерін бөлу» кестесін 
эзірлеу, онда өндірістер мен шаруашылықтардың өнім 
ендіруге, жұмыстарға жэне көрсетілген қызметгерге 
жұмсалған шығындары көрсетіледі.

Өндіріс шығындарыныңбухгалтерлікесебін үйымдастырудыц
схемасы төменде келтірілген.

1340 шот 
“Аякталмаган өндіріс"

8110 шот 
“Нсгізгі оіідіріс

1320 шот 
“Дайын онім”

дебет

3111

1310-1315,1317 
шоттарының 

крсднті

кредит дсбет

Есспті кеэецбасындагы 
аякгалмаган ендірісінің 

_______калдықгары______ ^

шот

өндірісінс жұмсаган 
материалдар шыгыны

8112 шот

3350
шоггарының

крсдиті

Непзгі ондіріс 
жүмысшыларының 

еңбекақыысы

8113 шот

3150
шоттарыныц

крсдиті

Негізгі ендіріс жұмысшы- 
ларыиың енбекакысынан 

алсумсттік салык есеіггедс^

8114 шот

8140
шоттарының

кредиті

Негізгі өндіріске қатысты 
үстеме шыгындар 

 ►
Транзиттік шоттар бойыниіа шыгындар жиынтыгы

8120
иіоттарынын

креднті

Мешшкті өндіріскс 
шала фабрикатгар 

босагылды

8130
шсптарының

крсдіггі

Комскші оидірістердің 
қызметі

Өндіріскс кстксн барлық шыгындар

кредит дсбст

Қоймага дайын өнім 
кабылданады

кредит

1300 шот 
“Қорлар”

Иайдаланылмагам 
материадцардың қалдыкгарын 

___________ қайгаруы________ ^

8120 шот “меншікті 
вндірістің жартылай 

фабрнкагггарьГ

Меншікті оидірістен шала 
фабрикаттардың шыгарысуы

1340 шот 
“Аяктамаған 

өндіріс”

Есегггі ксзсң соцыидагы 
аяісгамаған өндірістің қалдыгы

Есептсн шыгарылгашіыц барлыгы



Өндіріс шығындарының талдамалық (аналитикалық) есебі 
калькуляция объектілерінін жэне цехтар мен өндірістер негізін- 
де шығын баптарының белгіленген номенклатурасы бойынша 
калькуляциялық карточкаларда немесе ведомостарда жүргізіледі.

Өндіріске жүмсалған шығындарды олардың құжаттары бо- 
йынша қаидай калькуляциялау объектісіне жататындығын бел- 
гілеу үшін есегі объектілерін, шығын баптарын кодтайды және 
үстеме шығындарын ажыратады. Ал, бұл үстеме шығыстарды 
баптары бойынша жэне шығындарды калькуляциялау объектілері 
бойынша дүрыс топтастыруға мүмкіндік бсреді.

62 ► Басқару есебі
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Орташа жэне ірі кәсіпорындарда ондіріс шыгындарын есепке 
алу жоне өнімнің өзіндік қүнын калькуляциялау үшін косіпорын- 
ның бухгалтериясы қүрамында біртұтас болып келетін екі бух- 
галтерия, яғни қаржылық жэне басқару бухгалтериясы болуы 
мүмкін.

Қаржылық бухгалтерия жүмысшы шоттар жоспарының 
1010-8410 шоттарының есебін жүргізігі, есептің Бас кітабын, 
кэсіпорынның балансын және қаржылық есеп беруін жасайды.

Басқару бухгалтериясы жүмысшы шоттар жоспарының 8110- 
8410 шоттарын пайдаланады. Ол ондіріс шыгындары туралы 
ақпарагты қорытып, өзіндік қүнды калькуляциялайды, өндіріс 
шыгындарының нормалары мен нормативтерін талдап жэне 
олардың орындалуын бақылайды, өндірістегі шалафабрикаттар- 
дың қозғалысын есепке алады, есептің бүкіл көлемінің норма- 
тйвтік, жоспарлық жэне талдамалық жүмыстарын атқарады. 
Басқару бухгалтериясы жабық (құпия) болып келеді. Бүл ез 
билігінде қандай да болмасын бір «ноу-хауды» және өндірістегі 
басқарудың озық деңгейін ұйымдастыруды, жаңалықтарды өз 
бәсекелестері әздерінен бүрын пайдаланып кетпеуін қамтамасыз 
етеді. Сондықтан басқару бухгалтериясы ақпаратының сыртқы 
тұтынушылар үшін ғана емес, сонымен бірге осы кәсіпорынның 
қызметкерлері үшін де жабық болуы мүмкін.

Жүмысшы шоттар жоспарында көрсетілген шығьш шоттарын- 
да көрсетілген ақгіараттар нақты жасаған шығындар туралы бел- 
гілі бір ақпараттардың бөлігін көрсетеді, оны шолып, шығарылған 
өнімнің накгы өндірістік өзіндік қүны туралы мәліметтерді алуға 
болады, сондай-ақ өнім бірлігі деи есептелінеді. Әрбір бөлімше өз 
кезеғі бойынша үш кагегорияға жіктеледі:

-  иіығындарға кеткеи гікелей материалдар;
-  шығындарға кеткеи тікелей жұмыс күші;
-  үсгеме шыгысғар.
Тікелей шығыстарға кеткен материалдар соңғы өнімнің 

қүрамына (ягни, оның құнына) басқа да шығындармем қатар 
қосылады. Мысапы, автомобиль өндірісі үшін болаг немесе жиьаз 
өндірісі үшін ағаш негізгі материал болып табылады.



64 < ► Баскару есебі

Жұмыс күшіне жүмеалған тікелей шығындар -  бүл енімді 
дайындауға тікелей қатысқан өндіріс жұмысшыларына есептелген 
еңбекақысы (еңбекақыдан аударылатын аударымдарды қоса есеп- 
тегенде) болып табылады.

Мысалы, толассыз өндірісте жұмыс істейтін оператордың не- 
месе металл еңдеуші станоісга істейтін жұмысшының еңбекақысы 
т.б. осы сиякты тікелей еңбекақылар жатады.

Қызмет корсетуші цех жұмысшыларының сңбекақысы ті- 
келей еңбекақы больш табылмайды, олар үстеме шығыстарға 
жатқызылады.

Үстеме шығыстар өидіріске кеткен барлық шығындардан 
тікелей шыгындарды (тікелей магсриалдар шығындары мен 
өндіріс жүмысшыларының еңбекақысы) шегеріп гастаганнан 
шыгады. Одан басқа, үстеме шыгыстардың қатарына: амортизация 
шығысгары, жалақысы, сақтандыру жарнасы, гүрғын үй қызметі, 
жарықтандыру және басқа да себептердің сапдарынан өндірістің 
уақытша тоқтап қалуының шығыстары т.б. жатады.

2,2т Калькуляция баптары бойынша 
өндірістік шығындардың есебі

2.2.1. Материалдар түрлері

Шикізаггар мен материалдар -  өнімді эзірлеу негізінде пай- 
да болагын немесе осы эзірлеу (дайындау) кезінде қажетті ком- 
поненчтер болып табылатын шикізат пен негізгі материалдарға 
жұмсалған шығындар.Осы жерде габиги шикізаггардың кұны (су 
шаруашылық жүйесінен субъектінің жинайтын, су үшін төлемі 
жэне детабиғи шикізатресурстарын іздестіруге, барлауға, қоргауға, 
оларды пайдалаиу мен жаңғыртуды ұйымдастыруға арналған 
мамандандырылған үйымдардың шығындарын өтейтін басқа да 
телемдері), арнайы мамандандырылган үйымдардың жүргізетін 
жер қүнарлыгын арттырудың шаралары көрсетіледі.
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Лимитгік-алу карталары және талап-накладнойы жұмсалған 
шикізат пен негізгі магериалдарды, сондай-ақ сатып алынған ма- 
териалдарды өндірісте есептен шығару үшін негіз болып табыла- 
ды. Осы қүжаттардың деректері цехтар (өндірістер), калькуляция 
немесе есеп объектілері бойынша «Материалдардың шығыстарын 
тарату» деп аталатын талдамалық кестеге топтастырылады жэне 
«Цехтар бойынша шығындардың» ведомосы немесе осыган ұқсас 
есегі регистрлеріне (ведомостар, машинаграммалар, карточкалар) 
жазылады.

Көмекші матсриалдар -  түракггы технологиялық процестер- 
ді қамтамасыз ету үшін негізгі материалдарды шығару кезінде 
пайдаланған көмекші материалдардың шығыны (техиологиялық 
мақсаттарға пайдаланган көмекші материалдар). Бүндай көмекші 
материалдардың құны белгіленген шығыс нормасы бойынша 
өнімнің өзіндік қүнына енеді, ол үшін онім бірлігіне есептел- 
ғен сметалық мөлшерлемесі пайдаланылады. Шығыс нормасы 
мен бағасы өзгеретін болса, аталған мөлшерлеме қайта қаралуы 
мүмкін.

Көмекші магериалдардың накды шығысы эрбір өнімнің өзіндік 
қүнына, тауарлы енімғе жэне аяқталмаған өндіріске сметалық 
мелшерлеме бойынша пропорциональды түрде таратылады.

Қайтарылған қалдықтар -  бүл негізгі, көмекші жэне қосалқы 
өндірістердің қалдығы бақылау жасау бойынша жеке операциялар- 
ды басқа ұйымдардың орындауы:

-  технологиялық немесе өндірістік процестерді қамтамасыз 
ету үшін, өнімдерді дайындау процесіндегі пайдаланыла- 
тын кәмекші материалдар;

-  сырттан алынған, сондай-ақ балқыту агрегаггарына ар- 
налып өзінде өндірілген, үйлерге, мартен пешгеріне, 
металдарды жылыту үшін, престеу немесе белгіленген 
технологиялық процестермен бұйымдарға байқау жүргізу 
мақсатындағы цехтарға жэнс технологиялық мақсаттарга 
қажетті отындар;

-  гехнологиялық мақсаттарға (элекғрмен балқыту, электрмен 
иісіру, электролиз) жүмсалатын сатып алынған энергияның 
барлық түрлері;

5 - 3/ 60-09
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-  технологиялық мақсаттар үшін пайдаланылатын кэсіп- 
орынның озінде өмдірілген электрлік немесе басқа 
энергияның түрлері.

Сатып алымған энергия шығындары, оларды белгіленген та- 
рифпеи сатып алу төлемі мен оларды тиісті орындарға жеткізу 
шығындарынан тұрады.

ІЛикізаттар мен материалдар шығындары өнімнің өзіндік 
қүнында елеулі үлестік салмаққа ие болады. Сондықтан оларды 
тиімді пайдалануға бақылау жасаудың үлкен маңызы бар.

2.2.2. Материалдардың өндірісте 
жұмсалуын бақылау

Бақылауды жүзеге асыру үшін прогрессивтік, техникалық 
жинақталған шикізатгар мен материапдар шығындарының 
өнделген нормалары қажет.

Материалдык, босалқыларды өндіріске босату белгіленген 
мелшерлі лимиггі-заборлық карта бойынша, ал нормадан тыс не- 
месе бір материалдың орнына екінші материалды ауыстырғанда 
бір жолғы талаптар немесе басқа құжаттармен -  кәсіпорын 
басшысының рұқсатымен жүзеге асырылуы қажет.

Бірақ қоймадан цехтарға босатылған материалдар нақты 
шығындар болып табылмайды, есепті кезеңнің соңында цехтар- 
да пайдаланылмаған шикізаттар мен материалдар қалуы мүмкін. 
Есепті кезеңнің соңында цехтарда өнделмей қалған материалдар 
мен шикізаітар қоймага наклодной бойынша қайтарылуы тиіс. 
Пайдаланылмаған цехтардан қоймаға қайтарылған материалдық 
босалқылардың құны лимитті-зоборлық карга жэне талап 
құжапарының неіізінде ондіріске жіберілген материалдардың 
қүнынан шегеріледі.

Нақты шығын келесі жолмен анықталады: ай басындағы 
цехтардағы пайдаланылмаған қалдық материалдар қосылған 
қоймадан ендіріске жіберілген материалдар азайтылған (-) ай 
соңындағы цсхтагы материалдар қалдығы және есепті кезең ішінде
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қоймаға қайтарылған материалдар. Кэсіпорында материалдардың 
өндіріске босатылуына ғана бақылау жасап қоймай, сонымен бірге 
олардьщтиімді пайдаланылуын қадагалау қажет. Оның мэні нақты 
материалдық шығындарды, нақты шығарылган өнімдердің көлемі 
мен салыстыру және белгіленген нормадан ауытқуды анықтап, 
олардың себебі мен оган кінэлілерді табу.

Бақылау тәсілдері пайдаланылған материалдардың, гехно- 
логияның жэне әндірістің ұйымдастырылу ерекшелігіне бай- 
ланысты болады. Олардың кеңірек тарағандары: нормадан
ауытқуды құжат жүзінде көрсету (белгі беретін қүжаттау гэсілі), 
түгелдеу әдісі, топтамалық пішу.

Нормадан ауытқуды қүжат жүзіпде көрсету тэсілі -материал- 
дың бір түріи екіншісімен ауыстырганда, пайда болған ауыгқу 
кезінде, белгіленген нормадан тыс материалдарды босатқанда, 
оларға қайта шығын шығару кезінде, өнімдерде ақау пайда 
болғанда және т.б. жағдайларда қолданылады. Осы тәсілдің мэні -  
нормадан тыс материалдарды босатқанда немесе ауыстыру кезін- 
де, жеке қүжатгар (талап, ауыстыру актісі) толтырылады, яғни ол 
белгіленген нормадан ауытқу жөнінде хабар береді.

Кэсіпорынның кейбір салаларында (тамақ, тоқыма) ши- 
кізаттар мен материалдарды әндіріске босатқанда қүрылымдық 
жылжулардың нэтижесінде ауытқу пайда болады. Олар алдын- 
ала жасалған есепгеу тэсілімен анықталады, яғни ол норма- 
дан ауытқудың қүжат жүзінде дайыидау тәсілінің эр түрлілігін 
көрсетеді.

Мүндай жағдайда ауытқуды нақты пайдаланылған мате- 
риапдарды, олардың технологиялық норма бойынша жұмсал- 
ғанымен салыстыру арқылы анықгайды.

Сондықтан технологиялық нормалар бойынша жиынтықтагы 
барлық нақты тиелген қоспаларды материалдың эрбір түрі, сор- 
ты, маркасын жалпы тиелгендерге пайыздық қатынасына көбейту 
жолымен анықтайды. Есепті кезеңнің соңында белгі беретін 
құжаттардагы корсеткіштердегі шыгындар бойынша жиынтықтар, 
олардың пайда болу себептері бойынша қайта шығын жүмсау 
көлемін (санын) анықтауға мүмкіндік береді.



Топтамалық пішу әдісі дайындау жэне басқа да өте тапшы, 
ұзақ тұратын материалдарды жұмыс орнында кесу, пішу жүзеге 
асырылатын өндірістерде қолданылады: металл, тері, мага, ағаш. 
Бүл тәсіл кесілетін (иішілетін) материалдардың эрбір партиясына 
ашылған, есеп картасында өндіріс шеберлерімен жүзеге асырыла- 
ды. Есеи картасында кесілетін (пішілетін) материалдардың саны, 
бір дайындау партиясының мәлшері жэне осы гіартиядан алынуға 
тиісті дайындамалар мен қалдыктардың саны. Кесу (пішу) жүзеге 
асырылған соң, есеп картасына осы партияда дайындалған нақты 
дайындаманың саны жэне алынған қалдықтар жазылады. Кесу 
(пішу) нәтижесін білу үшін нақты алынған дайындама санын жэне 
қалдықтарды материалдардың нормативтік шығындарымен са- 
лыстырады, нақты жасалған дайындама санын шығын нормасына 
көбейту жолымен анықтайды.

Нормадан ауыткуды нақты материалдар шығындарын норма- 
гивпен салыстыру арқылы анықтайды. Үқсас бақылау қалдықтарға 
да қатысты жүзеге асырылады.

Әрбір материалдың түрі бойынша нормадан ауытқуды 
жоғарыда айтылған тәсілдермен анықтау мүмкін болмағанда, 
түгелдеу тәсілі қолданылады. Оның мәні мынада: накты кезендік 
(сменаның, күннің, айдың соңында -  ондіріс жағдайының, мате- 
риалдың ерекшелігіне байлаиысты) материалдық шығындарды 
анықтау үшін жұмыс орындарындағы пайдаланылмаған мате- 
риалдар қалдықтарына түгелдеу жүргізеді. Нақты материалдық 
шығындарды -  есепті кезең басындагы қалдыққа есепті кезең 
ішінде келіп түскендерді қосып, одан осы кезеңдегі қоймаға 
қайтарылғандарды жэне есепті кезең соңындағы қалдықты ше- 
геріп анықтайды.

Норма бойынша шығындарды -  дайындалған бұйымдардың 
немесе шалафабрикаггардың санын шығын нормасына көбейту 
арқылы аныкггайды. Ауытқу эрбір материалдар түрлері бойын- 
ша нақты шығындарды нормативпен салыстыру жолымен 
анықталады.

Өндіріске жұмсалған материалдарды шығындарға шығару, 
кәсіпорын басшысы бекіткен, есеп беруге тиісті түлғаның есебінің 
негізінде жүргізіледі. Осы есептің жэне оган гіркелген бастапқы
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күжаттардың негізінде бухгалтер шыгын бағыттары (шыгын бап- 
тары, шығын түрлсрі) бойынша материалдарды белу ведомосын 
жасайды.
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2.2.3. Өндіріс қалдьіқтарының есебі

Шикізаттар мен материалдар шығындарынан пайдаланылгаи 
(қайтарылған) қалдықтардың қүны шыгарылады.

Қалдықтар деғеніміз -  онімдерді (жүмыс, қызмет) өндіру про- 
цесінде пайда болатын, өзініңталап етілетін қасиетін толық немесе 
бөлшектеп жоғалтатын, соған байланысты шығынды кобейге оты- 
рып, пайдаланылатын немесе тікелей бағыт бойынша пайдаланыл- 
майтын шикізаттардың, материалдардың, шалафабрикаттардың, 
жылу өткізгіштердің және басқа магериалдардың ресурстар 
түрлерінің қалдықтары.

Жинақтау және пайдалану мүмкіндігі бойынша қалдықтарды 
-  қайтарылатын, кәсіпорьшнын өзінде қолданылатын немесе 
басқа жаққа сататын және қайтарылмайтын (кеуіп кету, шаңға 
айналу жэне т.б.) деп бөлінеді.

Бухгалтерлік есепте оларды пайдалану немесе сату мүмкін 
болатын бағамен бағаланган қайтарылатын қалдықтар гана 
корсетіледі.

Қайтарылмайтын қалдықтар бағаланбайды. Қайтарылатын 
қалдықтардың саны оларды қоймаға өткізетін накладнойлардың 
негізінде анықталады. Қайтарылатын қалдықгар онім түрлері 
бойынша тікелей есепке алынуы мүмкін немесе қалдықтардың 
шығу иормасы бойынша шығарылған бүйым түрлерінің арасында 
пропорциональды түрде бөлінеді.

Қайтарылатын қалдықтарды шығу нормасы бойынша пропор- 
ционалды бөліп-тарату есебінің мысалы:
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келетін норма бойы нш а  

қаллықтар

Б
өл

іп
-т

ар
аг

гу
ко

эф
ф

иц
ин

ет
і Накты

шыгарылган
калдыктар

Салма- 
гы кг

Багасы,
тсңге

Сомасы,
теңге

Салмагы
КІ'

Сомасы
тең ге

A 3136 0,8 25 50 1250 1,2 30 1500
Б 245 0 1,0 24,5 50 1225 1,2 29,4 1470

в 2058 0 7 1 4 4 50 720 1 2 1 7 3 865

Жиынтыгы X 63,9 3195 76,7 3835

Бухгалтерлік есеп шотгарында материалдарды есептен шығару 
төмендегіше көрсетіледі:

Ш отгар
корреспонденциясы

О перацияларды н мазмүны

Д Т КТ
8110/1 1310/1 Ө нім өндіругс шикізаттар мен магериалдар ж үмсалды
8 110/2 1310/2 Ө нім ондіруге сатып алыиган ш алафабрикаттар, 

қүрастырушы бұйы м дар, конструкциялар мсн  
болш ектер ж үмсалды .

8110 /7 1310/7 Ө ндір іскс технологиялы қ максаттар үш ін  отын  
ж үмсалды .

8110/3 1310/3 Ө ндіріске он ім дер ді ыдыстарга салу (орау) үш ін  
ыдыстық матсриалдар ж үмсалды

8110 1310/8 Ө ндіріскс баска д а  материалдар ж үмсалды

8110 3310 Ө н дір іс шы гындарына ен д ір іст іц  технологиялы к  
ироцестерім еіі байланысты (суды н, отынның, 
энергияны ң, буды ң, газдың, оидір істік  қы зм етгердік  
ж эн е т.б. кұны) баска үйы мдарды ң қызметтерін апару

8110 8810 Көмекш і ондір іс цехтары нда өндір ілген , технологиялы к  
мақсазтар үш ін пайдаланылатьш. будың, ыстык ж энс  
суы к суды ң,электр энергиясы ны н қү.идарын ен д ір іс  
шыгыидарына жаткызу

1310 8110 П айдалануға ж эн с сатуга мүмкім болаты н бағамсн  
кіріске алынган кайтарылатын калдықтар
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2.2.4. Өндіріс жұмысшыларының 
еңбекақысы және еңбекақыдан 
аударылатын аударымдар бойынша 
шығындар есебі

«Өндіріс жұмысшыларының еңбекақысы» бабы бойышна 
әндіріс жұмысшыларының негізгі жоне қосымша еңбекақылары 
есептеледі.

Жұмысшылардың негізгі еңбекақысы өнімдерді дайындаумен 
тікелей байланысты болады.

Өндіріс жұмысшыларының негізгі еңбекақысы кесімді баға 
бойынша есептеледі, бастапқы құжаттардың (ведомость,нарядтар, 
маршрут қагаздары, өндеу жөиіндегі рапорт) негізінде белгілі бір 
оиім түрінің өзімдік құнына енгізіледі.

Бүл жағдайда, егер шығынды тікелей апару мүмкін болмаған 
жагдайда, өндіріс жүмысшыларының негізгі еңбекақысы өнім 
түрлерінің арасында өнімнің бір данасы белгілеген норматив- 
тік сгавка бойынша пропорциональды түрде болінеді. Ол үшін 
нақты шыгарылған эрбір әнім түрлерінің көлемі үшін норматив- 
тік еңбекақы сомасы -  шығарылган енімнің бірлігіне белгіленген 
еңбекақының нормативтік мелшерін шығарылған өнімнің нақты 
көлеміне көбейту арқылы есептеледі. Сонан соң нақты есептелген 
жүмысшылардың негізгі еңбекақысы өнім түрлерінің арасында 
нақты шыгарылған өнім үшін нормативтік еңбекақыға пропорцио- 
нальды түрдс бөліп таратылады.

Көмекші огіерациялар бойынша жэне цехтардың қосымша 
жүмыстарында жү.мыс істейтін, мақты өнімнің бір түрін 
дайындауға қатыспайтын, кунбе-күи толенетін өндіріс жұмыс- 
шыларының негізгі еңбекақысы, сыйақы жэне басқа телемдер, 
шыгарылған өнім түрлерінің арасында жүмысшылардың (кес- 
імді еңбек етушілер) тікелей еңбекақы сомасына пропорционал- 
ды түрде бөліп тарагылады.

Өндіріс жү/мысшыларының қосымша еңбекақысына өндірісте 
жүмыс істемеген уақытқа теленетін төлем жатады: жұмысшы- 
лардың кезею і және қосымша демалысына толенетін ақы, кезек-
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ті демалысты гіайдаланбағаны үшін төлеиетіи отемақы, баланы 
күтіп-бағу демалысынатөленетін ақы, мемлекеттік жэне қоғамдық 
міндеттемелерді орындаумен байланысты уақытқа төленетін ақы, 
көп жылғы сіңірген еңбегі үшін төленетін төлем жэне т.б.

Өндіріс жүмысшыларының қосымша еңбекақысы негізінен 
бүйымдар мен тапсырыстар арасында өндіріс жұмысшыларының 
негізгі еңбекақы сомасына сэйкес бұйымға (тапсырыс) апара оты- 
рып, пропорциоиалды түрде бөліп таратылады.

Бухгалтерлік есеп шоттарында негізгі жэне қосымша ең- 
бекақының есептелген сомаларының көрсетілуі, цехтар мен 
бөлімшелердің коды, ондіріс шығындарының коды, негізгі жэне 
қосымша еңбекақы сомасы жэне басқа да қажетті көрсеткіштер 
көрсетілген кестелер, ведомостар негізінде жүзеге асырылады.

«Еңбекақыдан аударылатын сома>ү бабы бойынша өндіріс 
жү_мысшыларының негізгі жэне қосымша еңбекақысынан бел- 
гіленген пайыз бойынша әлеуметтік қажеттілікке бөлінген сома 
көрсетіледі. Әлеуметтік қажеттілікке аударылған сома өндіріс 
жүмысшыларының негізгі жэне қосымша еңбекақы сомасынам 
белгіленген заңды пайыздық кестеге сәйкес накты бір өлшем 
гүрінің өзіндік құнына енгізіледі.

2.2.5. Үстеме шығындардың есебі

Үстеме шығындардың түсінігі жэне олардың түрлері.
\_Устеме шығындарга өндіріске қызмет кәрсету жэне негізгі жэне 

көмекші цехтардың жұмысын үйымдастырумен байланысты 
шьнындар жатады. Оларды тікелей дайын енімдердің (жүмыс, 
қызмет) түрлеріне (бірлік), өндірістік гіроцеске, сагу көлеміне, 
сатып алатын топқа жатқызуға болмайды. Бір сөзбен айтқанда, 
үстеме шығындар өндірісті басқарумен жэне қызмет көрсетумен 
байланысты шығындар. Олар: цехтардағы басқару аппараты 
жүмысшыларына есептелген еңбекақы; негізгі материалдардың 
тозуы жэне материалдық емес активтердің амортизациясы;
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үйлерді, ғимараттарды жэне жалпы өндірістік (цехтық) бағыттағы 
инвентарларды үстау және жөндеу шығындары; өндірістік 
(цехтық) сипаттагы ойлап табушылыққа, зерттеуге, тзжірибе 
жасауға кегкен шығындар, еңбек қорғау бойышна шараларға 
және өндірісті басқару мен қызмет көрсетумен байланысты басқа 
да цехтық шығындар^

Нақты үстеме шығындардың қүрамына ішкі себептер бойын- 
ша түрып қалудан болған жоғалтулар, цехтарда (бөлімшслерде) 
материалдық қүндылықтарды сақтау кезіндегі бүлінуден болған 
жоғалтулар, сонымен бірге басқа өндірістік емес шығындар жэне 
ендірістегі жоғалтулар.

Үстеме шығындар, әдетте, біршама жалпы сипатқа ие бола- 
ды кешенді сипаттағы шыгыстар құрамында шығынның барлық 
экономикалық элементтері корсетілсді: екі жэне одан да көп 
бүйымдар шығаруда, бүл шығыстарды гікелей бүйымдарға апару 
мүмкін емес, сондықтан олар бір жағынан дайын өнімдердің жэне 
аяқталмаған өндірістердіц арасында таратылады, екінші жагыман 
бүйымдардың арасында жанама тәртіппен таратылады.

Үстеме шыгындарды өнімдердің қүнына екі сатылы процеду- 
раны қолдану арқылы апаруға болады. Бірінші сагының мақсаты 
-  барлық өндірістік шығындарды өндірістік шығын орталықтары 
бойьшша тарагу. Бүл алғашқы саты екі мақсатты көздейді. Біріи- 
шідеи, шығын оргалықтары бойынша жазылган шығыидар, 
шығын дэрежесін бақылау жэне кызмет нэтижесіи бағалау үшін 
пайдаланылады. Екіншіден, өндірістік шығын орталығымен 
шоғырландырылған шығыстар, қаржылық есеп талаптарына сай, 
босалқыларды бағалау бойынша өнімдерге таратылады.

Екінші сатыда өнімдерге үстеме ендірістік шыгыстарды тара- 
ту үшін неғіз таңцалады. Бүл негіз шығындарды тарату базасы деп 
аталады.

Үсгеме шығымдарды тарату базасы өндірістің ерекшеліі і- 
не байланысты жэне өздерінің кәзқарасы бойынша шаруашылық 
жүргізуші субъектінің есеп саясатында көрсетілуі мүмкін:

-  өндіріс жүмысшыларының орындаған нақты уақыты;
-  ендіріс жұмысшыларының еңбекақысына проморцио- 

нальды;
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-  тікелей материалдар шығыстарына пропорционалды;
-  цех қүнына пропорционалды немесе шикізат құны шегеріл- 

ген цехтың өзіндік құнына пропорционалды;
-  белгіленген шығындарды таратудың тұрақты коээфиценті 

бойынша;
-  басқа да гарагу базалары бойынша.
Үстеме шығындарды төлеу ставкасы. Әрбір өндірістік шығын 

орталықтары үшін үстеме шығыстар сгавкасы орталыққа бөлінген 
жалпы шығындарды, шығындарды гарату базасының жалиы 
келеміне болу арқылы анықталады. Өнімдерге үстеме шығындар, 
әрбір өнімге қажетті, үстеме шығыстарды тараіу базасының екін- 
ші сагысында алынған, эрбір орталықтағы үсгеме шығыстар став- 
каларына көбейту жолымен таратылады.

Кейбір компанияларда үстеме шығыстарды таралудың бірінші 
сатысынан бас тартады, олар шығын орталықтары бойынша тара- 
тылмайды. Оның орнына тұтас кэсіпорын үшін, барлық өнімдерге 
таратылатын (қандай цехта, бөлімшеде өндірілгеніне байланыс- 
сыз) бірыңғай ставка енгізіледі. Бүл әдісті барлық белімціёлердегі 
өндірілетін шығын орталықтарының үстеме шығыстары бол- 
са пайдаланған жөн. Егер кэсіпорын өнімдердің көп ассорти- 
ментін шығаратын болса, оның устіне кэсіпорынның әр түрлі 
белімшелеріндегі эрбір өнімге эртүрлі сағат жүмсалатын болса, 
онда шығын орталықтары үшін үстеме шығыстарды таратудың 
жеке ставкалары белгіленуі қажет.

Өндірістің жэне қызмет көрсетудің жеке шығын орталықтары 
үшін үстеме шығыстарды тарату ставкасын есептеу үшін қажетті 
шартгар:

1. Өндірістік жэне қызмет көрсету шығын орталықтары бойын- 
ша барлық жалпы зауыттық үстеме шығыстарды тарату керек. 
Кейбір үстеме шығыстар (жабдықтардың амортизациясы, көмекші 
материалдар) тікелей өндірістік шығын орталықтарына апары- 
луы мүмкін. Бірақ кейбір үстеме шығыстар баптары, көптеген 
бөлімшелердің мүддесінде жүзеге асырылатындықтан, нақты бір 
бөлімшенің шығынына апарылуы мумкін емес. Бүл баптар үшін 
үстеме шығысгарды таратудың логикалық базасын белгілеу қажет. 
Мақсаты -  эрбір бөлімшелердегі қажетті ресурстарды багалауға 
мүмкіндік беретін әдісті тандау кереқ.
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2. Қызмет көрсету шығын орталығындағы үстеме шы- 
гыстарды ондіріс шыгын орталығында қайта тарату қажет. Қызмет 
көрсететін бөлімшелер -  осы немесе басқа әдістермен қамтамасыз 
ететін белімшелер, мысалы, техникалық қызметкөрсету қоймалары 
жэне бөлімдсрі. Олар өндіріс процесінің дүрыс жүргізілуі үшін 
қажетгі қызметті корсетеді, бірақ өндіріс өнімдеріне тікелей 
қатысы болмайды. Сондықтан, олар арқылы өтетін қызмет көрсету 
бөлімшелерінің шығыстарын өнімдерге апару мүмкін емес. Бүл 
шығындар нақты өнімдерді шығаратын өндірістік бөлімшелерге 
апарылуы керек.

3. Әрбір орталықтар үшін үстеме шыгыстарды таратудың 
сэйкес ставкасының есебі болуы тиіс. Уақыт есебіне жэне сандық 
көрсеткіштерге негізделгеп шыгындарды гаратудың кең тараған 
базасы болуы қажет. Сандық көрсеткіштерге неғізделғен rapa'ry 
базасын пайдалануда «өнімдер» шығым орталыгының ресурста- 
рын олардың өндіріс көлеміне пропорционалды түрде болуын та- 
лап етеді.

Ц ехтық үстеме ш ы ғы стар

Негізгі өндіріс жұмысшыларының немесе 
станоктардың жұмыс уақытының цехтық 

жұмыс уақыты

Үстеме шығындарды өнімдерге сэйкес ставка бойынша 
тарату. Бүл қортынды кезең -  өндірістік бөлімшелер арқылы 
өтетін, енімдер бойынша үстеме шығыстарды тараіудам гұрады. 
Мүнда нормативтік ставка қолданыладьғ') Ол өндірістік қызмет 
жөніндегі көрсеткіштердің жэие жылдық үстеме шығыстардыц 
бағасы неғізінде аиықталады. Есептеу тэргібі есепгеуге негіз- 
делген, өндірістік қызметтің нақты корсеткіштерін емес, үстеме 
шығыстардың цехтық ставкасын есептеу үшін қолданылады.

Үстеме шығындар ставкасының есебі, олардың кезең ішіндегі 
нақ-ГЫ келемінің негізінде проблемалар туғызады, атап айгқанда, 
өнімдердің өзіндік қүнының есебі есепті кезеңнің аяғына дейін 
тоқтатылуы керек, үстеме шығысгар ставкасы алдын-ала есепте-
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летін болғандықтан, бірақ босагіқыларды немесе пайданы болмаса 
сагу бағасын белгілеу үшін ай сайынғы өнімдердің өзіндік қупы 
жөніндегі жедел көрсеткіштер қажет^Егер өндіріс жөніндегі нақты 
көрсеткіштер немесе үстеме шығыстар үстеме шыгыстардың 
иормативтік ставка есебі үшін пайдаланылған көрсеткіштерден 
айырмашылығы болса, ондағы жетіспеушілік кезең шығындары 
ретінде қарастырылады.'

ҮШ  ен д ір іс  бөл ім ш есі ҮШ  цехтык ставка бойы нш а
бойы нш а таратылады онім дсрі е таратылады

2 . 1-схема. Ү стем е шығындарды өн ім дерге тарату

Үстеме шығындар есебі бухгалтерлік есептің жүмысшы шот- 
тар жосітарында 8440 «Үстеме шыгыстар» шотында есепке алы- 
нады:

8411 -  «Материалдар»;
8412 -  «Өндіріс жүмысшыларының еңбекақысы»;
8413 -  «Еңбекақыдан бөлінетін аударымдар»;
8414 -  «Негізгі қүралдарды жөндеу»;
8415 -  «Негізгі қүралдардың тозуы және материалдық емес 

активтердіц амортизациясы»;
8416 -  «Коммуналдық қызметтер»;
8417 -  «Жалгерлік төлем»;
8418 -  «Басқалар».
8410 «Үстеме шығыстар» шоты есепті кезеңнің соңында 8411- 

8418 шоттардағы шығындарды жинақтауға арна;іған. Демек онда 
8410 шот дебеттеледі, ал 8411-8418 шоттары кредиттеледі.
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8411 «Материалдар» шотында шаруашылық қажеттілігіне 
жұмсалған жэне т.б.

Тожірибслерді, зертеулерді, тексерулерді жүзеге асыруга 
қажетті материалдардың қүны, еңбекті қорғау қүралдарыи 
құрастыру жэне оларды үстау( еңбекті қорғаумен байланысты 
дизенфекцияланған камералар, жуынагын орындар, кептіргіштер 
жоне басқа жабдықтар), жылытуға жүмсалған отынның қүиы жэне 
басқа магериалдық құндылықтардың қүны есептелінеді.

8412 «Өндіріс жүмысшыларының еңбекақысы» шотында не- 
ғізгі жэне көмекші өндірістердегі басқару аппараты мен басқа да 
персоналдардың негізгі және қосымша еңбекақылары көрсетіледі.

8413 «Еңбекақыдаи бөлінетін аударымдар» шотыида негіз- 
ғі жэне кемекші өндірістердегі басқару аппараты мен басқа да 
персоналдардың есептелген ецбекақысынан бөлінетін аударым- 
дар көрсетіледі.

2.2.6. Өндірістегі ақаулардың есебі

Өндірістегі ақауларға -  әзінің сапасы бойынша белгілен- 
ген стандарттарға немесе техникалық талаптарга сэйксс келмей- 
тін және өзінің тікелей бағыты бойынша пайдаланылмайтын не 
болмаса, ондагы бар ақауларды қалпына келтіру үшін қосымша 
шығындар жүмсаганнан кейін ғана қолдануға болатын өнімдер 
(бұйымдар, шалафабрикаггар, бөлшектер жэне консгрукторлар) 
жатады.

Ақау байқалған орнына байланысты ішкі жэне сыртқы болыгі 
бөлінеді.

Өнімдерді түтынушыларға (тапсырыс берушілердіц жүмысын 
таисырғанга дейін) жеткізгенге дейінгі өндірістің кез-келген 
бөлімшесінде анықталған ақау ішкі ақау деп аталады. Ал, сыртқы 
ақау 'тұтынушылардың тапқан ақауы.

Ақаудыц агіықталу сипатына байланысты түзетілетін және 
тузетілмейтін (түикілікті) болып болінеді. Түзетілетін ақауға
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жөндегеннен ксйін техникалық жэне экономикалық мақсатқа 
лайықты болатын және езінің тікелей бағыты бойынша пайдала- 
нылуы мүмкін болатын бөлшектер, жалғауыштар (узлы), бүйымдар 
жэне жүмыстар жатады.

Түзетілмейтін ақауларга техникалық және экономикалық 
мақсатқа лайықты түзету мүмкін болмайтын, өзінің тікелей бағы- 
ты бойынша пайдаланылуы мүмкін емес бөлшектер, шалафабри- 
каттар, бүйымдар жэне жүмыстар жатады.

Өндірістегі ақаулар, ақау пайда болған әнімдердің аты, оның 
техникалық номірі, операцияның аты жоне нөмірі, ақау түрінің 
коды жэне ақауга кінәлінің себептері жазылған, ақау жөніндегі ак- 
тіде (хабарламада) көрсетіледі.

Егер жүмысшының кінэсінен ақау анықталатын болса, онда 
оны жұмысшы гүзетеді, актіде «Түзетілді» дегеи белгі қойылады.

Бүл акті бухгалтерияга бағытталмайды, ол тіркелігі, техника- 
лық бақылау бөлімінде (ТББ) сақталады. Жұмысшыға еңбекақы 
наряды жазылмайды. Егер бүл ақауға жүмысшы кінэлі болмаса, 
онда бүл жүмыстарға «Ақауды қайта түзеу» деген белгімен наряд 
толтырылып, үйымның бухгалтериясы бсріледі.

Жабдықтауіпылардың кінэсінен материалдар мен бұйым- 
дардың ақауы анықталғап жағдайда ақау жөніндегі актіге 
қосымша жабдықтаушы жақтың қатысуымен екі жақты арнайы акт 
жасалады. Бұл акт сапасыз тауарларды жеткізгеиі үшін, зиянның 
орнын толтыруда жабдыктаушыларға шағым айтудың негізі болып 
табылады.

Ақауды көрсететін қүжаттар олардың ТББ-нін жедел есебі- 
нен кейін, кінәлілер, өнімнің түрлері және олардың пайда болу 
орны бойынша ақаулық шығындар есебі жүзеге асырылатын 
бухғал герияға беріледі.

Ақау женіндегі актіде өзіндік құнның тікелей баптары 
бойынша шығындар көрсетіледі. Сонан соғі актілер бұйымдар 
топтарының калькуляциясы, ал оның ішінде -цехтар жэне учас- 
кілер бойынша, сонымен бірге ақауға мақты кінэлілер бойынша 
топтастырылады. Ары қарай бухгалтерия жұмысшылары ақаудың 
қүнын пайдаланудың мүмкіи болатын бағасы мен жэне ақаудан
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болғаи жогалтуларды анықтайды, ал кэсіпорынның басшысы 
нақты кінәлілермен ақаудан болган зиян жөніндегі сұрақтарды 
шешеді.

Бастапқы қужаттардың негізінде ай басынан бастап өспелі 
жиынтықпен тэуліктік ақау жөніндегі жедел есегі жасалады. Ол 
ақауды болдырған бөлімшелерге, сонымен бірге жұмыстагы кем- 
шіліктерді жою жөнінде шаралар қолдану ушін мүдделі ұйымдар- 
га беріледі. Одан ары цехтар бойынша жиынтық есептің негізінде 
тұтас уйым бойынша есеп жасалады.

Түзетілмейтін ақаудың өзіидік қүны өнімдердің (орындалған 
жүмыстардың) өзіндік қуны калькуляциясының барлық баптары 
бойынша нақты шығындар негізінде есептеледі. Олар: «Матери- 
алдар», «Өндіріс жумысшыларының еңбекақысы», «Еңбекақыдан 
аударылатын аударымдар», «Үстеме шығыстар» баптары,

Көп номенклатуралы бұйымдары (белшектер) жэне шала- 
фабрикаттары бар ұйымдарда ақауларды жоспарлы (нормативтік) 
өзіндік қунымен багалайды.

Ішкі түзетілетін ақаудың өзіндік қүны ақаулы өнімдерді 
түзетуге жүмсалған материалдар жэне шалафабрикаттар, 
жүмысшылардың еңбекақысы, еңбекақыдан аударылатын ауда- 
рымдар, сонымен бірге үстеме шығыстардың сәйкес үлесінің 
қосындысынан тұрады. Түзетілген ақау болып табылатын, 
бұйымдардың (бөлшектердің) жэне шалафабрикаттардың озінің 
өзіндік қүны, ақаудан болған шығындар енгізілмейді.

Ақаудан болған шыгындарды азайтатын сомаға жататындар: 
пайдалану мүмкін болатын баға бойынша жарамсыз деп танылған 
өнімдердің қүны, ақаудың пайда болуыма кінэлі жүмысшылардан 
үсталған нактылы сомалар, саиасыз материалдарды жэне шалафаб- 
рикаттарды жеткізудің нэтижесінде ақаудың пайда болуына бай- 
ланысты жабдықтаушылармен соттасу немесе оларды жазалауға 
кеткен нақты сомалар.

Ақаудан болған шығындар ай сайын өндірістің сәйкес түрінің 
шығындарына жазылады және ақау табылған бұйымның немесе 
жүмыстың өзіндік қүнына енгізіледі.

Ішкі ақаудан болган шығындар ақау анықталган айдағы өнді- 
ріс шығындарында, ал сыртқы ақаудан болған шығындар ақаулы
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онімді сатып алушылардан келіп түскен талапты қабылдаған 
айдағы өндіріс шыгындарында көрсетіледі.

Өткен есепті кезецдс шығарылған өнімдерге катысты, 
сыртқы акаудаи болған шыгындар есепті кезенде өндірілген ұқсас 
өнімдердің өзіндік құнына апарылады. Егер есепті кезеңде ұқсас 
өнімдер шығарылмаған болса, онда сыртқы ақаудан шыгындар, 
белгіленген үстеме шығындарды бөліп тарату тэртібіме сойкес, 
барлық өндірілгеи өнімдср арасында таратылады.

Ақаудаті болған шығындар аяқталмаган ондірістің өзіндік 
құнына жатпайды. Тек қана жеке жэне сериялы ендірістерде 
ақаудан болған шыгындар толық аяқталмаған белгілі бір тап- 
сырысқа қатысты болған жағдайда аяқталмаған өндірістің өзіндік 
қүнына жатқызылады.

2 . 3 .  Аяқталмаған өндіріс есебі, 
оларды түгендеу және бағалау

Аяқталмаган өндіріс -  технологиялық процестермен қарас- 
тырылған, барлық овдеу сатыларынан (бөліністер) өтпеген 
өнімдер, сонымен бірге техникалық қабылдаудан жэне сынақтан 
өгпеіен, жинақталмаған бүйымдар деп түсіндіріледі.

Түзетуге келмейтін шалафабрикаттар (бұйымдар), сонымен 
бірге ©ндеуге берілмеген шикізаттар, материалдар, шалафабри- 
каттар жэне жинақтайтын дайын бүйымдар аякдалмаған өндіріске 
жатпайды.

'Іолық күшін жойған гапсырысқа жататын, белшектер жэне 
басқа шалафабрикаттар да аяқталмаған әндіріс қүрамында 
қалмайды.

Аякдалмаган ондіріс қалдығының саны және көлемі тех- 
нологиялық процестіңүзақтыгьша және сипатына, өнімдердіңере- 
кшелігіне жэне оның шығарылу келеміне тәуелді. Мысалы, элект- 
роэнергетика жэнс қазба жүмыстарымен айналысатын салалардың 
(комір, мұнай жэне т.б.) көбінде аяқталмаған әндіріс мүлдем бол- 
майды.
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Көлік жасауда, ұзақ кезенде күрделі өнім жасалады, онда 
аякталмаған өндіріс қалдығы елеулі болады.

Өндірісте шалафабрикаттардың (бөлшектер) қозғалыс есе- 
бін ұйымдастыру тәргібі, өндірістің технологиялық және үйым- 
дастырылу ерекшелігіне, дайындалатын шалафабрикаттардың 
тізімдемесіне, орындалған жұмыстарды жұмысшылардан қабыл- 
дау жэне босалқыларды аралық сақтау тәртібіне тәуелді.

Аяқталмаған өндіріс есебі жедел жэне бухгалтерлік болыгі 
белінеді. Жедел есеп бухгалтерияның бақылауымен цехтық жос- 
парлы-дисгіечерлік қызметтің жұмысшыларымен жүргізіледі.

Көлік жасауда, металл өндеуде жэне де басқа өнеркәсіп сала- 
ларында өндірістегі шалафабрикатгар қозғалысының жедел 
есебі негізгі екі түрғе бөлінеді: бөлшектік-операциялық жэне 
бөлшектік.

Белшектік-операциялық есеп сериялы өндірістерде 
маршурттық қагаздармен жүргізіледі.

Бөлшектік есеп жаппай өндіріс жағдайында пайдаланылады. 
Сондықтан дайындау цехтарында дайындалған бөлшектердің саны 
өндеу есебі бойынша қүжаттардың негізінде анықталады.

Бөлшектерді өңдеуге беру накладнойлармен, лимитті-жинақ- 
гау карталарымен, жинақтаушы ведомостармен жүзеге асырылады.

Шалафабрикагтар мен белшектердің қозғалыс есебін же- 
ңілдету жэне шапафабрикаттарды беруде құжат айналымын азайгу 
үшін жэне бөлшектерді бір цехтан екіншісіне беруді айлық карта- 
мен жүзеге асыруға болады.

Аяқталмаған өндіріс қалдығы жөніндегі көрсеткіштердің 
дүрыстығынатексеружүргізу мақсатымен оларғакезеңдіктүгендеу 
жүрғізілуі керек.

Аяқталмаған ондірісті тексергенде мыналар керек:
-  бөлшектердің нақтылы барыи жэне өндірістегі аякталма- 

ған, дайындалудағы жәпе жинақталудағы бүйымдарды, 
сонымен бірге толығымен жинақталмаған жэне қоймаға 
өткізілмеген дайын бұйымдарды амықтау;

-  ескерілмеген ақауларды анықтау;
-  аяқталмаган өндірістің нақты жинакдылыгын анықтау және 

бөлшектермен қамтамасыз етгу;
-  күшін жойған тапсырыстың қалдығын анықтау;
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-  нақтылы өндірісте бар бөлшектерді жэне бүйымдардың 
дайындалуы аяқталмаганын анықтау.

Жұмыс орнындагы, оидеуге апарылмайтын тауарлы-мате- 
риалдық босалқылар аяқталмаған өндіріске енгізілмейді, олар 
жеке көрсетіледі.

Тұгендеу кезінде аяқталмаған өндірістің нақты барының бух- 
галтерлік есептіц корсеткіиггерінен алшақтығы: артығы -  табыс 
болады, ол кіріске алынады, ал жетіспеушілігі -  шығыс болады.

Тәуелсіз өндірістеғі жетіспеушілік жэне шығындар кінэлі 
адамдар табылса, солардың мойнына ілінеді.

Аяқталмаған өндіріс қалдыгы шығындар баптарының каль- 
куляциялық қиындысыпда ақшалай бағалауға (негізінен нактылы 
өндірістік озіндік құн бойынша) жатады. ІІІығарылатындарды 
қүрайтындар: ақаудан болған шығындар (жеке жэне ұсақ сериялы 
ондірістерден басқа, еғер шығын нақты бір тапсырысқа қатысты 
болса), өндірісгі дайындау және меңгеру шығыстары, басқа да ар- 
найы шығыстар.

Бөлшектерді дайындауға жзне онімдерді өндіруге жұмсалған 
шикізатгар жэне материалдар құны, егер өндіріс аяқталмай қалса, 
онда толығымен аякталмаған ендірістің өзіндік құнына енгізіледі. 
Өндіріс жұмысшыларының негізгі еңбекақысы екі жолмен есегіте- 
леді: өвдеудің сэйкес операциясы бойынша есептеудің жинақтал- 
ған жиынтығынан, болмаса, сол цехтағы болшектерді оңдеуге 
есептелгеннен 50 пайыз көлемінде жэне оған алдыңғы цехтар- 
дағы болшектерді өндеу үшін есептелген еңбекақы қосылады.

Еңбекақыдан аударылатын аударымдар сомасы иегізгі ең- 
бекақысы белгіленген аударым пайызына кебейту жолымен 
анықталады.

Аяқталмаған өндірістің өзіндік қүнына үстеме шығыстардың 
сәйкес үлгісі қосылады. Оларды дайын енім жэне аяқталмаған 
өндіріс арасында бөлу сол үйымда қабылданған, үстеме 
шығыстарды тараіу әдістемесі бойынша жүзеге асырылады. 
Сондықган аяқталмаған өндіріске қатысы жоқ шығындар алдын- 
ала үстеме шығыстардан шеғеріледі.

Аяқталмаған өндірістің өзіндік қүнына енгізілетін үстеме 
шығыстар: үнемдеу кезінде -  нақты өндірістік шығыстар 
кәлемінде, ал қайта шығын жүмсауда -  жоспарда белгіленген



2. Өндіріс шығындарыиыц есебі -4 ► 83

көлемде болады. Аяқталмаған өндірістің қалдығы үлкен болмай- 
тын, өнеркәсіптің жеке салаларын үйымдастыру, олардың тіке- 
лей шығын сомасы бойынша, болмаса, шикізаттардың, негізгі 
материалдардыц жоне шалафабрикаттардың озіндік құ_ны бойьш- 
ша бағаланады,

Аяқталмаған өндірісті бағалау техникасы өндірістік шығын- 
дар есебінің қабылданған эдістеріне (шалафабрикатты және ша- 
лафабрикатсыз) байланысты болады. Шалафабрикатсыз вариантта 
ол нормативтік калькуляция немесе технологиялық карта негізін- 
де жүзеге асырылады. Мұнда бөлшектерді (бүйымдар) белгілен- 
ген шығын баптары бойынша дайындау шығындарындағы эрбір 
цехтық қатысу үлесі есепке алынады.

Аяқталмаған өндірісті бағалау ондағы нақты бөлшектер негі- 
зінде эрбір цех бойынша жүрғізіледі. Цехтар бойынша аяқталмаған 
өндіріс қалдығының озіндік құны жөніндегі көрсеткіштер түтас 
ұйым бойынша жинакталады. Олар жалпы үйымдар бойынша 
аякхалмаған ондіріс шығындарын жэне олардың эрбір цехындағы 
үлестік қатысуын көрсетеді.

Шалафабрикатты вариангга бөлшектерді бағалау цехтар 
бойынша жүргізіледі.

Аяқталмаған өндіріс қалдыгы есепті кезеңнің соңында 
өндірістік шоттардың кредитінен «Негізгі өндіріс», «Меншікті 
өндірістіц шалафабрикаттары», «Көмекші өндіріс» шоттарының 
дебетіне апарылады.

Өндірістегі шығындардьщ жиынтық есебі. Дайын өнімдердің 
жэне аяқталмаған өндірістердің жэне әнімдердің өзіндік қүнын 
есептеу арасында барлық әндіріс шығындарын тарату үшін 
барлық шығындарды қосу керек. Шығындарды бүлай жинау 
өндірістегі шығындардың жиынтық есебі деп аталады. Жогарыда 
айтылғандай, егер жеке жэне ұсақ сериялы өндірістерде кальку- 
ляция және есеп объектісі -  өнімнің жеке түрлері болып табылса, 
ал жаппай жэне ірі сериялы өндірістерде калькуляция объектісі 
тек гана дайын өнім болуы мүмкін, сонымен бірге эр түрлі бүйым 
түрлерін жинақтау үшін немесе бөлшекгеп сыртқа сатуда пайда- 
ланылатын шалафабрикатты. Сондықтан жиынтық есегі шала- 
фабрикатты және шалафабрикатсыз вариантга жүзеге асырылуы 
мүмкін.
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2 . 4 .  Көмекші өндірістердің есебі

Көмекші өндіріс -  негізгі өндірісті энергиямен, құралдармен, 
ыдыстармен, жөндеу жұмыстарымен, көлік құралдарымен жэне 
басқа қызмет түрлерімен қамтамасыз етуге арналған ендіріс 
ұйымының басқа бөлімшелері.

Көмекші өндірістің есебін ұйымдастыру олардың түрлеріне 
жэне олардың орындайтын функцияларына, технологиялық 
нроцестің сипатына, өндірілетін өнімдерге, өндіріс колеміне жэне 
басқарудың ұйымдастыру туріне байланысты болады. Көмекші 
өндіріс түрлері меи орыидайтын функциялары бойынша келесідей 
топтарга бөлінеді:

-  инсгрументалды, аспапты (қүралдарды, кұрылғыларды 
жасау, мөрлерді, модельдерді жөндеу жэне қайта қалпына 
келтіру);

-  жөндейтін (негізгі құралдарды, жабдықтарды монтаж- 
дау жөндеу жэне модернизациялау, қосалқы белшектерді 
дайындау жэие қалпына келтіру);

-  энергетикалық (энергетика, жылу жэне басқа энергия 
өндірісі жэне оларды бәлу, сумен қамтамасыз ету, су 
көздерін ашу, желдету, моитаждау, жөндеу жэне электр 
желісіне қызмет көрсеіу.)

-  транспорттық (тиеу-түсіру жэне траспорттык жүмысгар, 
көлік құралдарын жөндеу жэне оларға қызмет көрсету);

-  ыдыстық ( ыдыс өндірісі жэне оларды жөндеу);
-  шаруашылықтың қызмет көрсету (өндіріс аумағын жэне 

ғимараттарын тазалау, арнайы киімдерін жуу жэне жөндеу 
жэпе т.б).

Технологиялық процестің сипатына байланысты көмекші 
өндіріс мынандай топтарға бөлінеді:

-  жеке (стандартты емес жабдықтардагы өте сирке болатын 
инструменталды жабдықтарды жеке тапсырыс бойынша 
дайындау;негізгі құралдардың жеке объектілерін жөндеу 
жэне модернизациялау);

-  сериялық (қосалқы бөлшектерді, инструменттерді жэне 
басқалардыц сериясын дайындау);
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-  массалық (энергияны өндіру жэне бөліп тарату, тран- 
спортық, тиеу-түсіру жұмыстары жэие т.б)

Біркелкі өнімдер шыгару бойынша көмекші өндіріс қарапа- 
йым жэне күрделі болып бөлінеді.

Шалафабрикаттар мен аяқталмаган өндірісі жоқ, үнемі күрделі 
емес біркелкі өнімдер (энергегикалық, траспорттық, шаруашылық 
қызмет көрсету) ондірумен айналысатын өндіріс қарапайым бо- 
лып табылады.

Ал, шалафабрикаттар мен аяқталмаған өндірісі (инстру- 
менттік, жөндеу, механикалық, ыдыстық) бар, әр түрлі онімдерді 
піығарумен айналысытын өндіріс күрделі болады.

Шығаратын өнімнің (жұмыс, қызмет) көлеміне байланысты 
көмекші өндіріс ірі және ұсақболуы мүмкіи.

Көмекші өндіріс шығындарының есебі типтік шотгар жос- 
парының 8310 «Көмекші ендіріс» кіші бөлімінде көмекші 
өндірістің түрлері бойынша активті шоттарда жүргізіледі .

8311 «Материалдар» шотының дебеті бойынша көмекші 
өндірістерде технологиялық мақсаггарға жүмсалған материалдық 
құндылыкдардың (нақты өзіндік құны көрсетілсе материалдар, 
отын, энергия, сатып алынған өнімнің жэне шалафабрикаттың 
қү_ны, арнайы ұйымдардың қызметі жэне басқалары) ал бүл шотпен 
корреспонденцияланатын шоттар, типтік шоттар жоспарындағы 
1310-1350 «Қорлар» шоттары.

8312 «Еңбекақы» шотының дебеті бойынша көмекші өндіріс 
жүмысшыларының неғізгі жэне қосымша еңбекақылары ал кре- 
дитінде 3350 «Еңбек ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек» 
шоты көрсетіледі.

Көмекші өндіріс шығындарының есебі калькуляциялық 
шығын баптары жэне цехтар бойышиа жеке ведомосгарда 
жүрғізіледі. Қарапайым, біртекті өнімдерді өндіретін көмекші 
ендірістерде шығын есебі, аналитикалық бөлімшелерге бөлінбей, 
шығын баптары бойынша жүрғізіледі.

Күрделі көмекші өндірістеде шығындар және өнімнің 
өзіндік құнын калькуляциялау есебі гапсырыстың тэсілімен 
ұйымдастырылады.
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Көмекші өндірістерде өнімдерді шығару жэне қызмет 
көрсеіудегі негізгі, бастапқы құжаттарға мыналар жатады: 
құралдарды, құрылғыларды, қосалқы болшектерді, ыдыстарды 
беру накладнойы; күрделі жөндеуден еткен, модернизацияланған 
және қайта құралған объектілерді қабылдау-тапсыру актісі; авто- 
транспорт жү.мысшыларының жол қағаздары; көлікке жүк гиейтін 
жұмысшылардың есеп ведомостары жэне г.б.

Кәсіпорынның өзінде өндірілген жэне сыртган алынған 
жылудың, энергияның түрлері, суық су жэне басқаларды тұ- 
тынушыларға босату, өлшеу аспаптарыньщ көрсетілуі бойынша 
жүргізіледі, ал олардың жоқ болуы, жабдықтардың куаггылығы 
жэне оның жұмысыныңұзақтығына байланысты есептеу жолымен 
анықталады.

Өлшеу аспаптарының кәрсеткіштері немесе бөлімшенің бас 
энергетигінің(энергетиктің) есептеу і бойынша натуралды көріністе 
тұтынушылар бойынша энергетикалық ресурсгарды бәліп-тара- 
ту ведомосы жасалады. Мүнда, сонымен бірге олардың қандай 
максаттарға жүмсалғаиы корсетіледі: техиологиялық, жабдықты 
қозғалысқа келтіру, жалпы өндірістік және басқалар.

Ведомость бухгалтерияга тапсырылады және энергетикалық 
ресурстарды пайдалаиудагы бастапқы қүжат болып табылады.

Көмекші өндірістің калькуляция объектісіне өзіндік қүн есеп- 
телетін, өнімиің, жұмыстың жэне қызметтің түрлері жатады.

Қарапайым өндірістерде аяқталмағаи өндірістердің жоқ- 
тығынан жэне бірдей өнімдерді шығарумен байланысты 
калькуляциялық бірліктің өзіндік қүны барлық шыгындарды 
өнімдердің (жүмыс, қызмет) санына бөлу арқылы анықталады.

2 .5 #  Өндірістік шығындардың 
жиынтық есебі

Кешеиді ондірістің және жанама өнімдер шығарудың ерек- 
ше сипаттамасына байланысты белгілі бір кезеңғе дейін, өндіріс 
процесінің алдында өнімдер айырмасы жоқ немесе жекс түрлері
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бойынша бөлінбейтін болып табылады (барлық шыгындар бір 
енімді өндіруге багытталады). Мысалы, сыр сүттен, бензин 
мүнайдан өндіріледі.

Бірге өндірілетін жэне жанама өнімдердегі ерекиіелік, бір 
өнімді өндіретін салада міндетті түрде екіншісінің өндірілуіне 
алып келетіи бірге өндірілетін жзне қосымша өнімдер есебіне не- 
гізделген.

Әртүрлі өнімдерді біруақытта өндіруде, олардың әрқайсы- 
сының өзінің сату бағасы болады. Бүл өнімдср бірге өндірілгендер 
деп аталады.

Басқа онімдермен біруақыгга өндірілетін, бірақ саіу бағасы 
басқаларға қарағанда төмен болатын өнімдер жанама деп аталады.

Бөлу нүктесі -  ендіріс процесіндегі өнімдерді бірғе енді- 
рілетіндерге жэне жанамаға бөлу кезеңі.

Бірғе өндірілетін өнімдердің арасында кешенді шыгындарды 
тарату әдісгері:

1) натуралды көрсеткіштерді пайдалаиу әдістері;
2) бөлу нүктесіндеғі сату қуны негізіндегі эдіс;
3) сатудың таза құндық эдісі;
4) жиынтық пайдадагы тұрақты үлес әдісі.
Натуралды көрсеткіштерді пайдалану әдісі -  эрбір еиім бір- 

дей табыс экелгенде, кешенді шығындар эрбір өнімнің жалпы 
өндіріс көлеміндегі үлесіне сойкес пропорционалды есептелгенде 
қолданылады.

Бөлу нүктесіндегі сату қүны неғізіндегі эдісінде кешенді 
шығындар бірге өндірілетін өнімдер бойынша сатудан алынған 
табыстардыңбағасына пропорционалды түрдетаратылады. Мүлда 
жүмсалған жоғары шығындарға жогары баға сәйкес келеді.

Сагудың газа қүндық эдісі -  өнімдер өндіруде кешенді 
шыгындардан басқа қосымша шығындары бар өндірістерде пай- 
даланылады.

Жиынтық пайдадағы тұрақты үлес әдісінде кешенді шы- 
ғындарды эрбір жеке өнім үшін жалпы жиынтық пайдадағы 
майыздық үлесі бірдей болатындай етіп таратылады.
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2.6 .  Мерзімдік шығындарының есебі

Мерзімдік шығындарға -  жалпы және экімшілік шығыстары, 
өнімді (жұмыс,қызмет) сату бойынша шығындар, процентгер 
(пайыз) бойынша шығыстар жатады.

Жалпы және экімшілік шығындарга кэсіпорынды басқарумен 
жэне өндірісті ү.йымдастырумен байланысты шығындар кіреді. 
Ұйымның басқару аппараты персоналына есептелген еңбекақы 
жэне еңбекақыдан аударылатын аударымдар; іс-сапар шыгыстары; 
өкілдік шыгыстар; офистік типографиялық, почта-телеграфтық 
және телефондық шыгыстар; жалпы зауыттық (жалпы фирмалық) 
бағытағы негізгі құралдарды ұстау жэне жөндеу шығындары, 
олардың амортизациясы; жалпы зауыттық зертхананыны 
ұстау, өндіріске зерттеу, тәжірибе жүргізу шығындары; жалпы 
зауыттық (жалпы фирмалық) мақсатта жүргізілген еңбекті қорғау 
шығындары; кадрларды дайындау; басқа жалпы шаруашылық 
шығындары, салықтар, алымдар жэне басқа да міндетті ауда- 
рымдар жэне шығыстар; зауыт қоймаларыидағы сақтаудағы ма- 
териалдар және өнімдердің бүлінуінен болған шығындар; зауыт 
қоймасындағы материалдар мен өнімдердің жетіспеушілігі; басқа 
да жалгіы жэне экімшілік сипаттағы шығыстар.

Жүмысшы шоттар жоспарында жалпы және әкімшілік 
шығыстардың есебі 7210 «Әкімшілік шыгыстар»шотында 
жүргізіледі.

Салық кодексіне сәйкес, әкімшілік шығыстардағы кейбір 
шығыстар салық салынатын табыстарды анықтауда шегерімге 
жатпайды.

Жалпы жэне экімшілік шығыстары есебімен өнімдердің 
(жүмыс, қызмет) жеке түрлеріиің реитабельділігін анықгау кезін- 
де, өнімдердің (жүмыс, қызмет) жеке түрлерінің арасында өндіріс 
жүмысшыларының негізгі еңбекақы сомасына жэне жабдықтарды 
үстау жэне эксплутациялау шыгындарына пропорционалды түрде 
бөлінеді.

Жеке енеркэсіп салаларында жалпы жэне әкімшілік шығыс- 
тары қайта бөлу шығыстарына, өндірістік өзіндік күнға жэне басқа 
базаларға пропорционалды белінеді.
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Сату бойынша шығыстарға тауарлы материалдық босал- 
қыларды сатумен байланысты шыгыстар жатады:

-  тауарларды сату (өткізу) бөлімінің жүмысшыларының 
еңбекақысы жэне одан аударылатын аударымдар;

-  сату бөлімі меншігіндегілерді сақтандыру бойынша шы- 
ғыстар;

-  бөлім жумысшыларының іс-сапар шығыстары; тауарларды 
сатуда пайдаланылатын негізгі қү.ралдарды ұстау бойынша 
шыгыстар жэне оладың тозуы;

-  жүктерді қаладан тыс тұратын сатып алушыларга жэне қала 
ішіндегі сатып алушыларга жеткізу бойынша,сонымен бір- 
ге тиеу-түсіру жұмыстары бойынша шығындар;

-  дайын өнім қоймасындағы өнімдерді орауга және олардың 
ыдысына кеткен шыгьшдар;

-  өткізу нарығын меңгерудегі жарнамаға, жэрмеңкелер мен 
көрмелерге қагысуға кеткен шығындар;

-  сатып алушыларға немесе делдал ұйымдарға қайтарусыз, 
тегін берілген, тауар үлгілерінің құны;

-  тауарларды (жұмыс, қызмет) сатумен байлаиысты басқа да 
шығыстар.

Дайын өнімдерді (тауар, жүмыс, қызмет) сату бойынша 
шығыстар есебі шоттар жоспарының 7110 «Өнімдерді сат>' жэне 
қызметтер көрсету бойыиша шығыстар» шотында жүрғізіледі.

Пайыздар бойынша шығысқа-банк несиесі жэне жабдық- 
таушылардың берген несиесі бойынша, мүлікті жалға беру бойын- 
ша төленетін пайыздар жатады.

Пайыздар -  несие алушының ақша капиталын несиеге алғаны 
үшін несие берушіге төленетін табыстың бір болігі. Пайызды 
өтеудің көзі қарыз капиталын пайдалану процесінен іуындайтын 
қүн болып табылады.

Пайыздар бойынша шығатын шыгындардың есебі 7310 
«Сыйақылар бойынша шығыстар» шотында жүргізіледі.
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Тәжірибелік сабаңңа арналған есептер

Өнімінің өзіндік құнын калькуляциялау

2.1-есеп.
Тапсырма: төмендегі берілгеп мэліметтердің негізінде жанама 

шыгындарды тікелей, қадамдық, қайта есептеу жэне түзу сызықты 
теңдеу жүйесінің эдістері бойынша тарату.

Компанияның 3 өндірістікжәне 2 қызмет көрсету бөлімшелері
бар.

Б өлімш елер Ө ндірістік  жанама шыгьшдар
Ө ндірістік  бөл ім ш елер  X 4 8 0 0 0

У 4 2 0 0 0
2 3 0 000

Қ ы змет керсету бөлім ш елері 1 14040
2 18000

Жиынтығы 152040

Ө н дір іс болім ш елер Қызмет корсстуш і 
болім ш елер

X У Z 1 2
1-қызмет көрсету бол ім ш ссі 20% 40% 30% - 10%
2-қы зм ет корссту бөл ім ш есі 40% 20% 20% 20% -

1. Тікелей эдіс -  өндірістік жанама шығындарды бөлудің 
ец кеп гараған әдісі. Бұл әдісте бір-біріне қарама-қарсы қызмет 
көрсететін балімшслердің қызметтері есепке алынбайды.

Ш ыгындарды
тарату

X У 2 1 2 Ж иын-
тығы

Болінгсн жанама  
шығындар

4 8 000 4 2 0 0 0 30000 14040 18000 152040

1-қы змет кор. 
бол ім ш слер ін іц  
ш ыгындарының  
таратылуіл

3 120
(1 4 0 4 0 * 2 0 /9 0 )

624 0 46 8 0 (1 4 0 4 0 )
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2-кы зм ет кар. 
бөл ім ш елсрін ік  
шыгындарының  
таратылуы

90 0 0
(1 8 0 0 0 * 4 0 /8 0 )

450 0 4500 (18 0 0 0 )

Болінгсн ӨЖ Ш 6 0 1 2 0 52740 3 9 180 - - 152040

2. Қадамдық эдіс -  тікелей әдіске қарағаида шыгындарды 
нақты (дәлірек) таратуга мүмкіндік береді. Шыгындарды тарату 
циклі кобірек қызмет көрсеткен болімнен басталады.
Ш ыгындарды
тарату

X У 2 1 2 Ж иын-
тыгы

Бөлінген жаиама 4 8 0 0 0 42000 3 0000 14040 18000 152040
шыгындар
l -кы зм ет кор. 
бол ім ш слсрін ің  
шыгындарымың 
таратылуы

7200 3600 3 600 3600
(10% )

(18 0 0 0 )

2-кы змст кор. 
бөл ім ш елерін ің  
ш ыгьіндарыныц 
гаратылуы

3920
(1 7 4 6 0 * 2 0 /9 0 )

7840 5880 17640

Болінген ӨЖІП 5 9 120 53440 3 9480 - - 152040

3. Қайта болу эдісі бойынша қызмет көрсету белімшелерінің 
шығындары сандар аз қалганга дейін қайта бәліне береді.________

Ш ығындарды X У Z 1 2 Ж иын-
іарату тыгы

Бөлінген жанам а  
шыгындар

4 8 0 0 0 42000 30000 14040 18000 152040

І-кы змет кор. 
бөл ім ш елсріи ің

2808
(14040*20% )

5616 4 2 1 2 (1 4 0 4 0 ) 1404

ш ыгыидарының
таратылуы
2-кы змет кор. 
бөл ім ш елерін ің  
шыгындарының  
таратылуы

7762
(19404*40% )

3881 3 88 0 3881 (19 4 0 4 )

1-кызмет кор. 
бол ім ш елер ін ің  
шыгындарыиыц  
таратылуы

7 7 6 (3 8 8 1 * 2 0

%)

1552 1165 (3881) 388
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2-қы змет кор. 
бөлім ш елерінің  
ш ьаы ндарьш ы ц  
таратылуы

154
(3 8 8 * 4 0 % )

78 78 78 (388)

1-кызмет көр. 16 31 23 (78) 8
бол ім ш елсрін ің
шыгыиларынын
гаратылуы

(78*20% )

2-кы змет кор. 
бөл ім ш елер ін ін

4 (8*40% ) 2 2 0 (8)

ш ыгындарыныц
таратылуы
Бөлінген ӨЖ Ш 59520 53160 3 9 360 - - 152040

4. Түзу сызықты теңдеу жүйесінің әдісі -  ең нақгы (дәл) эдіс. 
Бүл одісте алдымен түзу сызықты теидеу жүйесі жасалады,

X -  1-қызмет көрсетуші бөлімшенің жиынтық жанама 
шыгындары;

У -  2- қызмет көрсетуші бөлімшенің жиынтық жанама 
шыгындары;

X = 14040+0,2у У =18000+0,1 (14040+0,2у)
У= 18000+ОДх У = 18000+1404+0,02у

0,98у = 19404 = 8У = 19800 X = 18000

X У Z Жиынтыгы
Болінгсн жанама шыгындар 4 8 0 0 0 42000 3 0 0 0 0 120000
1-кызмет кер. (18000*20% ) 7200 5400 -1 6 2 0 0

бөл ім ш елер ін іц  шыгындары  
ның таратылуы

3600

2-кы змет көр. бөл ім ш елсрін ің  
ш ыгындарының таратылуы

(19800*40% )
7920

3960 3 9 6 0 15840

Бөлінген ӨЖ Ш 59520 53160 3 9 360 152040

2 .2 -ссеп .
Тансырма: Өнімдер бойынша кешенді шыгындарды тарату.

Кэсіпорын үш түрлі (олар х, у, 2) өнім өндірген, оларға 
жұмсалгап кешенді шыгындар 600000 геңге. X әнімінен -  40000 
дана, У өнімінен -  20000 дана, ал Z -  өнімінен 60000 дана өнім 
алынды.
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Анықтау керек:
Кешенді шыгындарды өнімдердің арасында төмендегі 

әдістерді пайдаланып тарату:
а) бөлу нүктесіндегі сату құны негізіндегі эдіс;
э) натуралды көрсеткіштерді пайдалану әдісі;
б) сатудан күтілетім таза құндық эдіс.
в) жалпы пайдадағы тұрақты үлес.
1. Натуралды көрсеткіштерді пайдалану эдісі

Ә н ім н ің і 
бірлігінің  

озіндік  
құны, тенгс

Ө нім дер
Ө ндірілгсн  

бірліктің  
саиы, даиа

Жалпы  
шыгарылгаи 

өн ім н ін  үл есі, %

Кеш енді 
шыгындарды  
тарату, тецге

1 2 3 4= (2 ір * 5 гр ) 5
X 40000 4 0 0 0 0 /1 2 0 0 0 0 = 3 3 4 0 0 0 0 * 5 = 2 0 0 0 0 0 5

У 20000 2 0 0 0 0 /1 2 0 0 0 0 = 1 7 2 0 0 0 0 * 5 = 1 0 0 0 0 0 5
7 60(100 6 0 0 0 0 /1 2 0 0 0 0 = 5 0 6 0 0 0 0 * 5 -3 0 0 0 0 0 5

6 0 0000 XЬ&рлығы IZUUUU

Өнімнің бір өлшем бірлігінің өзіндік қүны: 600000/120000=5 
теңге.

Дәл осы эдіспен басқа шартты қарастырайық. Есепті кезең 
ішінде х, у, 2 өнімдерінің 80% сатылды деп есептейік.

Анықтау керек: 1) кезен, соңындағы ТМБ-дың жоне өнімдсрді 
сатудан алынған табыстарды.

2) өнімнің 100%-ті де сатылған жағдайдағы пайданы жэне 
пайдасының үлесін, сатудан түскен табысты есептеу.

Өнімдср
Сатудан 

альшган табые, 
даиа

Ксшснді 
шыгыидарды 
тарату, тенге

Пайда, тсцгс Пайданьщ 
үлссі, %

5=(4гр/
1 2 3 4-(Zrp-Jrp) 2і-р* 100%)

X 300000 40000*5=200000 100000 33,3
У 500000 20000*5=100000 400000 80,0
Z 200000 60000*5=300000 -100000 (50)

Барлыгы 1000000 600000 400000 40
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Өнімнің 80% сатылған деп алып, кезең соңындағы ТМБ-дың 
құнын жәнс сатудан алынган табысты есептеңіз.

Ө нім дер
Т М Б-ды ң ксзсң соцы ндағы сы  
(алдыңгы кестедегі 2 ір *20% )

Сатудан алынган табы с (алдыңгы  
кестсдсгі 2 ір *20% )

1 2 3
X 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0
У 20 000 100000
Z 60 000 4 0 000

Барлыіы 120000 20 0 0 0 0

2. Бөлу нүктесіндегі сату қү.ны негізіндегі әдіс

Ө нім дер

Өндіріл-
ген

барлык
саны,

Сагудан алынган  
табы с, теңге

Сагудан алынган 
табмстагы  эрбір  
ои ім н ің  үлесі, %

Кеш еиді 
шыгындарды гарату, 

тсңге

2 3
_

J 4—(2гр-3гр) 5
X 40000 4 0 0 0 0 * 7 ,5 = 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 /1 0 0 0 0 0 0 = 3 0 600000*  30% = 180000
У 20000 2 0 0 0 0 * 2 ,5 = 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 /1 0 0 0 0 0 0 = 5 0 60 0 0 0 0 * 5 % = 3 0 0 0 0 0
Z 6 0000 6 0 0 0 0 * 3 ,3 3 = 2 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 /1 0 0 0 0 0 0 = 2 0 600000*  20% = 120000

Барлыгы 120000 1000000 100 6 0 0 0 0 0

Ө нім дер
Сатудан 

алынған табы с, 
дана

Кеш енді 
шыгындарды  
тарату, теңі-е

Пайда,
Tcwe

ГІайданыц үл есі. 
%

1 2 3 4 = (2гр -3 ір ) 5 = (4гр /2 ір *  100%)
X 3 0 0 0 0 0 180000 120000 40
У 5 00000 3 0 0 0 0 0 200000 40
Z 2 0 0 0 0 0 120000 80000 40

Барлыгы 1000000 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 40

Ө мім дер Т М Б-ды ң кезец соны ндагы сы С аіудан  алынған габыс
(алдыңғы кестедегі З ір *20% ) (алды кгы  кестедегі 2і р*20% )

1 2 3
X 3 6 0 0 0 (1 8 0 0 0 0 * 2 0 % ) 6 0 0 0 0
У 6 0 0 0 0  (300000*20% ) 100000
Z 2 4 0 0 0 (1 2 0 0 0 0 * 2 0 % ) 4 0 0 0 0

Барлыгы 120000 2 0 0 0 0 0
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3. Сатудан күтілетін таза қүндық эдіс

Кешенді шыгындар 600000
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1 2 3 4=<2-3) 5 6 = 5 * 6 0 0 0 0 0 7 = (4 -6 ) 8= (7/2*  100%)

X 3 0 0 0 0 0 80000 2 2 0 0 0 0 27,5 165000 5 5000 18,33

У 5 00000 100000 4 0 0 0 0 0 50,0 3 0 0 0 0 0 100000 2 0 .0

Z 2 00000 20000 180000 22,5 135000 4 5 0 0 0 22,5

Ьар-
1000000 2 00000 8 00000 100 6 00000 2 0 0 0 0 0 20

лығы

4. Жалпы пайдадагы тұрақты үлес
К өрсеткіш тср Х .тсңге У,тсңгс Z тсңгс Жиынтыгы

1 2 3 4 5

1. Сатудан түсксн  табы с, тсңгс 3 0 0 0 0 0 5 0 0000 2 0 0 0 0 0 1000000

Сатудан алмнгаи табыстагы  
жиынтық табы сты ң үл есі, %

60000 100000 4 0 000 2 0 0 0 0 0

З.Сатылгап өн ім и ік  езін д ік  күны, 
тсңгс

24 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 160000 80 0 0 0 0

4.Б өлу нүктесінен  кейінгі ш ыгындар  
(қосы м ш а ш ыгындар)

8 0 000 100000 2 0 0 0 0 20 0 0 0 0

5. К еш енді шығындарды тарату, 
теңге

160000 300000 140000 6 0 0 0 0 0

2.3-есеп.
Тапсырма: Өнімдердің ассортименті жөніндегі шешімдерді 

қабылдаудағы кешенді шыгындарды таратудың альтернативтік 
эдістері.

«Әділ» компаниясы тазартылған өсімдік майын сатып алды. 
Осы майды тазарғқаннан кейін бөлу нүктесінен төрт өнім алына- 
ды: A, В, С, жэне Д. С өнімі бөлу нүктесінде толығымен сатылады. 
A, В және Д өнімдерін ары қарай тазалап, «А супер», «В супер»,
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жэне «Д супер» өнімдерін алуға болады. Соңғы айда (желтоқсан) 
бөлу нүктесіндегі өнімдердің шығарылуы томендегідей болады:

А өнімі 300000 литр
В өнімі 100000 литр
С өнімі 50000 литр
Д өнімі 50000 литр
Тазартылмаған өсімдікмайын сатып алу жэнеөндеудіңкешенді 

шығындары 100000 теңгені күрады. «Әділ» компаниясында есепті 
кезеңнің басы мен аяғында босалқылар болған жоқ. Желтоқсанда С 
өнімі 50000 теңгеге сатылды. Ал, A, В, жэне Д өнімдері ары қарай 
тазартылып, сонан соң олар да сатылды. Желтоқсан айы бойынша 
келесідей керсеткіштер бар:

Ө нім дер Ө ццеуге жүмсалған шыгындар, тсңге Табы с, теңге
А супер 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
В супер 8 0 000 100000
Д  супер 9 0 0 0 0 120000

«Оділ» компаниясының A, В және Д өмімдерін бөлу нүктесінде 
сату мүмкіндігі бар. Бұл альтернатива желтоқсан айында сатудан 
келесідей табыстар алуға алып келер еді:

А өнімі 50000 теңғе
В өнімі 30000 теңге
Д өнімі 70000 теңге
Анықтау керек:
1)100000 теңге мөлшеріндегі кешенді шығыидарды тара- 

ту үшін келесі әдістерді пайдалана огырып, желгоқсан айында 
сатылган оиімдердіңорқайсысы бойынша жалпы пайданың үлестік 
пайызын есептеңіз:

а) бөлу нүктесіндеғі сату құны неғізіндегі эдіс; 
ә) натуралды көрсеткіштерді пайдалану әдісі;
б) сатудан күтілетін таза қүидық әдіс.
в) жалпы пайдадағы тұрақты үлес.
2) «Әділ» компаниясының A, В және Д өнімдерін одан ары 

өқдеу жөнінде басқа да шешімдер қабылдап, желтоқсан айындағы 
операциялық пайданы әсіруі мүмкін бе? Өздеріңіз ұсынған 
өзгерістердің операциялық пайдаға эсерін көрсетіңіздер.
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2 .4 -е сеп
Тапсырма: Қызмет көрсететін бөлімшелердің шығындарын 

тікелей, қадамдық, қайта есептеу, түзу сызықты тендеу жүйесінің 
эдістері бойынша тарату.

«Ақжол» компаниясы өнімнің екі түрін өндіреді. Бір өнім X 
цехында, ал екіншісі У цехында толығымен өндіріледі. Өнімнің 
осы екі түрін өндіру процессін қамтамасыз ету үшін, «Ақжол» 
компаниясы екі қызмет көрсетуші бөлімді пайдаланады: А (мате- 
риалдарды сақхайтын жэне беретін бөлім) жэне В (электроэнерги- 
яны өндеу бөлімі).

Төменде А жәнеВ бөлімдерінің белгілі кезеңдегі орындаған 
жүмыс көлемі көрсетілген:

Бөлімге кызмет к ор ссіу
Б олім нің  кызметін пайдалану

A В X У
A 100 250 150
В 500 100 4 00

А бөліміндегі материалдарды қабылдау, сақтау бойынша 
орындалган жұмыстареңбексағатымен өлшенеді. Ал, В бөліміндегі 
орындалган жүмыстар, яғни өндірілген электроэнергия киловатт- 
сагатпен өлшенеді.

Қызмет көрсететін бөлімдердің бюджеггік шығындары келесі 
жылы темендегідей болады:

А  бөл ім і, теңгс В бөл ім і,.теңге
Айны малы (еңбек  ж эне  
матсриалдык ш ыгындар

7 0 000 10000

Баскару ж эн е бакылау 10000 10000
А моргизация 2 0000 2 0 0 0 0
Жиынтыгы 1 00000+ эн ер ги я

ш ы гы и дар ы
4 0 0 0 0 + м а т ер и а л д а р д ы  ал у  
ж ән е  сакггау ш ы ғы н д а р ы

Өндірістік цехтардағы бюджеттік шығыстар келесі жылы 
X цехы үшін 1500000 теңгені, ал У цехы үшін 800000 теңгені 
қүрайды.

Басқару жэне бақылау шығындарына цех бригадирлері мен 
шеберлерінің еңбекақысы жатады. В бөліміндегі жабдықтардың
7 - 3/ 60-09
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(электрогенератордың) амортизациясы түзу сызықты эдіс бойын- 
ша есептеледі. Келесі жылы электрогенераторды пайдаланғаныиа 
19 жыл болады, ал оның пайдалы қызмет ету мерзімі 25 жыл, 
бүл ескі, бірақ жағдайы қанағаттанарлық, жұмыс істеп тұрған 
жабдық.

Анықтау керек:
1. Темендеғі эдістерді пайдаланып, X жэне У цехтары бойынша 

шығындарды таратудың, қызмет корсеіуші А және В бөлімдерініц 
шыгындар сомасын аныкдаңыз:

а) гікелей әдіс;
э) қадамдық әдіс;
б) қайта есептеу эдісі;
в) түзу сызықгы тендеу жүйесінің здісі.
2. Электроэнерғияны өндіретін компания «Ақжол» компания- 

сына қажетті барлық энергиямен қамтамасыз етуғе үсыныс жасады. 
Мүндай қызметгің қүны элекгроэнергияның киловатт-сағатына 40 
теңгені құрайды. «Ақжол» компакиясы ұсынысты қабылдау керек 
пе? Өз жауабыңызды түсіндіріңіз.
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-------------------------  ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ -------------------------

1. Мерзімдік иіыгыстарга жатады:

A ) материалды қ шыгындар, снбекақы толеугс кеткен ш ы іы ндар, 

сақтанды руға аударымдар, қүралдарды ктозуы , басқадай шығындар;

B ) жалпы ж онс окімш ілік шыгыстар, н еси с проценттерін төлеуғе кег- 

кен шығыидар, тауарлы-матсриалды к босалкы ларды  сахы п-өткізу  

шыгыстары;

C) материалдар, енбекакы төлеу, сактанды ру аударымдары, қосымш а 

шыгындар;

D ) тікслей ж эне жанама шығындар;

E) түракты ж энс ауыспалы шығымдар.

2. Төмендегі шыгындарды» қайсысын Боинг компаниясының ондірістік жа- 
наліа іиыгыстарына апаруга болады ?

Л ) зауы тты ңж үк көтеретін маш инасы ны ңтозуы ;

B) сазу  кезінде бағаны ң арзандатылуы;

C) «Б оин г 767 »  -д е г і  қара ж әш іктің кұны;

D ) он дір іс  см енасы  м астеріи ің  ецбекакысы;

E) өн дір іс  см енасы  мастерін ің  сңбекақы сы , зауы тгы ң жүк котерстін  

маш инасы ньщ  тозуы .

3. Төмендегі иіыгындардың қайсысы өндірістік компапшшың онімінің 
озіндік қунына емес,кезеңдік шыгындарыпа жатады?

A ) өн дір іс  қонды рғы лары ны ңтозуы ;

B ) компанияның оф истік  м үліктеріне салынган салық;

C) материалдарды ң тікелсй шыгындары;

D ) өн дір іс  орньш  жары ктаиды руға кеткен электр шығындары;

E) дүр ы с жауап жок.

4. Төмендегі операцияларОыц қсшсысы шыгын ретінде такылады?

A ) аяқталмаган он дір іс  аякталды;

B ) дайы н өн ім ді сату;
C) өш діріске шикізаттар мсн материалдарды ж үмсау;

D ) окімш ілік қы зметкерлеріпе еңбекакы есегггелді ж эн ет ө л ен д і;

E) аякталмаған өн дір іс  аякталды; экімш ілік кы зметкерлерінс снбскакы  

есеп тел ді ж эне толенді.
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J. Егер ТМБ-пардыц ай басындагы қапдыгы 1000 тецге. ай іиіінде келіп 
түскені 100 теңгені және сатылганы 300 тецгені қүраса, опда ай соңындагы 
'ГМБ-ның қалдыгы қандай бопады?

Л ) 1000;
B ) 800;
C) 1200;
D ) 200;
E) 400.

6. 8110 «Негізгі әидіріс» шотыныіі дебеті бойынша пе есепке алынады?

A ) жоспарлы  езін д ік  куны бойьш ш а ондірілген өнім;
B ) қосы мш а шыгындар;
C) нақты озіндік  кұны бойы нш а өндір ілген  онім;
D ) негізгі өн дір іс  шыгындарының барлык сомасы;
E) айты лғаңдарды ң барлыгы дұры с.

7. Кезең басындагы шикізаттар мен материалдардың қалдыгы 32000 теңге 
болды. Ай ішінде 276000 теңгеге шикізаттар мен материалдсір сатып апынды. 
Лй соцындагы түгендеу нәтижесінде шикізаттарменматериапдар ңұпы 280000 
теңгені қүрады. Тікелей материаидық іиыгындарды апықтаңыздар:

A ) 276000;
B ) 272000;
C) 280000;
D) 2000;
E) 4000.

8. Нақты өзіндік қүнныц болжамды әзіндік қүшіаи артың болуы қандай 
әдіспен түзетіледі?

A ) кайта бағалау эд ісім сн;
B ) косымш а ж азу эдісім еи;
C ) «Қызыл түзетп е»  әдісім ен;
D ) корректуралық эдіспен;
E) корсетілген барлы қ эдістерім ен.

9. Тікелей материандық шыгындар -  280000, еңбек шыгындары -  375000 
теііге және ж анама шыгындар -  180000 теңге. Айдагы жа/ты өндірістік 
шыгындарды сшықтаңыздар:

А ) 555000;
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B) 835000;

C) 655000;
D ) аныктау мүмкін ем сс;

E) 47 5 0 0 0 .

10. Кезец басындагы аяқталмагаи ондіріс -  125000 теңге. Лйдагы өидірістік 
иіығ.ындар 835000 теңге. Аяқтаямаган ондірістіц ай соцындсігы қалдыгы -  
200000 теңге. Ай ішінде вндірілген әнімнің озіндік қунын анықтаңыздар:

A ) 1160000;

B ) 910000;
C ) 760000;

D ) 9 60000;

E) аныктау м үм кін ем ес.

11. Дайын өнімніц кезең басындагы қалдыгы  -  130000 теңге. Ай ішін- 
дегі әндірілген өнімнің взіндік қүны -760000 теңге. Дайын онімнің кезец 
соңындагы қалдыгы -  150000 теңге. Ай ішіндегі сатылган өнімнің өзіндік қунын 
анықтаңыздар:

A ) 20000;

B) 740000;
C ) 780000;

D ) 760000;
E) 280000 .

12. 'Гвмендегі іиыгындардыц қайсысын «Смак» дүкенінде сатылган 
баямуздақтың санына қатысты айиымаяы шыгын ретінде жіктеуге болады?

A ) дүкснді жары ктандыру күны;

B) дүкен  м енедж ер ін ің  сңбскакысы;
C) балмүздақты ц қүиы;

D ) к лиснтісргс арналған кол сүрткіш тің  күны;
E) балмүздақты ң ж эн е клиснттсрге арналған кол сүрткіш тіц  күны.

13. Келесі іиыгындардың қайсысы кинотеатрдан бимет сатып алган 
адамдардың санына қатысты айнымалы иіыгын болады?

A ) прокатка алынган киноф ильм дердің  қүны;
B ) билсттсрді сатудағы роялти;

C) кинотеатр кы зм етш ілерінің еңбскакысы;
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D ) кинотеатр ф ильмнен сон тазал ау  кұны;

E) дұры с жауабы жок.

14. Есеп беру мерзімінің аягында өсімдік иіаруашыпыгы бойынша 
ащ т алмащ н өндіріс цұны есептен иіыеарылды:

A ) Д т  1330 Кт 8 1 10;
B) Д т  1320 Кг 8 110;
C) Д т 1360 Кт 8110;
D ) Д т 1330 Кт 8210;
E) Д т 1340 Кт 8110.

15. Аяқталмаган оидіріс дегеніміз не?

A ) түрлі көлсм ді -  ірі, орташа, м айда буйы мдарды  түрақты н ем есе тұрақсы з 
м ерзім де өн діретін  үзак циклды өндір іс;

B ) белгілі б ір  уакытка дсй ін  технологиялы қ ерекш еліктсрге байланысты  
дайы н өнім  болмаган оидірістік  ресурстар шыгыцдары;

C ) түрлі өн ім дерді ш ектелген иоменклагуралы ж эн с көп көлемді үздіксіз  
бслгілі бір уакыт іш інде өндірілстін  өндіріс;

D) кэсіпоры іш ы ц өнім ді (жүмы сты , кызмстгі) еи діругс ж эн е оиы сатып  

өткізуге кеткен шығындарыиын ақшалай гүрдегі көрісі;
E) жауаптардын іш інде дүры сы  жоқ.
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3 . 1 .

3.1.1.

Шығындар есебі мен өнімнің 
өзіндік құнын калысуляциялаудың 

мақсаты және әдістері

Өнімнің өзіндік құнын 
калькуляциялаудьщ маңызы

Өнімдердің өзіндік құнының калькуляциясы және оның 
түрлері.|Өзіндік құнның калькуляциясы, өнімдердің, орындалған 
жұмыстың, атқарылган қызметтің өзіндік құнын есептеу ретін- 
де түсіндіріледі. Өпімдердің өзіндік құнының нақты калькуля- 
ция көрсеткіштері, өндіріс шығындарын бақылауга, өндірістің 
тиімділігін анықтауға, өнімдердің өзіндік құндарын темендеіу 
жолдары мен резервтерді анықтауға пайдаланылады^

Калькуляцияны екі топқа бөлуге болады: алдын-ала жасала- 
тын жэне соңынан. Алдын-ала жасалатын калькуляция (жоспар- 
лы, жобалық, сметалық жэне нормативтік) өнімдерді дайындау, 
жүмысгарды атқару, қызметті көрсету кезеңінің басталуына дейін 
жасалады.

Соңынан жасалатын калькуляция (есептік) өнім дайын- 
далғаннан кейін, өнімді дайындауға кеткен нақты шығындардың 
негізінде жасалады.

Жоспарлы калькуляция эрбір онімдердің (жүмыс, қызмет) 
түрлері бойынша, орта-прогрессивтік нормативтердің негізінде, 
шикізаттар мен материалдар шығындары, дайындаудыц ецбек 
сіңіруді қажет етуі, жабдықтарды пайдалаиу, жоспарланған 
кезеңцегі үйымдастыру-техникалық шаралары жэне ертерек жет- 
кен жетістіктердің есебімен жасалады. Сондықтан өндірістегі 
накты өнімдердің (жүмыс) жоспарлы мерзімдегі (жоспарлы нор- 
ма) шығын нормасы өткен жылдың накггы үлестік шығынынан 
жэне норма деңгейінен төмен болуы керек.

Жоспарлы калькуляция белгілі бір мерзімге жасалады: 
жылга және токсанға. Жоспарлы калькуляция жоспарлы құнды
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анықтайды. Сондықтан, жоспарлы өзіндік күн жоспарлы мерзім- 
дегі эрбір өнімнің (жұмыс, қызмет) түрлері бойынша болжамды 
шығындарды сипаттай алады.

Смегалық калькуляция басқа үйымдардың жеке тапсырыста- 
ры бойынша әр түрлі жұмыстар мен бүйымдарға жасалады. Ол 
әрекет етуші нормалардың және материалдық, еңбек және басқа 
ресурстардың шығын нормативтерінің негізінде жасалады. 
Сметалық калькуляция жүмыстардың келісім багасын анықтауга 
неғіз болатындықган, онда тапсырыс берушілермен келісулері 
керек.

Жобалық калькуляция жобалау жэме ғылыми-зерттеу инсти- 
туттарында жобаланатын процестердің экономикалық тиімділік 
варианттарын салыстыру үшін жасалады.

Жобалық калькуляцияны қүруда, шикізаттар мен мате- 
риалдардың шығыны, персоналдардың саны, салынатын объекті- 
нің сметалық күны шамаланған нормативтер бойынша алына- 
ды; нормативтер жобаларды ондеу процесінде аиыкталып, соғағі 
сэйкес, калькуляция өзгертілсді, жанама шыгындар өнімніңөзіндік 
қүнының жобалық калькуляциясына жеңілдетілген тэртіппен ен- 
гізіледі.

Жобалық калькуляцияның баптар номеиклатурасы жоспарлы 
калькуляцияның баптар номенклатурасынан айырмашылыгы бо- 
луы мүмкін, жеке жағдайларда жобалық калькуляция, калькуляция 
баптары бойынша емес, экономикалық элементтер бойынша жа- 
салады.

Нормативтік калькуляцияның жоспарлыдан айырмашылыгы, 
ол есепті кезеңнің басымдағы эрекет етіп түрғаи жеке, ариайы 
шығын нормаларының негізінде жасалады. Егер жоспарлы каль- 
куляция белгілі бір мерзімнің (тоқсан, жыл) ішінде өзгермейтін 
болса, ал нормативтік калькуляция ұйымдастыру техникалық ша- 
раларын жэне норма мен нормативтерді жаңалауды енгізу бойын- 
ша өзіереді.

Нормативтік калькуляцияныц нормативтік шығыидарды 
көрсетеді. Олар шығын нормалары бекітілетін, барлықбүйымдарга 
жасалады. Жоспарлы мерзімнің басындағы нормативті езіндік 
құнды жоспарлы өзіндік қүнмен салыстыру, жоспардың шиеле- 
нушілік дәрежесін керсетеді.
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Жоспарлы мерзімнің басындагы нормативтік өзіндік құи жос- 
парлыдан жоғары болуы мүмкін, ал есепті мерзімнің соңында
-  есепті мсрзімнің ішінде норманың езгеруі салдарынан жос- 
пардан төмен болады. Нормативтік калькуляция технологиялық 
процестің барысында, бірінші кезекте бөлшектерге, содан кейін
-  жай қүрастырғыштарға, онан соң күрделі құрастыргыштарға 
(жинақтаушы бірлік) жэне соңында жалпы бұйымга жасалады.

Нормативтік калькуляция жалпы бүйымға түтас жасалуы 
мүмкін, оларды бөлшектер мен қүрастыргышгарға бөлмей-ақ.

Егер нормативгі калькуляцияда негізгі шыгындар әрекеттегі 
нормалар бойынша енгізілетін болса, онда норма белгіленбеген 
жанама және басқа шығындар нормативтік калькуляцияға осы 
шығындардың сметасына сэйкес енгізілуі мүмкін.

Есептік калькуляция дайындалған өнімдердің, орындалган 
жүмыстардың және көрсетілген қызметтердің накды өзіндік 
қүндарын анықтайды. Онда жоспарлы калькуляцияда қолда- 
нылатын баптар бойынша жасалады. Есептік калькуляция не- 
ғізінен өзіндік құн жоспарының орындалуына бақылау жасауға 
арналған. Ол да болашақ кезендегі өнімдердің озіндік қүнын 
жоспарлауға қолданылады. Сонымен бірге үйымдардьщ цехтарын- 
да орындалатын жұмыс пен қызметтің, өндірілген өнім мен шала- 
фабрикаггардың, яғни олардың жұмысының нәтижесін аныкдау 
үшін қажетті, өзіндік қүшіың калькуляциясы жасалуы мүмкін. Ол 
үйымның бөлімшелерінің арасыңдағы қарама-қарсы қызмсттерді 
бағалау үщін пайдаланылатын, трансферттық бағаны белгілеу 
үшін қажет.

3.1.2. Өзіндік құнды калькуляциялау 
объектілері, калькуляциялық 
бірліктер

Калькуляция объектісіне- үйымның өзінде, оныц негізгі жэне 
көмекші өндірістеріиің бөлімшелерінде орындалатын жұмыстар 
мен атқарылатын қызметтер, өндіріс бөлімінің эр түрлі дэрежедегі 
дайындығы жатады.
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Өнімнің езіндік құнын калькуляциялау объсктілері өндірістік 
шыгьшдар есебі объектілерімен тығыз байланысты жэне көи 
жагдайларда олар бір-біріие сәйкес келеді.

Барлық өнімдер (олардың түрлері бойынша) және өндіріс 
өнімдерінің бірліктері калькуляцияланады.

Калькуляция объектілеріне жататындар:
-  барлық шығарылғаи өнімдер, орындалған жүмыстар, ат- 

қарылган қызметтер;
-  онімдердің (эртүрлі дайындық дэрежесіндегі) жеке түрлері, 

негізгі және көмекші өндірісгердің жүмыстары мен 
қызметі;

-  өндірістің соңғы сатысында (стадиясында) пайдаланыла- 
тын, негізгі өндіріс бөлімшесінің шалафабрикаггары;

-  сыргқа сататын меншікті ондірістің шалафабрикаттары;
-  ұйымның қызметінің нәтижелерін білуге ариалган бө- 

лімшелерінің енімдері.
Калькуляциялық бірліктер дегеніміз -  калькуляция объек- 

тілерін олшеуіштер (өлшем бірліктер).
Тэжірибе көрсеткендей, қазіргі кезде келесідей өлшем бірлік- 

тер қолданылады:
-  натуралды (дана, тонна, килограмм, киловатт-сағат, литр, 

квадраг метр жэне басқалар);
-  ірі наіуралды (белгілі артикулді 100 жүп аяқ киім, шойын- 

ның белгілі түрінің тоннасы, иесіздендірілген сыраның гек- 
толитрі жэне басқалар);

-  шаргты-натуралды (қышқылдылығы 100 % -спирт, кон- 
сервінің 1000 шартты банкісі жэне басқалар);

-  қүндық (шығару немесе сату бағасындағы тауарлық 
өнімдердің теңгелік шығындары);

-  еңбек (норма-сагат, норма-смена).
Құрылыспен, жөндеумен, транспорттық қызмет жэне т.б. 

қызмет көрсетулермен айналысатын өндірістерде, калькуляция 
бірлігі ретінде, орындалған жүмыс пен атқарылған қызмет (гонна- 
киломстр, машина-смена жэне басқалар) қолданылады.
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3 . 1 . 3 .
Шыгындар есебі және өнімнің өзіндік 
құнын калькуляциялау әдістері

\]ІІығындар есебінің жэне өнімнің өзіндік құнын калькуляци- 
ялау эдістеріне өнімдердің (жүмыс, қызмет) нақты езіндік құнын 
анықтау үшін өндірістік шыгындардың көрсетілуі жэне құжатпен 
дәлелдеу тэсілдерінің жиынтығы жатады. Шыгындар есебінің 
жэне өнімнің өзіндік қүнын калькуляциялау әдістерінің жікте- 
луін алдын-ала анықтаушы, өндіріс өнімдерінің үйымдастырылуы 
жэне гехнологиясы, шығарылатын өнімдердің номенклатурасы, 
орындалган жұмыс жэне атқарылган қызмет. Шығындар есебінің 
эдістерін жіктеудің негізіне, аналитикалық есеп объектілері 
бойынша өндіріс шығывдарын жинақтау жэне жинақтау тәртібі 
алынады.

(Днімдердің өзіндік құнын калькуляциялау әдістеріне, өнім 
бірліктерінің өзіндік құнын есегггеуде қолданылатын тэсілдер 
жиынтыгы жатады]

«Калькуляциялау» түсінігіне, сонымен бірге, барлық шыға- 
рылган оиімдердің жэне олардың жекелеген түрлерінің өзіндік 
қүндарым арнайы шешімдерсіз дұрыс аныкдау мүмкін болмайтын, 
аяқталмаган өндірістердің жетіспеушілігін, онімдердің ақауларын, 
аяқталмаган ендірісті бағшіау тэртіптері кіреді. «Шығындар 
есебінің эдістері» жэне «өнімдердің өзіндік қүнын калькуляциялау 
эдістері» үғымдарының сәйкес келмеуіне қарамастан, олар өзара 
байланысты.

Өнімдердің өзіндік қүнын калькуляциялау, олардың ұйым- 
дастырылуына маңызды әсер ететін, өидіріс шыгындар есебінің 
көрсеткіштеріне сүйенеді. Шығындар есебінің жэне өнімнің 
өзіндік қүнын калькуляциялаудың көптеген эдістері бар. Өндірістік 
шығындар есебінің жэне өнімдердің өзіндік құндарын калькуля- 
циялау эдістерінің классификациясы талқылау объектісі болып та- 
былады.

'Қазақстандық стандартта бухгалгерлік есеп бойынша өнді- 
рістТк кэсіпорыидарда өнімдердің түрлеріне, олардың күрде- 
лілігіне, өндірістің типіне байланысты қолданылатыи шығындар
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есебінің және өнімнің өзіндік қүнын калькуляциялау әдістерінің 
келесідей негізгі 3 әдісі қарастырылған: нормативі ік, тапсырыстық, 
боліністік. Бірақ, жеке үйымдар шығындар есебінің жэне өнімнің 
өзіндік күнын калькуляциялау эдістерінің қарапайым әдісін пай- 
даланадЦІ Нарықгық экономикасы дамыған елдерде шығындар 
есебінің және әнімнің әзіндік қүнын калькуляциялау әдістерінің 
«Стандарт-кост» жопе «Директ-кост» жүйесі бойынша шығындар 
есебінің эдістері қолданылады.;

Бүл әдістің мэні -  тікелей жэне жанама шығындар барлық 
шығарылған өнімдер үшін белгіленген шығын баптары бойынша 
есептеледі. Осыған байланысты өнім бірлігінің орташа өзіндік 
қүны барлық оидірістік шығындарды (және әрбір бап бойынша 
шығындарды) дайын өнімнің санына бөлу арқылы анықталады. 
Шығындарды есепке алудың жэне өнімнің езіндік қүнын 
калькуляциялаудың қарамайым эдісі біртекті өнім шығаратын жап- 
пай өндірістерде пайдаланылады. Бүл өндірістерде шалафабрикат- 
тар жэне аяқталмаған өндіріс болмайды (егер аяқталмаған өндіріс 
болса, онда оның колемі шамалы болады).

Қарагіайым эдіс көбінесс шығарушы косіпорындарда жэне 
кейбір өнімнің бір гүрін шығаратын өндеуші әндіріс салаларын- 
да (су электр станциялары, кен, көмір, мүнай жэне ғаз өндіретін 
кэсіпорындар) қолданылады.

Кейбір салаларда (көмір, шым тезек,ағаш дайындау) шыгындар 
техмологиялық процестердің жеке сатылары (стадия) бойынша 
есептелуі мүмкін. Мысалы, көмір өндірісінде мүндай сатыларга 
дайындық жүмыстары, көмірді алу, шахтаға дейін тасмалдау жэне 
жоғары шығару, сорггау, сапаландыру, вагондарға тиеу жата- 
ды. Бөлімше қүрылымдары бойынша есепке алынган шығындар 
соңынан жалпы юахта бойынша жинақталады. Барлық шығарыл- 
ған көмір калькуляция объектісі болып табылады. Калькуляция- 
лық бірлікке 1 тонна кемір қабылданған. Нарядта 7000 калориясы 
бар, 1 тонна шартты отынның өзіндік қүны осымен есептеледі.

Көмір өндіруші кэсіпорындарда қолданылатын, шығындар 
есебі мен онімнің өзіндік қүнын калькуляциялаудың қарапайым 
эдісімен процесс бойынша (болімше қүрылымы бойынша) 
шығьшдар алдын-ала есептелетін болғандықтан, ол кейде процес- 
тік эдіс деп аталады.
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Қарапайым (процестік) әдісті қолданудың міндетті шарты- 
біркелкілік жэне жапгіай шыгару немесе шығындарды өндірілетін 
әнімдерге енгізу тәсілі бойынша тікелей жэне жанама (шығынның 
барлығы бір өнім түрін шығарумен байланысты болғандықтан) деп 
бөлмеу. Барлық шығындар шығарылған өнімдерге (аяқталмаған 
өндіріс болмағандықтан немесе аз молшсрде болгандыктан) тіке- 
лей апарылады.

3.1.4. Өнімдердің өзіндік құнын 
есептеу тәсілдері

Өнімдердің езіндік қүнын калькуляциялау өндірістік есептің 
соңғы сатысы болып табылады.

Өнімдердің (жүмыс, қызмет) өзіндік құнын калькуляциялау- 
ды 3 кезецге бәлуге болады. Бірінші кезенде -  жалпы шыгарылған 
онімдердің өзіндік қүиы, екітиісінде -  эрбір өнім түрлері бойын- 
ша нақты озіндік күн, үшіншісінде -  онімдердің, орындалган 
жүмыстардыц немесе көрсетілген қызметтердің бір данасьшың 
өзіндік құны есептеледі.

Шығарылған онімдердің өзіндік құнын калькуляциясына 
дейіи барлық шығындар түтас косіморын бойынша жинақталады, 
шығындар аяқталмаған өндірістер жэне шығарылған енімдер 
(жүмыстар, қызметтер) арасында боліп гаратылады. Берілген өзара 
қызмет есебімен кемекпіі өндіріс қызмсті бөліп таратылады жәие 
калькуляцияланады.

Ұйым жағдайында шығындар есебі шалафабрикат вариантын- 
да әрбір өңдеуден шығарылған шалафабрикаттың өзіндік қүны 
калькуляцияланады, тек ғана соңгы сатыда шығарылған дайын 
өнімдердің өзіндік құны калькуляцияланады.

Өнімдердіц жеке түрлерінің өзіндік құны келесі тәсілдердің 
бірімси есептеледі: калькуляциялаудың нормативтік әдісі, шы- 
ғындарды қосу әдісі, шығындарды пропорционалды (индекстік) 
бөлу әдісі, тікелей есептеу эдісі, калькуляциялаудың аралас әдісі, 
коэффицснггік әдіс, жанама өнімдерге шығындарды шығару эдісі.
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Нормативтік эдіс -  шығындар есебі жэне өнімдердің езіндік 
құнын калькуляциялаудың нормативтік эдісінің құрамдық бөлігі. 
Калькуляциялаудың нормативгік эдісін анықгайтын, маңызды 
ерекшеліктердің бірі -  әрекеттегі нормамен технологиялық 
процестердің негізінде шыгарылған онімдердің нормативтік 
өзіндік құиының калькуляциясын алдын-ала жасау. Осы кальку- 
ляцияны жасағаннан кейін әрбір кезендегі нормативтік өзіндік 
құнды анықтауға мумкіндік беретін әрекеттегі норманың өзгеріс 
есебі ұйымдастырылады. Неғізінен осы өзгерістерді нормативтік 
калькуляцияға әрбір айдың бірінші жүлдызында, ал болар-болмас 
өзгсріс болса -тоқсанны ң (кварталдыц) басында енгізеді.

Нормативтік әдісге нақты өзіндік құн норма бойынша шы- 
ғындар сомасына нормадан ауытқуды жэне норманың өзгерісін 
қосу немесе азайту арқылы анықталады.

Шығындарды қосу әдісінде өнімдер бірлігінің өзіндік құны 
бұйымдардың жеке боліктері бойынша шығындарды қосу жолы- 
мем анықгалады.

Шығындарды қосу одісін пайдаланатындар:
-  өнімдердің бір данасының озіндік құны сэйкес цехтық ма- 

шина кешендік қосылатын шыгындар ретінде эрбір бап 
бойынша аныкггалатын, калькуляциялау объектісіне маши- 
на кешен қабылданатын машина жасау өндірісінде;

-  орташа жоне ірі кемелер жасау өндірісінде шыгыидар 
есебініц объектісі конструкторлык топтасгыру немесе 
технологиялық комплекстер бойынша топтар болып табы- 
латын кеме жасауда. Әрбір технологиялық комплекс (жинақ) 
немесе конструкторлықтоптар бойынша шығындарды қосу 
дайын болған кеменің өзіндік құнын аныктауга мүмкіндік 
береді.

-  Көмір шахталарында кемірді шығару процесі бойынша 
шығындар жинақталады; баюшы фабрикаларда тау мас- 
саларын молайтудағы жеке процестерді калькуляциалау 
бойынша шығындар жинақталады: қүқықталу, молайіу 
және кен қосгіалары молайтылган кендерін накты озіндік 
қүнымен анықталады.



Шығындарды қосу эдісімен өнімдердің өзіндік құнын кальку- 
ляциалау гек ғана өзінің қарапайымдылығымеп ерекшеленбейді, 
сонымен бірге өнімдер бірлігінің өзіндік қүнын кал ькуляциялаудың 
жегкіліктілігін қамтамасыз етеді.

Жанама өнімдерғе шығындарды шығару әдісі -  өнімдерді не- 
гізгі және жанамаға бөлетін кешендік әндірістерде қолданылады. 
Шыгындарды шығару здісінің мәні сонда, ягни онда жанама 
өнімдер жэне қалдықтар калькуляцияланбайды, ал олар негіз- 
гі өнімнің өзіндік қунына алдын ала белгіленген баға бойынша 
езіндік құнмен шығарылады. Калькуляциялаудыц бүл эдісі поли- 
химия, тамақ әндірістерінде, мүнай өпдеу, химиялық және басқа- 
дай өндіріс салаларында кеңтараған.

Полихимия өндірісінде негізгі кокс фракциясының өзіндік 
құнын калькуляциялау үшін жанама онімдердің, (кокс жаңғағы, 
кокстік ұсақ-түйек жэне кокстік газ) қүны түрақты баға бойынша 
ендірістік шығындардан шегеріледі.

Ет өндірісімен айналысатын кәсіпорындарда тек қана еттің 
өзіндік қүны калькуляцияланады, ал жанама енімдердің қүны бел- 
гіленген бага бойынша еттіц қүнымен шығарылады.

Мүнай өндіретім еидірістерде шығарылған шикізаттардың 
қүны немесе сол қүннан белгіленген пайыз бойынша жанама 
онімдерді бағалау эдістері қолданылады. Кейбір жағдайларда жа- 
нама онімдер қалдықтардың құны бойынша бағаланды. Жанама 
өнімдерді бағалау экономикалық жағынан негізі болу керек.

Шығындарды пропорционалды (индекстік) бөліп тарату әдісі 
бір уақы па бірнеше енім түрлерін ендіру жағдайында өнімдердің 
өзіндік қүндарын калькуляциалау үшін иемесе шығындарды 
нақты бір онімге тікелей апару мүмкін болмағанда, бұйым топтары 
бойынша шығындарды есептеу кезінде қолданылады.

Бүл әдісте түтас шығарылған өнімдердіц езіндік қүны олардың 
арасында қандай да бір базиске пропоционалды түрде бөліп -  
таратса да, ал өиімдер бірлігінің озіндік құны эрбір бүйым бойын- 
ша тікелей эдіспен есептеледі. Шығындарды калькуляция бап- 
тары бойынша таратуда базиске нақты шығындардың пайыздық 
қатысы есептеп шығарылатындыктан, бүл эдіс көбінесе индекстік 
деп аталады.

112 ► Ьаскару есебі
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Бұл әдісте көбінесе шығындар өнімдердің жоспарлы немесе 
нормативтік өзіндік құндарына пропорционалды бөлінеді. Кей- 
бір жағдайларда жеке өзіндік қүн баптары бойынша шығындарды 
бөлуде бірнеше база қолданылады.

Мысалы: өндірістің мұнай өндсу саласында, кокс өндеуде, 
табиғи газ шығаруда шығындар алынған өнімдердің пропорцио- 
налды түрде бөлінеді.

Газ шығаруда бір уақыта табиғи газ жэне конденцаг алына- 
ды. Шығару бойынша шығындардан жанама өнімдердің қүнын 
шегеріп, қалған сома табиғи газбен конденцат арасында өнімдер 
салмағының пропорционалды болып таратылады.

Өндірістің көптеген салаларында калькуляциялау эдісі жос- 
парлы өзіндік қүнға пропорционалды гүрде қолданылады. Ол 
үшін эрбір өнім түрлерінің жоспарлы өзіндік қүны калькуляция 
баптары бойынша анықталады. Баптар бойынша нақты шығындар 
өнім түрлерінің арасында жоспарлы шығындарға пропорционал- 
ды бөліп-таратылады.

Калькуляциялаудың мүндай варианты -  қүрылыс материалдар, 
темекі, ағаш өндеу, бапық өндіру жэне машина жасау өндірістерінде 
қолданылады.

Тікелей есептеу әдісі ең қарапайым, анық әдіс болып табыла- 
ды. Онда калькуляция объектісі өндірістік шығын есебінің объек- 
тісімен сойкес келеді және бір бүйым түрі шығын есебінің объек- 
тісі болады.

Бүл эдістің мәні -  калькуляция баптары бойынша қандай да 
бір бүйымды дайындау шығындарының сомасын шығарылған 
бүйымдардың санына бөлумен аяқталады. Оның нәтижесінде 
өнімдер бірлігінің өзіндік құнының калькуляциясы алынады.

Калькуляцияның тікелей эдісі топтық капькуляция жасауда 
кең қолданылады. Осындай жолмен бір гиктолитр иесіз сыраның, 
бір тонна иесіз құйманың жэне басқалардың өзіндік қүны кальку- 
ляцияланады.

Егер жоғарыда айтылған тәсілдердің бірімен де калькуляци- 
ялауды жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайда,өнімдердің жеке 
түрлерінің немесе өнімдер бірлігінің өзіндік қүнын есептеу үшін 
қиыстырылган әдіс қолданылады.
8 -  3/60-09
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Қиыстырылган эдіс, өзінің аты айтып тұргандай бірнеше 
әдістердің қосындысы. '1'эжірибедс әр түрлі қиыстырылған эдістер 
қолданылады.

Мысалы, мүнай шығаруда тікелей эдіспен мүнай мен газдың 
орташа өзіндік қүны есептелсе, пропорционалды әдіепен эрбір 
өнім түрлерінің өзіндік қүны анықталады.

Тікелей есептеу эдісімен гиктолитр иесіз сыраныңөзіндік құны 
калькуляцияланады, ал металл өндеуде -  шығындар жосгіарлы нс- 
месе нормалы өзіндік қүнға пропорционалды жолмен бөлінеді, со- 
нымен бірге сұрыпталған калькуляция жасалады. Сондықтан, тіке- 
лей эдіс пен пропорционалды эдіс байланысынан екі калькуляция 
жасалады: топтықжэне сұрыптық.

Домналық жэне консервілік өндірісгерде иесіз өнімдер 
(1т. иесіз шойын, 1 мың шартты банкі) тікелей эдісгіен калькуляци- 
яланады, ал енімнің жеке түрлері мен сорттарының өзіндік құны 
коэффиценттерді қолдану жолымегі анықталады.

Калькуляциялаудың коэффиценттік әдісі бір уақытта бірнеше 
өнім түрлерін алғанда өзіндік қүнды анықтауда пайдаланылады. 
Бүл эдістің мәні -  барлық өнімдер белгіленген сэйкес коэффицент- 
термен шартты бірлікке аударылады, сосын олардың өзіндік құны 
анықталады, сонан соң әрбір өнімнің натуралды бірлігінің өзіндік 
құны калькуляцияланады.

Калькуляциялаудың коэффиценттік эдісі өндірістің көптеген 
салаларында қолданылады. Коэффицентті белгілеу кезіиде оның 
негізіне еңбек сыйымдылығын, пайдалы затгардың үлестік 
салмағын, сату қүнын жэнет.б. алады.

Калькуляция баптары бойынша тікелей әдіспен шығарылған 
өнімдерге топтық калькуляция жасалғанда, бұл коэффицент 
жиі қолданылады, ал эрбір бұйым түрлерінің өзіндік қүны 
шығын баптарына болмей-ақ белгіленген сәйкес коэффицентпеи 
анықталады.

Калькуляциялаудың коэффиценттік эдісімеи шойынның, 
мырыштың, металл өндірісіндегі прокат түрлерінің жеке 
маркілерінің, ендірістің тамақ, химия жэне басқа салаларындағы 
өнімдердің езіндік күны есептеледі.

Консерві жасау өндірісінде эртүрлі сыйымдылықтагы консер- 
вілерді белгіленген коэффицентбойынша шартты банкіге аударады
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жэне шартты банкінің өзіндік құны калькуляцияланады, сонан соң 
эр түрлі сыйымдылықтағы консервілердің жеке түрлерінің өзіндік 
қүны шығарылады.

Оттек өндірісінде де оларды шартты бірлікке айналдыру үшін, 
шыгарылған өнім санын белгіленген коэффицентке көбейгеді.

Сонан соң эрбір бап бойынша шығындар жалпы шарт- 
ты бірліктің санына бөлінеді. Осындай жолмен калькуляция 
баптарының бөлінісінде эрбір өнімнің өзіндік құны анықталады.

Калькуляциялаудың коэффиценттік эдісінің басқа түрлілігі 
эрбір калькуляция баптары бойынша шығындарды бөліп-тара- 
ту үшін коэффицентгерді анықтау. Бүл жагдайда калькуляциялау 
қиындайды, есесіне шығарылған эрбір онім түрлерінің өзіндік 
құны біртұтас есептеліп қоймай, калькуляция баптары бойынша 
да анықталады.

3 . 2 .

3.2.1.

Шығындар есебі мен өнімнің 
өзіндік құньін калькуляциялаудың

процестік әдісі

Процестік калькуляцияның мәні 
мен қолдану өрісі

Өнім қозғалысын үйымдастырудың процестік эдісі шығын 
калькуляциясымен байланысты үш түрлі тәсілге бөлінеді:

-  жүйелі ауыспалылық;
-  параллельді ауыспалылық;
-  іріктелген ауыспалылық.
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I жүйслі 
ауыспалылық

і-болімшс 2-бәлімше |....... ->  * = = о [ ^

II Параллельді 
ауыспалылық

і-бөлімше 2-боЛІМШС

X - бөліншесі

і Б • бөлімA  - бОЛІМШССІ Б • бөлімшесі

III Іріктелген 
ауыспалылык

іболімше |------»j 4-белімше |-

2 - бөлімшс

з - бөлім

3.1-сурет. Ө нім қозғалысын ұйы мдасты руды ң процсстік  тэсілдері

Жүйелі ауыспалылық кезінде әрбір өнім бірдей операциялар 
сериясында ұшырасады. Тоқыма әндірісінде, мысалы, фабрика- 
да негізінен бояу жэне иіру цехтары болады. Иірілген жіп иіру 
цехынан бояу цехына, сонан соң дайын өнім қоймасына түседі. 
Мүндағы өнімнің ауыспалылық тэсілі жүйелі болып табылады.

Параллельді ауыспалылық кезінде жүмыстың жеке түрлері 
бір уақытта орындалады, ал сонан кейін ғана белгілі процесте 
бірігеді. Осы жұмыс түрі бойынша (яғни бір уақытта өндірілетін), 
әртүрлі жүмыс түрлерін бір уақытта жүргізудегі шыгын 
айырмашылықтарының есебі үшін калькуляцияның тапсырыстық 
эдісін қолдануды талап етуі мүмкін. Мүндай жүйе консервіленген 
азық-гүлік ондірісінде қолданылады. Сонымен жеміс қоспасын 
дайындауда жемістің әр түрлі түрлері қабығынан аршылады жэне 
эр түрлі өндіріс бөлімшелерінде бір уақьпта өнделеді. Өндеудің 
жэне консервілеудің соңгы кезеңінен кейін олар араластырылады, 
сонан соң дайын өнім қоймасына түседі.

Іріктелген ауыспалылық кезінде өнімдер, эрқайсысы талапқа 
сай қүрылған, зауыттық ішкі бөлімшелерінің технологиялық 
қатарлары арқылы өтеді. Бүл категорияға ет жэне мүнай өндіретін
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өндірістер жатады. Мысалы, ет өндірісінде сойылған мал етінің 
бір бөлігі еттартқышқа түседі, ал сонан соң орайтын бөлімге жэне 
дайын өнім қоймасына апарылады. Дэл осы уақытта еттің екінші 
бөлігі ысталады (қақталады), сосын оралады жэне коймага түседі. 
Іріктелген ауыспалылық әдісі эр түрлі үлгілерде қолданылуы 
мүмкін.

Бүйымдар өндірісінің типтері:
Халықтың, еліміздің жэне халық шаруашылығының қа- 

жеттілігіне байланысты бүйымдар бірнеше зауыттарда немесе 
әртүрлі санмен бір зауьпта дайындалады; Тәжірибелік немесе бі- 
регей (өте сирек) машиналар бірліктері дайындалады; ауыр станок- 
тар, қуаіты пар жэне су қүбырлары сияқты машиналар аз мөлшерде 
дайындалады; эмбебап станоктар, көтергіш транспорттық машина- 
лар жэне басқалар - едәуір көп мөлшерде дайындалады; автомаши- 
налар, ауылшаруашылық машиналары, вагондар -  коп мөлшерде; 
сагаттар, тігін машиналары, электродвигателдер сияқты бүйымдар 
жылына миллион данамен шыгарылады.

Осы атылғандармен байланысты бұйымдар өндірісінің эр түр- 
лі типтерін -  жеке, сериялы жэне массалы деп топтастырылады.

Жеке ондіріс. Бұйымдардың, бөлшектердің немесе дайын- 
даулардың жеке ендірісін, олардың бірліктерін (біреуін) дайындау 
деп түсіну керек. Мүнда бүйымдарды, бөлшектерді немесе дайын- 
дауды өзгертілмеген сызумен қайталауға болмайды. Мысал ретін- 
де, тәжірибелік үлгідегі және бірегей (өте сирек) машиналарды 
алуға болады.

Сериялы өндіріс. Бүйымдардың, бөлшектердің немесе дайын- 
даулардың сериялы өндірісі -  осы уақыт ішіндегі немесе басқа 
күнтізбелі уақыт аралығындағы олардың өзгермейтін сызықпен 
кезеидік дайындалуы. Бір жүмыс орнына түсетін, бүйымдар, 
бөлшектер немесе дайындау ондірісінің бір мезгілде шығарған 
саны, партиясы деп аталады. Осы ендіріс түрінің негізгі принципі 
-  белшектерді өндеуде де, жинауда (қүрастыру) да барлық партия- 
ларды (серия) түтастай дайындау.

Дайындау немесе бұйымдардың санына байланысты сериялы 
өндірісті шартты түрде: үсақ, орта және ірі сериялы деп бөледі.

Жеке өндіріске қараганда, сериялы өндіріс анагұрлым тиімді. 
М.үнда жабдықтарды пайдалану, жүмысшылардың мамандандыры-
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луы жақсырақ, еңбек өнімділігін жоғарлату өнімнің өзіндік құнын 
төмендетуді қамтамасыз етеді. Жаппай экономикалық тиімді бо- 
луы мүмкін, онда өндірістегі барлық шығындардың орны толты- 
рылады жэне шығарылатын өнімдер бірлігінің өзіндік құны, сери- 
ялы өндіріске қарағанда төмен болады.

Ж аппай ондіріс. Бү.йымдардың, бөлшектердің немесе да- 
йындаулардың жаппай өндірісінде олардың жаппай өзгермейтін 
сызу бойынша азды-көпті созылмалы күнтізбелік уақыт 
аралығындағы дайындалуы.

Жаппай өндіріс эртүрлі атаулы өнімдерді едэуір уақыт ішін- 
де, көп мөлшерде үздіксіз дайындаумен жэне шектеулі номенк- 
лагурамен ерекшеленсді. Еңбек затгарының қозгалысы дэлдік 
(тұракгы бір заттық, айнымалы көп заттық) принципі бойынша 
үйы мдасты рылад ы.

Өзіндік қүнды калькуляциялаудың процестік жүйесі біркелкі 
немесе ұқсас өнімдерді сериялы немесе жаппай түрде өндіруде, 
болмаса үздіксіз өндіріс циклі бар ондірістерде қолданылады. 
Шыгындар калькуляциясының процестік әдісі өндіріс процесінің 
эрбір бөлігіндегі әрбір өндіріс бөлімшесіндегі орындалуларды 
қарастырагын жэне өндеу шаралары бойынша өнімдер бір опе- 
рациядан екіншісіне ауысып отыратын кәсіпорындарда да пайда- 
лаиылады.Соңғы бөлімше өндірісті аякдайды жэне өнімді дайын 
бұйымдар қоймасына өткізеді.

Ъ 2 -с у р ? г .  П роцестік  тәсілдег і дайы н оиім  шығындарының  

калькуляциясының сатылары

Ш/Ф -  шала фабрикаттар 
1П, 2П, ЗП -  процестер
Процесті калькуляцияда өндірістік шығындар бәлімшелер 

бойынша немесе өндіріс процесі бойынша топтастырылады. Толық 
өндіріс шығындары екі негізгі бап бойынша гоптастырылады 
-  тікелей материалдар және конверсияльщ шыгындар (өндірістік 
шығындарға жататын, дайын өнімнің өзіндік құнына апарыла-
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тын, еңбекақыға кеткен тікелей шығындар сомасы). Шығындар 
бұйымдарга қатыссыз, өндіріс бөлімшелері бойынша белгілі уақыт 
кезеңі ішінде жинақталады.

Бұйым бірлігінің өзіндік құны -  белгілі кезендегі өндірістік 
өзіндік күнды осы кезенде шығарылған бұйымдар санына бөлу 
арқылы анықталады.

Салыстырмалы (удельная) өзіндік қүн шыгын орталығының 
есебіне қагысты құнды, сол шығын орталығының ендіріс көлеміііе 
бөлу жолымен аныкдалады. Бұл мағанада салыстырмалы езіндік 
қүн орташаланған керсеткіш болып табылады. Процестік кальку- 
ляция бірнеше операциялар немесе процестер арқылы бірыңғай 
өнімдерді жаппай өндіретін компаниялар үшін тиімді. Жалпы 
алғанда, процестік капькуляция мынадай салаларда қолданылады: 
химиялық, мү.най өндіретін, тоқыма, цемент, қағаз, пластмасса, 
эйнек жэне азық-түлік ондірісінде, сонымен бірге сериялы жэне 
жаппай өндіретін ондірістің басқа салаларында.

Кэсіпорында [іроцестік калькуляцияны қолдапудың келесідей 
ерекшеліктері бар:

-  өнімдердің сапасы біркелкі;
-  жеке тапсырыс жалпы әндірістік процеске әсер етпейді;
-  сатыгі алушылардың тапсырысын орындау-дайындау- 

шылардың қорларының негізінде қамтамасыз етіледі;
-  ендіріс жаппай үздіксіз болып табылады жэне ол толассыз 

әдіспен жүзегс асырылады;
-  өндіріс өнімдерін жэнс технологиялық процестерді стан- 

дарттау қолданылады;
-  өндіріс бөлімшелері бойынша шыгындарға бақылау жасау 

мақсатқа сәйкес болып габылады;
-  шығарылатын өнімге сүраныс тұрақты;
-  сапа бойынша стандарггар өндіріс бөлімшелерінің дең- 

гейінде тексеріледі.
Процестік калькуляцияда шығындар есебінің екі эдісі бар:
1) АӨ (аякталмаған өндіріс) тексеріледі жэне есепке алына- 

ды;
2) АӨ мүлдем есепке алынбайды.



Екінші әдіс, яғни АӨ есебінсіз, бүл есеп қажетті дэрежеде 
ұйымдастырылмаган кәсіпорындар мен үйымдарда қолданылады.

АӨ кормейді жэне байқамайды, ол өнімдердің өзіндік құн- 
дарында көрсетіледі.

Бірінші әдісте АӨ есебі екі тэсілмен жүргізіледі:
-  АӨ есебі шығынның барлық түрлері бойынша бірдей 

аяқталу дәрежесімен жүргізіледі;онімдердің аяқталу 
дәрежесі шығынның әрбір түрі бойынша эр түрлі.

Процестік калькуляцияны тандай отырып, есеп процесін бес 
кезеңге бөлуге болады:

1. Үздіксіз қозғалыстағы өнімдердің заттық бірлігін қосу;
2. Өнімдерді шығаруда эквиваленттік бірлікпен анықтау;
3. «Негізгі ендіріс» шотының дебеті бойынша есепке алыиган 

шыгындарды жинақтау;
4. Өнімдер бірлігінің өзіндік қүнын есептеу;
5. Кезең соңында дайыи шалафабрикаттар мен аяқталмаған 

өндіріс арасында шығындарды тарату.
Алғашқы екі кезең өндіріс процесін натуралдық бірлікпен, ал 

соңғы үшеуі -  қүндық бірлікпен көрсетіледі.
1-кезең. Толассыз физикалық бірліктегі есептеу.
Бірінші кезенде шала фабрикаттардьщ қозғалысы тексеріледі 

(олар қайдан келді жэне қайда берілді). Бөлшектер балансы 
құрылады.Оның мазмүны қарапайым үлгіде мынадай көріністе 
болады:
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К езең Кезендік
К езең

басындагы түскен ж энс
Ө ндірістсн соңы ндағы

аяқталмаған + өңделгсн - —
аякталмаған  

өн дір іс қалдығы
өң дір іс шалафаб-

шыгарылганы

қалдыгы ри кап ар

3.3-сурет. Аяқталмаган өи дір істі аныісгау үлгісі

Баланстың толық мазмүны өндіріс технологиясына жэне же- 
дел есептің мақсатына байланысты болады. Кез келген жағдайда 
өндірістегі шалафабрикаттар қозгалысының жедел есебінің 
қорытынды қүжаты, онімдерді бір бөлімшеден екіншісіне беру
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кезінде эртүрлі дайындық дәрежесін көрсететін цехаралық ба- 
ланс болып табылады. Қорытынды цехтық баланс пен кәсіпорын 
бойынша жасалагын цехаралық жиынтық балансты ажырата білу 
керек. Цехтық баланстың мазмүны ұйымның ерекшелігін жэне 
осы цехтың технологиясыи және оның өндірістік өзара қарым- 
қатынасын көрсетеді.

Жиынтық баланс кәсіпорын бойынша еңбектің бөлінуін жәие 
ішкі зауыпы ң кооперация деңгейін көрсетеді.

Мазмұны цехтардың ерекшеліктеріне байланысты бол- 
майтын, бүл баланстардың тұрақты реквизитгері болады. 
Олар бірдей анықтамалардың, топтастырғыштардың, айлық 
жиынтық ақпаратгардың негізінде толтырылады. Өзгермелі 
ақпараттар бастапқы құжаггар бойынша құрылады, олар өндіріс 
қозғалысының жедел есебі жэне өндірістегі бухгалтерлік есептіц 
тікелей шығындары үшін де бірдей. Сондықтан өнімдердің көлемі 
жөніндегі ақпаразтар бастапқы есепте бригада бойынша, ал цехтық 
баланста жедел жоспарлауда пайдапанылатын цех бірлік бойынша 
топтастырылады.

Түтастай кәсіпорын бойынша бәлшектердің цехаралық қоз- 
ғалысы, бәлшектер қозғалысының жиынтық баланысында жи- 
нақталады.

Баланстар есеп операцияларының үлкен шеңберін қамтиды, 
жүмыс орнында пайда болатын ақпараттар цехтық баланстар- 
да жинақталады. Кіріс және шығыс бойынша барлық операци- 
ялар бастапқы құжаттармен расталады, салыстырылады жэие 
теңестіріледі.

Сонымен бірге,калькуляциялаудың бірінші кезеңінде тіке- 
лей материалдық шыгындар жэне өндеу шығындары -  тікелей 
еңбек шығындары, әлеуметтік сақтандыру аударымдары және 
өндірістік жанама шыгындар кірегін, аяқталмаган өндірісті багалау 
жүргізіледі.

2-кезең. Шартты бірлікпен шыгарылгандарды есептеу.
Екінші кезеңде натуралды немесе жоспарлы-есептік (шарггы) 

бірлікте шыгарылган өиімдер есептеледі. Басқа цехтарға берілген 
немесе қоймаларга тапсырылган шалафабрикаттарды бағалау ор- 
таша өлшеу бойынша жүргізіледі. Сондықтан аяқталмаган өмдіріс



дайындық пайызы бойынша голық өнделген шалафабрикаттарға 
ауыстырылады(айналдырады). Ш аріты бірліктер есебін барлық 
аяқталган жұмыстар толығымен материалдармен толықтырылған 
деп есептей отырып, материалдық шығындар бойынша жеке орын- 
дайды.

Осы цехтың меншікті тікелей шығындарын жэне өндірістік 
қосымша шығындарын есептелін бірлік санына бөледі. Алынған 
нәтижені «Негізгі өндіріс» шотының дебеті бойынша шығындар 
сомасын есептеуде келесі кезендерде қолданылады.

3-кезең. «Негізгі өндіріс» шотының дебеті бойынша барлық 
есептелген шығындарды қосу. Үшінші кезең шығындар сомасын 
есептеуді қарастырады. Аяқталмаған өндірісте кезең басында 
қалған шартты бірліктер алдағы кезеңдегі сияқты бағаланады. «Не- 
гізгі ондіріс» шотының дебеті бойынша шығындар жинақталады. 
Олар шығын элемегтері бойынша топтастырылады. Негізгі мате- 
риалдар +негігі еңбекақы + еңбекақымен байланысгы аударымдар 
+ ендірістік жанама шығындар.

Олай болса, ақталмаған өндіріс жэне орындалған жұмыстар 
бір уақытта жоспарлы-есептік бірлікте жэне құндық көріністе 
көрсетіледі.

4-кезең. Өнімдер бірлігінің өзіндік құнын есептеу.
Шартты өнімдер бірлігінің өзіндік қунын есептеу, төртінші 

кезснде гоптастырылған сэйкес шығындарды бірлік саиына бөлу 
арқылы жүргізіледі.

5-кезең. Кезең соңында дайьш шалафабрикапар мен аяқ- 
талмаған өндіріс арасында шығындарды беліп тарату.

Бесінші кезең калькуляциясының құрамына кіретін негізгі 
есептік процедуралар мыналар:

• Кэсіпорынның дайын өнімінің шығу есебі
• Сақтау орны бойынша аяқталмаған өндірістің шартты бір- 

ліктерін баланс бойынша есептеу
• Дайыи өнім мен аяқгалмаған өндірісті бағалау
Дайын өнім мен аяқталмаған өндірісті арасындағы шы- 

ғындарды бөліп іаратудағы сапа базасына, калькуляциялаудыц 
төртінші кезеңінде есептелетіи, цехтың шартты өнімдер бірлігінің
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өзіндік құны кіреді. Бағалаудың мұндай эдісі -  орташа құн бойын- 
ша бағалау деп аталады. Мұнан басқа, көп қолданылатын эдіс 
-  Фифо.

Фифо эдісінің орташа құн эдісінен айырмашылығы, кезең 
басындағы аяқталмаған өндіріс және ағымдағы кезең жұмыстары- 
на қатысты шығындардың жалпы шығындарынан белініп қа- 
растырылады. Ағымдағы кезең шығындары басталған жэне 
аяқталған жұмыстар арасында болінеді. Шығындар жұмыстардың 
аяқталуы бойынша өзіндік қүнға апарылады.

Калькуляция кезендері өндіріс өнімдері және олармен бай- 
ланысты шығындар жөніндегі есегіте бақылау жасалып отырады. 
Қаржылық есепте процестік әдісте кезінде эрбір цех үшін жеке 
аналитикалық шот ашылады.

Тәжірибеде өндіріс шығындары есебінің пароцестік эдісінде 
үш вариант қолданылады: жүйелі, паралельді және болінген.

Жүйелі вариантта жүйелі жинақталған шығындар дайын 
өніммен бірге бір беліністен өндеу үшін келесі бөлініске берілуі 
қарастырылады.

Аякталмаған өндірістің соңғы өнімінің аяқталуы, ягни дайын 
бүйымның соцғы цехтан алынған дайын өнім шотына өтеді.

Парсииіельді есеп-б ір  бұйымды немесе бірдей бұйымдартобын 
шығаруға арналган, бірнеше цехтарда бір уақытта шалафабрикат- 
тар мен шикізаттарды өңцеу жүзеге асырылатын кәсіпорындарда 
қолданылады.

Бөлінген әдіс -  бірдей өнімдерді өндіру технологиясында 
әртүрлі өндеу процестері бар өндірістерде пайдаланылады.

3 . 3 .  Шығындар есебінің және өнімдердің 
өзіндік құнын калькуляциялаудың 

бөліністік (сатылық) әдісі

Шығындар есебінің және онімдердің өзіндік құнын 
калькуляциялаудың бөліністік эдісі өнімдерді жаппай өндіретін, 
кобінесе, физика-химиялық жэне термиялық өндіріс процестеріи-
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де қолданылады. Онда үздіксіз қысқа технологиялық процестер- 
мен немесе бірізді өндірістік процестер қатарымен бастапкы ши- 
кізатты дайын өнімге айналдырады.'

\_Бөліністік эдіс деп дайын өнім немесе шалафабрикат 
шығарумен аяқтайтын технологиялық процесті айгады]

Мысалы, тоқыма өндірістерінде -  иіру, тоқу жоне өвдеу 
бөліністері бар. Сонымен бірге есептің бәліністік эдісі -  шикізат- 
тарды кешенді пайдаланатын өндірістерде де қолданылады.

Бөлінісгік әдістің мәні -  шығындар есебі белінстер бойынша, 
ал олардың ішінде -  агрегаттар, калькуляция баптары жэне түрлері 
бойынша жүргізілумен аякталадц,]

Тікелей шығындар эрбір бөлініс бойынша, ал жанама 
шыгындар цехтар, өндіріс, түтастай кәсіпорын бойынша қабыл- 
данған есеп саясатына сәйкес, бөлініс өнімдерінің өзіндік құн- 
дарының арасында бөлініп есептеледі.

Өндірістерде өнім түрлері бойынша шығындар есебіи есептеу 
киындық тугызса, онда ол жалпы болініс бойынша, ал бүйымның 
немесе шалафабрикаттың өзіндік құны -  коэффиценттік эдіспен 
немесе шығындарды шыгару (бүл тәсілде жалпы сомадан қосымша 
өнімге кеткен шығын шығарылады, сонан соң негізгі өнімнің 
әзіндік қүны есептеледі) эдісімен жүргізіледі.

ь^өліністік эдісте шығындардың жиынтық есебі шалафабри- 
каттар вариантында (эрбір бөліністегі шалафабрикаттың бағасы- 
мен жэне оларды келесі бөлініске қүндық көріністе беру) немесе 
шалафабрикатсыз варианпа (өндеу бойынша шыгындар эрбір 
бөлініс бойынша есептеледі, шалафабрикаттарды бір бөліністен 
екіншісіне беру саны бойынша жүзеге асырылады, дайын өнімнің 
өзіндік қүны калькуляция баптары бойынша барлық бөліністегі 
шыгындарды қосу арқылы анықталады) жүргізіледі.
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3 .4 #  Өндіріс шығындарының есебімен
өнімнің өзіндік құнын калькуляциялаудың

тапсырыстық әдісі
1

Өндіріс шығындарының есебімен енімнің өзіндік құнын 
калькуляциялаудың тапсырыстық эдісі жеке жэне аз сериялы 
күрделі бұйымдарды өндіретін машина жасау кэсіпорындарда 
кең тараган. Бұл әдіс бойынша жабдықтарға ғимардттарга жэне 
құрылғыларға күрделі жөндеу, комекші ендірісте инструмент- 
терді дайындау, үйымның тэжірибе жасайтын цехтарында жэне 
ғылыми-зерттеу институттарында өнімдерді шығару есебі 
ұйымдастырыладьі. \

Мүндай өндірістердің ерекшелігі -  аз партиялы немесе ша- 
малы бүйымдардың мадификациясын маркісін жеке түрлерін 
шыгару болып табылады. Жыл ішінде бұйымның жеке түрін екін- 
ші рет шығарылмауы мүмкін. Бүл әдіс бойынша есеп объектісі- 
не әрбір бүйымды (жұмысты) немесе аз сериялы бүйымдарды 
өндірілуге бсрілгеи жеке тапсырыстар, ал ұзақ технологиялық 
циклді кэсіпорындарда -  тапсырыс берушілермен (сатып алушы- 
лар) келісімшарт негізінде ашылғын жеке тетіктер мен агрегат- 
гар жатады. Әрбір тапсырысқа тапсырыс бланкісі голтырылады, 
тапсырыстар тіркеледі, оларға тапсырыс орындалып, аяқталганға 
дейін оның коды болып табылатын номер қойылады.

Код барлықтехнологиялық және есептік күжаттарға қойылады. 
Тапсырысты негізінен жоспарлы өндірістікжұмыс орны қабылдап, 
қүжатгар толтырады, сонан кейін тапсырыстың қашықтыгы жә- 
ніндегі хабарлама көшірмесін бухгалтерияға беріледі. Тапсырыс- 
тық эдістің мэні -  бір өнімді (кешенді жүмыстардың орында- 
луын) немесе аз мөлшердегі біркелкі бүйымдарды дайындаудың 
өндірістік шыгындар жэне калькуляциялау есебі тапсырыс бойын- 
ша жүзеге асырыладьЛОл үшін бухгалтерияда эрбір тапсырыстың 
қашықтығы жәніндёгі хабарламаның негізінде карточка немесе 
ведомость мерзімі ішінде шығындары есептелуі керек.

Жүмсалынған тікелей шыгындар (шикізаітар мен магери- 
алдар, сатып алынған бұйымдар жэне шалафабрикаттар, өндіріс
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жұмысшыларының еңбекақысы, ақаудан болған жоғалтулар, 
жұмысты меңгеру шығындары) эрбір тапсырыс бойынша бастапқы 
кұжаттардың негізінде есептеледі: лимиттік карта, нарядгар, талап- 
тар, сметалық рапорттар, өндіру ведомостар, маршуттық қағаздар 
жэне тапсырыс цифры керсетілетін басқа да құжаггар.

Жанама шығындар тапсырыстардың езіндік құнына ұйым- 
ның есеп саласында қабылдынған пропорциоалды бөліп тара- 
ту әдісімен енгізіледі. Тапсырысты орындауымен байланыс- 
ты шығындар, жүмысты орындау мерзімі ішінде жинақталады. 
Орындалған тапсырыстың озіндік құнын барлық жұмыс аяқталған 
соң анықталынады. Егер гапсырысқа сэйкес бірнеше біртекті 
бұйымдар дайындалатын болса, онда бір бірліктің езіндік құны 
калькуляция баптары бойынша жалпы шығын сомасын өндірілген 
өнімнің санына бөлу арқылы анықталады.

3 . 5 .  Шығындар есебінің және өнімдердің 
өзіндік құнын калькуляциялаудың 

нормативтік әдісі

: Нормативгік әдіс -  өндіріс шығындарының деңгейіне күн- 
делпсгі бақылау жасауға мүмкіндік беретін, .үйымның ресуртары- 
ныңтиімсіз шығындарын ескеріп, шаралар қолданылатын есептің 
үдемелі эдісі болып табылады.

Нормативтік әдіс мыналарды қарасгырады:
• Қазіргі үдемелі норма мен нормативтер жүйесін жэне оның 

негізінде нормативтік өзіндік құн калькуляциясын құру;
• Есепті кезең ішіидегі нақты шығындарды норма жэне нор- 

мадан ауытқу бойынша шығындарға бөлу есебі;
• Нормативтік өзіндік қүнды түзету үшін әрекеттегі норма- 

ның өзгеріс есебін есепті кезең ішінде жүрғізу және осы 
өзгерістердің өзіндік құнға эсерін, сонымен бірге езгеріс 
себептерін анықтау;

• Шығын түрлері жэне олардың пайда болу орындары бо- 
йынша нормадан ауытқу себептерін анықтау жэне талдау;
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• Өнімдердің (жұмыс, қызмет) нақты өзіндік қүнын есепті 
кезеңнің басындығы нормативтік өзіндік құнды, нормадан 
ауыгқуды (қайта есептеу шығьгндары қосылған, экономия 
алынған) жэне есепті кезең ішіидегі норманың өзгерістерін 
қосу жолымен есептеу. j 

I Нормативтік әдіс -  бүл есептің жэне өнімдердің (жүмыс, қыз- 
мет) өзіндік құнын калькуляциялау әдісі ғана емес, сонымен бірге 
өзіндік құнды құрудағы басқару жүйесінің негізгі бөлігғд

Шығындар есебінің жэне өнімдердің өзіндік қү.нын каль- 
куляциялаудың нормативтік эдісін жаппай және ірі сериялы 
ондірістерде қолдану едәуір мақсатқа лайықгы. Әрекетгегі 
(ағымдағы) жэне жоспарлы нормалар өзінің көлемі бойынша 
жақын болатын кәсіпорын сапаларында жоспарлы калькуляцияны 
қолдануға болады.

Ғылыми дәлелденген еңбек, материалдық және қаржылық 
норма мен нормативтердің үдемелі кешенін көрсегетін норматив- 
тік база нормативтік есептің негізі болып табылады.

Норма -  бүл онімдердің, шагіафабрикаттардың, бөлшектердің 
бірлігін дайындаудагы материалдық қүндылықтар мен еңбек 
шыгындарының ең жоғарғы мөлшерде жүмсалуы мүмкін келемі. 
Олар қазіргі тандағы техника мен гехнологияның деңгейін, өндіріс 
мен еңбектІЕ^ үйымдастырылуын, сонымен бірге тиімділік пен са- 
паны жогарлату бойынша өткізілген шараларды ескере отырып, 
техиикалық жағынан дэлелденген болуы керек. Осы нормалардың 
негізіиде нормативтік калькуляция жасалады.

Нормативтік әдісте эрекеттегі норманың өзгеруіиід үлкен 
маңызы бар. Ол нормативтікбазаны аныкхау үшін қажет. Нормаиың 
өзгеруі жаңа техника, технологияның енгізілуінің, өндіріс жәие 
еңбектің үйымдастырылуының жетілдірілуінің тиімділік пен 
сапаның жогарлауының эсерінен пайда болады.

Әрекеттегі иоманың өзгеруі арнайы қүжатпен көрсетіледі.
Хабарлама қағаздың негізінде нормативтік калькуляциядағы 

өзгеріс келесі айдың басынан енгізіледі. Еғер есепті айдың ішін- 
де жүмсалған ағымдагы норманың өзгеріс көлемі едэуір болса, 
онда есепті кезеңнің соңына дейін есептеледі, ал аз мөлшердегі 
өзгеріс нормадан ауытқумен бірғе жеке жолмен көрсетіледі.
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Хабарламаның негізіиде шаралардың, себептердің орындаушы- 
лар тұрғысында осы өндірістердің жедел (оперативтік) есебі 
үй ы м дастырыл ад ы .

Жедел анықтау (оның ішінде дыбыс беретін құжатардың 
көмегімен) ауытқудың ағымдағы есебі (щығын бабы, пайда болу 
орны, себептері, ауытқуга жауапты тұлғалар бойынша) маңызды 
роль атқарады. Ауытқу есебі өнімдердің (жұмыс) нақты түрлері 
немесе бір текті топтары бойынша ұйымдастырылады. Ауытқулар 
дегеніміз -  магериалдарды, шикізаттарды, сагып алынған шала- 
фабрикаттарды, жұмысшылардың еңбекақысын пайдалаиу негізін- 
де белгіленген норма мен нормативтерден эр турлі түрдегі шегініс- 
тер (жаңылулар) жэне жанама шығындар сметасынан шегіністер.

Нормадан ауытқуды анықтауда жэне қүжатгармен көрсетудің 
толықтың дэрежесі бойынша құжатталған жэне қүжатгалмаған 
деп бөлінеді.

Қүжатгың ауытқуларга -  бастагіқы дыбыстық көрсеткіштері 
ондіріс гіроцесінің басталуына дейінгі немесе оның жүзеге асы- 
рылу кезінде, сонымен бірге есептік жолмен аныкталатын (өндіріс 
процесіне дейінгі немесе өндіріс процесі аяқталысымен бірден не- 
месе есептік кезенде) ауытқулар жатады.

Қүжатталмаған ауытқуларга шығын нормасынан жалпы 
ауытқу сомасының арасындағы айырмашылық (норма бойынша 
шығындар мен нақты шығындар арасындағы айырмашылық ретін- 
де анықталады) жэне олардың құжатталған бөліғі жатады.

Шикізаттар мен материалдар шығындарының ауытқуы бір- 
неше гэсілдермен анықталады: қүжаттаумен, партия бойынша 
ашып көрсету есебімен, нақты рецептура бойынша алдын-ала 
жэне соңынан есептеу жэне гүгендеу көрсеткіштерін пайдалану 
(түгендеу эдісімен).

Еңбекақы бойынша нормадан ауытқу эрекетгегі келесідей 
қүжаттармен корсетіледі: нормаларга әр түрлі үсгемелер бойын- 
ша, технологиялық процестерде қарастырылмаған, қосымша 
операцяларға төлеу бойынша -  айырмашылық белгісімен наряд- 
гар толтырылады (мысалы; диагонал бойынша қызыл сызықпен- 
наряд бланкілері). Бүл құжаттарда үстеме төлеу және қосымша 
жүмыстар себептері көрсетіледі, сонымен біріе, осы жүмыстың
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орындалуына жауапты тұлғаның аты-жөні жазылады. Құжаттар 
ауытқу пайда болғанда есептен шығарылады (жұмыс басталғанға 
дейін).

Мерзімді еңбекақы төлеу кезінде нормадан ауытқу жеке 
белімшелер (цехтар) бойынша жасалған арнайы есептеулер бойын- 
ша анықталады.

Есептеуден норма бойынша еңбекақы сомасы, нақты жэне 
нақты есептеулер сомасы мен норма бойынша еңбекақы сомасы- 
ның арасыидағы айырмашылық ретінде анықталатын ауытқулар 
көрсетіледі.

Жүмысшылардың кесімді еңбекақысы бойынша норма- 
дан ауытқу, нақты өнім түрлеріне тікелей жолмен жатқызылады, 
ал жүмысшылардың мерзімді еңбекақысы -  норма бойынша 
олардың еңбекақысына пропорциональды. Бір топқа кіретін, бір- 
текті өнімдер топтары бойынша ауыгқу есебі -  норма бойынша 
еңбекақыға пропорциональды (индекстердің көмегімен).

Қосымша шығындар бойынша ауытқу жалпы бекітілген смета 
жэне олардың жеке баптары бойынша анықталады. Кешенді багі- 
тар бойынша ауытқуды анықтау, пайда болу сәтіндегі құжаттау жо- 
лымен де жэне осы шығындардың жоспарлысын (смета) нақтылы 
сомамен салыстыру жолымен де жүзеге асырылады.

Есепті кезеңнің соңындағы аяқталмаған өндірістің қалдығы 
ай басында ағымдағы норма бойынша бағалау жатады, яғни, нор- 
мадан ауытқу шығарылған өнімдерден есептен шығарылады.

Нормативтік әдісте өндіріс шығындарының жиынтық есебі 
және соган сэйкес регистрлары (ведомостары) өнімдердің жеке 
түрлері немесе біртекті топтары бойынша жэне нормадан ауытқу, 
норманың өзгерісі бойынша шығындардың калькуляциялык 
баптары негізінде жүргізілуі керек. Жиынтық есептің барлық 
бөлімдерінің ведомостарын норма бойынша шығындар (шекті 
кезеңнің басы мен аяғындағы аяқтапмаған өндіріс, есептік әдіс 
шығындары, шығарылғандардың накхы өзіндік құны) есепті 
мерзімнің басында жасалған бірдей норма деңгейімен есептелуі 
керек. Айдың соңындағы аяқталмаган өндірістің қалдығы келесі 
айдың бастапқы қалдығы босады. Егер айдың ішінде ағымдағы 
нормада езгеріс болса, онда айдағы норма өзгерісіне аякдалмаған 
өндіріс қапдығын қайга есептеуге қажеттіліктуындайды.
9 -  3/60-09
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Мүндай жагдайда аяқталмаған ендіріс бойынша норма өзгерісі 
шығындары есебінің жиынтық ведомосында жеке корсетіліді.

3 .6 *  Шығындар толық үлестірілетін 
және өзгермелі шығындар бойынша 

өзіндік құн калькуляциясы

ІІІығындар толық үлестірілетін жэне өзгермелі шығындар 
бойынша өзіидік күн калькуляциясы бойыиша екі негізгі эдісті, 
абзорпшн (absortion)-KOCTHiir жэне дирек (сіігесб-костингті 
қарастырайық.

/ Абзорпшн-костинг -  бүл өнімнің өзіңдік құнын калькуляци- 
ялау одісі сатылған өнімдер мен қалған тауарлардың арасында 
барлық шыгындарды толық таратуға негізделген. Директ-кос- 
тинг - өнімнің өзіндік қүнын тек айнымалы шыгындар бойынша 
анықтайды, ал түрақты шығындар олар қай кезде өндірілсе, сол 
кездің пайдасынан есептен шығарылады. Олардың арасындагы 
негізгі айырмашылық -  калькуляциялау кезендері арасындағы 
түрақты шығындарды тарату тэртібіне байланысты.

[ Соңғы жылдары индустралды дамыған елдердің өнеркәсібінде 
директ-костипг жүйесі өндіріске кеткеи шығындарды есепке алуда 
кең тараган. Сондықтан осы жүйені кеңірек қарастырып көрейік.

Қазіргі кезде бэсекелестік күрестің сипаты, әсіресе халық- 
аралық нарыкга, жаңа бағдардың негізінде көріне бастады. Осы 
бэсекелестіктің негізгі факторы -  технологияның даму деңгейіне 
байланысты. Сонымен бірге, тауарлардың қозғалысында, капигал- 
дар мен қызмет көрсетулерде, сондай-ақ ақпараттар алмасуда кез- 
десетін бегеттер біртіндеи жойылуда. Бәсекелестік бүгінгі танда 
әлемдік сипатқа ие болып отыр. Осы орайда шаруашылық серік- 
тестіктері бірінші кезекте озінің өнімінің багасына басты назар 
аудару керек.

Осындай біршама күрделі деп санауга болатын нарықтық про- 
цесте жөнелген тауар өндірушілер үшін дүрыс бағыт табу оцайға 
түспейді, соиымен бірге өнімді ондіру мен сату колемінің өзгерісі
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бір жагынаи олардың жалпы көлемінде тұрақты шығынның да 
өсу үлесі, екінші жағынан әсерін тигізеді, яғни осының бэрі жи- 
налып, онімнің өзіндік кұнының эр қилы болуына ықпал етеді, 
демек бұның осері табыста да байқалады. Осы тенденцияның 
біртіндеп күшеюіне байланысты жанама шығындарды тара- 
ту нәтижесінде бүрмаланбайтын жэне кез келген өндіріс колемі 
кезінде шығарылған өнім бірлігінде өзгермейтін, бүйымды жэне 
оларды сатумен байланысты шыгындары туралы ақпаратқа тауар 
ондірушілердің қажеттілігі артып отыр. Мүндай ішнара өндірістік 
өзіндік қүн жэне маржиналдықтабыс туралы мәліметтер түріндегі 
ақпаратгы -  сату багасымен бүйымның ішнара өзіндік қүнының 
арасындағы айырманы -  «директ-костинг» жүйесі береді.

[ «Директ-костинг» жүйесі -  бүл орыс тілінен аударғанда «Про- 
порциональды езіндік қүн» болып табыладьі.'

«Директ-костинг» жүйесін тәжірибеде қолданудың бірінші 
кезевдерінде езіндік құнға тек тікелей шығындары енгізіледі, ал 
қалған жанама шығыстар есеп беру кезеңіндегі қорытындысына 
жагкызылып, есептен шығарылады.

«Директ-костинг» жүйесі өзіне тек тікелей шығындарды 
ғана енгізетін болғандықтан, олар өнімді өндірумен тікелей бай- 
ланысты шығындардың негізінде калькуляцияланады. Әрбір 
жағдайда өзіндік қүнға енгізілетін шығындардың деңгейі әр гүрлі 
болады. Бірақта жалпы алғанда осы тәсіл үшін, ондағы кейбір 
онімді ондірумен сатуға тікелей қатысы бар шығындар түрлері 
калькуляциялауға қатысиай-ақ табыстың есебінен өтелетіиі бел- 
гілі. Міне осыдан толық емес өзіндік қүнның есеп жүйесіндегі 
мэні келіп шығады. Бүл жүйеде өзіндік құнды есептеу қағидасы 
мынадан турады, онда шығындардың айнымалы бөлігі ғана жос- 
парланады, сол айнымалы шығындар ғана иеленушісі бойынша 
таратылады. Айнымалы шығындар бойынша қоймадағы дайын 
өнімнің қалдықтары да жэне аяқталмаған өндіріс қорлары да 
багаланбайды.

Сондықтаи, бүгінде, «директ-костинг» жүйесін бухгалтер- 
практиктердің де, ғылыми-экономистердің де зерттеу объектілері- 
не айналғаны қүпия емес, жэне де олардың кәбісі осы жүйені іс- 
жүзінде қолданғанды қуаттайды.
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3  • *7 • Кешенді өндіріс шығындарының 
есебі және қосалқы өнімнің өзіндік 

құнын калькуляциялау

Өнімнің өзіндік кұнын анықтау өнімнін сапасы мен бэсекеге 
қабілеттілігін бақылауды жүзеге асыру үшін маңызды роль 
атқарады. Калькуляцияны кәсіпорында белгіленген шығындар 
бабы бойынша өндірілген өнімнің, жүмыстың және көрсетілген 
қызметтің түрлері бойынша күрастырылады.

Өзіндік қүнның калькуляциясы өндірістік шығындар есебі 
мэліметтері бойынша шығарылған өнімнің(жұмыстың, қызметтін) 
өзіндік қүнын есептеу. Ол есеп ай соңьшда барлық нақты жасалған 
міндеттерді есепке алғаинаи кейін есепгеледі.

Қазіргі құбылмалы нарықтық экономика жағдайында негізгі 
басқару шешімдерін қабылдау үшін кзсіпорынның қызметіне үнемі 
талдау отыруға гиіс, ол үшін бастапқы ақпараттық көрсеткіштер 
қажет, олардың бірі өзіндік қүн.

Кәсіпорын үшін әз шығындарын басқару мүмкіндігінің болуы, 
өзіндік қүнга ықпал ете алуы өге маңызды, яғни өзіндік қүнның 
қүрылымы туралы анық та, сенімді ақпарат қажет. Дэл осындай 
ақпарат бухгалгерлік басқару есебі жүйесінде пайда болады.

Кешенді өндірістерде өнімнің өзіндік қүнын аныктау үшін 
төмендегідей әдістер қолданылады:

1. Шығынды шығарып тастау эдісі;
2. Коэффиценттік әдіс;
3. Аралас (құрамдастырылған) эдіс.
Шығындарды шегеру әдісінде өндірісте алынған өнімдердің 

бірі негізгі өнім болып табылады, ал қалғандары ілеспе (қосымша) 
ретінде қарастырылады. Өндіріске кеткен барлық шығыннан ілес- 
пе өнім жоспарлы өзіндік қүны бойынша шегеріледі жэне осыдан 
кейінгі қалған бөлігін негізгі өнімнің озіндік қүны деп санауға бо- 
лады.

Бүл эдісі негізгі өнімнің деңгейі айқын болмаған кезде ғана 
жэне ілеспе опімнің үлес салмағы аса көп болмаса ғана пайдала-
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пылады. Мысалы, молибден рудасын шығарған кезде оған ілеспе 
болып саналатын мыс концентратын шегеріп тастайды және т. б.

Коэффиценттік әдісте шығындарды тарату коэффиценттік 
жолмен жүзеге асырылады. Мысалы:

Аралас әдісте кешендік өндірісте бірнешс негізгі жэне ілес- 
пе оиімдерді әндірген кезде пайдаланылады. Бүл әдісте шегеріп 
тастау да, шығынның жалпы сомасынан ілеспе өнімнің құны ше- 
геріліп, қалған бөлігі негізгі өнімдердің арасында белгіленген ко- 
эффиценттер бойынша таратылады.

Тәжірибелік сабаі^ңа арналған есептер

Шығындар есебі мен өнімнің өзіндік құнын 
калькуляциялаудьщ продестік әдісі

3.1-есеп. Кэсіпорын өнімін А жэне В ироцестерінде өндіреді. 
А процесі жөніндегі ақпарат:

1. К езең басы ндагы  аяқталмаған ондір іс Ж ок

2. А пр оцесін е енгізілген  онім лер, бірлік 14000

3. Аякталған ж эис В процесіне ауыстырылгаи өн ім дер , бірлік 10000

4. К сзең соңы ндагы  аякталмаган ои дір іс, бірлік 40 0 0

5. К езең іш індсгі материалдық шыгындар, тең ге 7 0 000

6. К сзсң іш індегі ои деу күны, т ең іе 4 8 0 0 0

Материапдық шығындар процесс басында жүзеге асырылады, 
өндеу қүны процесс барысында бірдей түрде (теидей) қосылып 
отырады. Аяқталмаған өндірістің дайындық дәрежесі 50% деп 
бағаланады.

Анықтау керек: шығарылғанының, В процесіне ауыс-
тырылғанының жэне кезең соңындағы аяқталмаған өндірістің 
өзіндік құнын есептеңіз.
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3.2-есеп. Кэсіпорын өнімін А және В процестерінде ендіреді. 
В процесі жөніндегі ақпарат:

1. К сзең  басы ндағы  аякталмаған өндір іс Жоқ
2. Л п р оцесінеи  ауыстырылган өн ім дер , бірлік 10000
3 К езсң  соңы ндағы  аякггалмаған өндір іс, бірлік 1000
4. Дайып оиім , бірлік 90 0 0
5. К езең  шығындары:
А п р оцесіиен  кейіиғі о и ім н ің ө зін д ік  кұмы, тецге

9 0 0 0 0

5.1. М атериалдар, теңге 3 6 0 0 0
5.2. Ө ндеу к.үны, теңге 5 7 0 0 0

Материалдық шығындар процесінің аягында жүзеге асырыла- 
ды, өндеу қүны процесс барысында бірдей түрде (теңдей) қосылып 
отырады. Аяқталмаған өндірістің дайындық дәрежесі 40% деп 
багаланады.

Анықтау керек: қоймаға жөнелтілген дайын енімдердіңөзіндік 
құнын, сонымен бірге кезең соңындагы аяқталмаган өндірістің 
өзіндік қүнын ессптеңіз.

Шьн ындар сссбінің және онімдердің озіндік қүнын кадь- 
кулнцнялаудыц боліністік (сатылық) әдісі

3.3-есеп. Үш бөліністен түратын кэсіпорында есепті кезең 
ішінде келесідей ақпаратітар бар:

К врсегкіш тер Болініс 1 Болін іс 2 Б оліиіс 3
Ө ндірілген  жартылай фабрикатгар саны, 
дана

15000 13000 11000

Ә рбір  бол ім істіц  косылган шығындары, 
мың аб

300 400 500

Өнім бірлігіне есептелген шикізаттар мен материалдардың 
шыгыидары -70  мың аб. Есепті кезеңдегі экімшілік-басқару 
шығындары -300 мың аб. Есептік кезең ішінде 9000 енім бірлігі 
сатылды.

Анықтау керек:
1. Кэсіпорынның үш бөлінісінің толық озіндік қүнын;
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2. Әрбір бөлінісген шыққан шалафабрикатгардың өзіндік 
құнын;

3. Әрбір бөлінісге есепті кезең бойында өндірілген жарты- 
лай фабрикаттардың санын ескере отырып, дайындалған 
шалафабрикаттың бағасын анықтаңыз;

4. Шалафабрикатгар қорын табыңыз.

Шығындар есебі мен енімнің өзіндік құнын калькуля- 
циялаудың гапсырыстық әдісі

3.4-есеп. Фабриканың қүрылысы жасалган үзақ мерзімді 
келісім-шарт негізінде 2005 жылдың қараша айында басталды. 
Келісім бойынша 2008 жылдың ақпан айында аяқталуы гиіс. 
Келісіммің сметалық қүны 1400000 тецгені қүрайды. Келісім пай- 
даны мойындау кезеңіндетүр. 2006-2007-ші жылдар ішінде келісім 
(жеке) бөлшектер бойынша орындалады жоне 'гапсырыс берушіге 
кезекті орындалған көлемді тапсыруда, орындалган жүмыстардың 
актісі жасалады.

2007 жылдың 31 желтоқсанында есепті кезең үшіи келесідей 
ақпараттар берілген:

К ө р с етк іш т ер С ом асы , тең ге

1. Қойм адан қүрылыс алаңы на босаты лған матсриалдар 6 00000

2. Қоймага кайтарылған материалдар 50000

3. Қүрылыс алацы нда қалғаи материалдар 2 0 000

4. 1 өленген  еңбекакы 2 5 0 0 0 0

5. Т өленуге ти істі еңбекакы 3 0000

6. С убм ердігерлердің  шығындары 2 5 000

7. Қойм адан кұрылыс алаңы на босаты дған саңгехиика 100000

8. Қүрылыс алаңы нда калған сантехнкка 6 0 0 0 0

9. К елісім ге жаткызылған үстсм с шығыстар 2 5 0 0 0

10. 2-ш і ж ы лды ң 31 ж елтоксаиы нда ж үм ы с актісі бойы нш а  
қабыдцанған күн

1200000

11. 2-ш і ж ы лды ң 31 жслтоқсаны нда ж үм ы с актісі бойымш а 
алынган аралық төлем дер

1000000

12. Келісім аякгалғаиға дей ін г і күтілстін шығындар 150000
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Анықтау керек:
1. Орындалган жұмыстың нақты өзіндік құнын есептеңіз;
2. Тапсырыс берушілердің орындапған жұмыс актісі есепте 

қалай көрсетілетіндігіне мысал келтіріңіз;
3. 2007 жылы келісім бойынша мердігерлер қандай пайданы 

көрсете алады.

Шыгындар есебі мен онімнің өзіндік қүнын каль- 
куляциялаудың нормативтік эдісі

3.5-есеп. «Сагым» комгіаниясы өнімнің бір түрін ендіреді және 
оны 20 теңгеден сагады. Компания стандарт-кост жүйесін пайда- 
ланады жэне барлық ауытқу түрлерін барынша тездегііі шығаруға 
тырысады.

О нім нің  бір  б ірлігіне келетін стандаргіы  шыгындар Сомасы , теңге
1. Н егізгі материалдар (Ік і -2  теңгеден) 2 ,0 0
2. Т ікелей еңбск шыгындары (0 ,6  сагагг-10 6 ,0 0  теңгедеи) 6 ,00

Қараша айындағы нақты нәтиже:

1. Ө вдір ілген  өн ім н ің  саиы , бірлік 5100
2. К илоірам м ы н 2 ,1 0 т е ң ге д е н  пайдаланы лған негізгі 520 0
материалдар, бірлік
3. Ө н дір істе пайдаланы лган негізгі материалдар, бірлік 530 0
4. Тікслей еңбек  шығындары 32 0 0  еңбек-  

сағат

Анықтау керек: Қүндық ауытқуды және негізгі материалдар 
мен тікелей еңбек шығындары бойынша ауытқу тиімділігін.

Дирек -костинг және абзорпшн-костинг 
жүйелері

3.6-есеп. «Маркс» компаниясы стандартты шығындарға не- 
гізделген, абзорпшен-костинг жүйесін пайдаланады. Айнымалы 
өндірістік шыгындар материалдық шығындарды қосқанда әрбір 
бірлік үшін 3 теңгені құрайды, өндірістің стандарттық мөлшері
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сағатына -  10 бірлік. Бюджеттік жэне нақты түрақты өндірістік 
үстеме шығыстардың сомасы 420000 геңгені құрады. Түрақты 
өндірістік үстеме шығыстар сагатына 7 теңге (420000/60000) 
молшерімен таратылды. Әрбір бірліктің бағасы -  5 теңге. 
Сатылған тауар бірлігіне қатысты айнымалы коммерциялық жэне 
экімшілік шығыстары, өнімнің бір бірліғіне 1 теңгеден келеді. 
Түрақты коммерциялықжәне экімшілік шығыстар 120000 теңгені 
құрады. 2-ші жылы кезең басындағы ТМБ-лар 30000 бірлік бол- 
ды, ал кезең соңында -  40000 бірлік. 2-ші жылы сату көлемі -  
540000 бірлік болды.

1-ші және 2-ші жылдары өнімнің бір бірліғіне келетін стан- 
дартты шығыстар өзгеріссіз қалды. Жеңіл болу үшін, бағаның 
ауытқуы, шығыстар бойынша ауытқу немесе өнімділік болмады 
деп қарастырайық.

Анықтау керек:
1) сатылған өнімдердің өзіндік қүны бойынша түзету ретінде, 

барлықбөлінбеген жэне қайта бөлінген үстеме шығыстарды 
есептен шығарылады деп, 2-ші жыл үшін пайда жэне зиян 
жөніндегі есепті дайындаңыз;

2) компания президенті дирекг-костинғ жүйесі жөнінде естіді. 
Ол директ-костингті пайдаланып, 2-ші жыл үшін есептің 
қандай болагындығын көрсетуіңізді сүрайды;

3) 1 және 2-дегі пайдалардың арасындағы айырманы түсін- 
діріңіз;

4) тұрақты өндірістік үстеме шығыстардың абзорпшн-кос- 
тинг жүйесінде қалай есептелетіндігін көрсететін ғрафик- 
ті (сызба) дайындаңыз. Яғни, графикте екі сызық болады- 
біреуі тұрақты үстеме шығыстар үшін жэне екіншісі коэф- 
фиценттік тарату үшін. Графикте қайта таратылған немесе 
таратылмаған тұрақты үстеме шығыстар қалай бейнеле- 
нетінін көрсетіңіз.
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---------------------- ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ ------------------

1. Турақты ишгындарга не жатады?

A ) он дір іс көлсм іне тэуел сіз иіыгындар;

B) он дір іе  колем інс тзуел д і шыгындар;

C) әр  объекті бойы ш иа тікелей пш ғы ндар, ессп тсл ін гсн  нормативтік  

шығындар ш сгінде тіркследі ж оне нормагивтік ш ы гы идарды иауы тқулар  

сомасы  жске тіркслсді;

D ) тек ауыспалы імығымдар есеп к е алынады.

2. Шыгындарды есепке алудың нормативтік тәсіпінде:

A ) ш ығындар б ір ден  өн ім н іц  өзіндік  кұны есеп тел ін етін  есеп к е алу объек- 

т іс ін с  апарылады;

B ) он ім н іц  озін д ік  ку.нын ж эне ш ығындарды ессп к е алу он дір іст ің  ор саты- 

сы , фазасы  бойы нш а ж үргізіледі;

C ) шыгындар он ім н ің  ор тапсырысы н ем ссе партиясы бойы нш а ссепкс  

алынады;
D ) эр объекті бойы нш а тікслей шыгьшдар, есеп тел ін ген  норматиетік  

шығындар ш сгінде тіркеледі ж энс нормативтік шы ғындардан ауыткулар 
сом асы  жекс гіркеледі;

E) тек ауыспалы шыгындар есеп к е алынады.

3. Өіідірістік шыгыидар кшіъкуііяцшсына ңандай сипаттама беруге болады?

A ) кептеген тапсы ры стар белгілі к сзсндс орындапады;
B ) шығыидар эр бір  тапсы ры с бойы нш а жеке жинақталады;
C) б ір  дананы ң құиы болім ш елер бойы нш а есептеледі;
D ) тапсы ры сты ң калькуляциялык карточкасы негізгі кұжат болы п табы ла- 

ды;
С) бір  данамыи күлы эрбір  іаисы ры с бойы нш а жеке есеп тел еді.

4. Өпдірістік калькуляция мына өнімдерде пайдаланады:

A ) эр  түрлі ж эи е үздіксіз өидіріледі;
B ) біркелкі ж зи е үздіксіз өидір іледі;
C) клиеиттіңталабы  бойы нш а орындалатын жеке тапсырысгар;
D ) көтерме фирм адан сагып алынғандар;
К) дүр ы с жауап жок.
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4 . 1 . Зиянсыздықты талдау

4.1.1.
Зиянсыздық және оның модельдері: 
экономикалық моделі, бухгалтерлік 
моделі және зиянсыздықты талдаудагы 
математикалық жақындық, қауіпсіздік 
нүкте

Қазіргі экономика жағдайындағы фирманың (кәсіпорынның) 
мақсаты -  ол пайда табу. Дэл, осы жағдаймен гана фирма 
тұрақты жүмыс жасап және өзіне өсу негізін қамтамасыз етеді. 
Фирманыңтұракты пайдасы капиталға салынған дивиденттүрінде 
көрсетіледі, жаңа инвесторларды тартуға және фирманың меншік- 
ті капиталының көбеюіне эрекет жасайды. Сондықтан да, фир- 
ма қызметінің пайдалылық мәселесіне кәп көңіл бөлінеді. Бұл 
жағдайда бухгалтерлік табысты алудағы бірінші қадамы ретін- 
де фирма қызметінің зиянсыздық гұжырымдамасы табылады. 
Экономикалық теорияның көзқарасынан зиянсыздық -  ол казіргі 
бәсекслестік нарықтағы фирманың ұзақ мерзімдік тепе-теңдікті 
ұстап тұрған қарапайым жағдайы. Бұл кезде біз экономикалық 
пайданы қарастырамыз, яғни фирманың шығындарына инвестер- 
ленген капиталдағы табыстың орташа нарықтық ставкасы жэне 
кэсіпорынныц қарапайым табысы кіретін пайданың анықтамасын 
айқындаймыз. Осындай жорамалдарда зиянсыздықтың анықта- 
масы келесідей болады:

Зиянсыздық нүісге -  ол өнімнің; өндірілуіне кеткен шы- 
ғындардың барлығын, сонымен бірге фирманың меншікті капи- 
талына есептелген орташа нарықтық найызыи жэне қарапайым 
кэсіпксрлік табысты жабатын фирманың сатылуға арналған өнім 
келемін айтамыз.

Шынында да, егер фирманың бухгалтерлік пайдасы бар бол- 
са, яғни саіудан түскен табыстың сальдосы және сатылған өнімнің 
өндіруіне кеткен ақшалай шыгындар жағымды болса, онда ол 
экономикалық пайда магынасынан зиянсыздық нүктеге жетпей-
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ді. Мысалы, фирманың меншікті капиталына есептелген орташа 
нарықтық пайызынан пайдасы аз болса. Сондықтан, көп пайдаға 
жету үшін -  капиталды пайдаланудагы тиімді тәсілдерін қолдана- 
мыз. Зиянсыздық нүктенің түсініктемесі бір мезгілде фирма 
қызметініңтиімділігіиіңбір белгісі болып табылады. Қалыптасқан 
нарық конъюнктурасының көзқарасы бойынша зиянсыздық 
нүктеге жетпеген фирматиімсіз жүмыс істеп жатыр деп түсінеміз. 
Бірақ, бүл факт фирманың жабылуына мағыналы себеп болмайды. 
Бүл сүраққа жауан беру үшін фирманың шығындар қүрылымын 
жекелеп зерттеу қажет. Фирма оптималдық түрде жү.мыс атқару 
үшін барынша көп табысты көздеу қажет. Экономикалық түсінік 
бойынша барынша көп табысты көздеу процесі зиянсыздық 
нүктені іздеу процесіне эквиваленті болу керек. Барынша көп та- 
бысты көздеу процесін талдағанда біз келесі түсініктемелерді пай- 
даланамыз. Олар:

-  Шектелген табыс -  бір өнім данасының кобеюіне байла- 
нысты жалпы фирманыңтабысын өзгертетін шама;

-  Шектелген шыгындар -  бір өнім данасының көбеюіне бай- 
ланысты жалпы фирманың шығынын өзгертетін шама;

-  Орташа толық шыгындар -  шыгарылган өнім бірлігіне ке- 
летін толық шыгындардың белігі (түрақты шығындар + ай- 
нымалы шыгындар + қайтарылмайтын шығындар).

Микроэкономиканың курсынан мэлім, ксйбір кезеңнен (кей- 
бір іиыгару көлемінен) бастап айнымалы шығындардың қисыгы 
томендейтіи болады. Табысгың максимизациялау мақсаттарына 
негізгі болып бір енім бірлігінің шығарылуы көбейгендегі, шектел- 
ген табыспен шектелген шығындардың қатынасы табылады. Сірэ, 
шектелгеи шыгындар шекгслген табыстардан аз болған жагдайда, 
онімді шығаруының кобейюі фирма табысын көбейтеді; ал шек- 
телген шығындар шектелген табыстардан көп болган жагдайда, 
фирманың өнім шығаруы темендейді жэне табысын кобейте ал- 
майды. Ал снді біз максималдық габысқа жеткізетін мүктенің 
критерийларын анықтай аламыз: фирманың максималдық табысы 
олдіріс колемінде шектелген габыспен шектелген шығындардыц 
теңдігі болған кезде жегкізіледі. Оптималдық нүктеде табыстыц 
немесе шығыстың жетуін анықтау үшін, бізге фирманың өнімінің
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Бұл жағдайда берілген өнім санының өткізу бағасы орта- 
ша жалпы шыгындардан көп болған кездегі нүктеде шектел- 
ген табыстың жэне шектелген шығындар теңдігіне жеткізіледі. 
Яғни бүл жағдайда кәсіпорын өзінің экономикалық пайдасын 
көбейтеді.

Б.үл график арқылы экономикалық пайданың шамасы қандай 
екенін оңай аныкдай аламыз. Графикте көрсеткіштер келесі бел- 
гілермен штрихтелген:

-  онімнің өндірісіне жүмсалған фирманың толық 
шыгыидары;
-  өнімді үлестіруден түскен фирманың толық табысы.r v x - v  \  \  \  \

бағасы мен орташа жалпы шыгындары арасындағы қатынасты 
қарастыру қажет. Бұны график түрінде бейнелеген ыңғайлы:

4.1-график 
I жағдай

Орташ а толык  
шығындар

О рташ а шыгыидар ж эн е табы с

Ш ектслген
шығындар

Ш ыгарудыц  
тиім ді капемі

 ►
Ш ығару
келем і

Ш ектелген
табы с

Яғни, фирманың экономикалық пайдасы тек ғана мынандай 
\ \ \ \  белгімен штрихтелген.
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Шығындардың жэне нарықтағы баға жағдайының мынандай 
құрылымы экономикалық пайданы көздемейді немесе өндірістің 
огітималдық колемінің нұкгесінде толық шығындар жал пы табысқа 
тең болады.

Келесі екі мүмкін жағдайларды қарастыруға бізге орташа ай- 
нымалы шығындар, ягни шығарылған өнімнің бір данасына ке- 
летін айнымалы шығындардың бөлігі қажет.

4.2-график 
II жағдай

Шығындардың жэне нарықтағы баға жағдайының мынадай 
қүрылымы экономикалық пайданы көздемейді немесе өндірісгің 
оптималдық көлемінің нүктесінде толық шығындар жалпы та- 
бысқа тең болады.

Келесі екі мүмкінді жағдайларды қарастыруға бізге орташа 
айнымалы шығындар, яғни шығарылған өнімнің бір бірлігіне ке- 
летін айнымалы шығындардың бөлігі қажет.
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4.3-график 
III жағдай

О рташ а ш ы ғы ндар  ж зн е  табы с
Ш ек тел ген
ш ы ғы ндар

О рташ а
толы қ

ш ы ғы ндар

  О рташ а
айкы м алы
ш ы ғы ндар

Ш ек тел ген
т а б ы с

Ш ы гаруды ң  
т и ім д і к өлем і

*•
ІІІы гару

көлем і

Бүл жағдайда өнімді шығарудың оптималдық келеміндегі 
нүктеде фирманың өнімді өткізуден алынған табысы жал- 
пы шығындарды жабуга жеткіліксіз. Бірақ, енім бағасымен 
өндіріс шыгындары арасындағы бүндай қатынасты айнымалы 
шығындарымен жабады. Сондықтан, фирма экономикалық зи- 
янмен жүмыс істейді, бірақ ол қысқа мерзімдік интервалымен 
өмір сүре береді. Бүндай жағдайда өндірісті жалғастыру тиімді, 
себебі фирма түракды шығындарды өнімді шығару көлеміне 
байланысыз жабады. Экономикалық зияндардың бары бухгал- 
терлік зияндардың бары емес екенін ескеру керек. Шынында да, 
экономикалық зияндар эр түрлі жағдайдан туындайды, мысалы 
өндіріске инвестицияланған капиталға төмен төленген пайызына 
байланысты.



4.4-график 
IV жағдай

Ш ек тел ген  
ш ы ғы ндар

О рташ а  
толы қ  

ш ы гы ндар

О рташ а  
айны м алы  
ш ы ғы ндар

Баға

Ш ек телген  
т а б ы с

4. Шешім кабылдау үшін ақпарат 4  ► 145

Бұл жагдайда жалпы табыс айнымалы шығындарды жабуы- 
на да жетпейді. Сондықтан, бұндай бағаның және шығындардың 
қүрылымында ең оптималды болып өндірісті токтатылуы туралы 
шешім қабылдау табылады.

Өндірістің зиянсыздығын талдаудағы математикалық 
әдістері.

1. Теңестіру эдісі. Жалпы түрде табыстар және шығыстардың 
ор бір қорытынды есебінің схемасы келесідей болып көрсетіледі: 
Табыс -  Айнымалы шығындар -  Тұрақгы шығындар = Таза пайда.

[Бір өнім бірлігінің бағасы * бірлік санына] - [Бір өнім бірлігі- 
нің ауыспалы шығындары* бірлік санына] -  Тұрақты Шығындар 
= Таза пайда

Бұл теңдеуді алгебралық жазбаға кәшіруге болады. Зерттелген 
мерзімде пайдасын -  П- деп, фирма шығарған өнім бірлігінің сату 
бағасын -  Р-деп, берілген мерзімдегі өндірілген жэне сатылған
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өнім көлемін -  X -  деп, белгіленген шығындардың деңгейін -  а- 
деп, өндірілген (және сатылған) өнімнің айнымалы шығындарын 
-  в-деп белгілейміз.

Бүндай бслгілерде тендеудің «пайда- табыстар-шыгыстар» ке- 
лесідей болып көрінеді:

П=Р*х- (а+в*х) (1)
немесе

11= (Р-в)* х-а
Теңдеудің соңғы нысаны барлық факторлар откізу көлеміне 

байланысты және оган байланыссыз болып бөлінетінін керсетеді. 
Алдында айтқандай-ақ, фирманың барлық шығындарын айныма- 
лы және түрақты деп бөлуге болады.

Параметрлерді анықтаған кезде біз өндірістегі шыгындарды 
өткізілген жэне өндірілген өиімдерге бәлгенімізді қарастырайық. 
Бүндай айырмашылық басқару есебіндегі екі жақындыққа 
(Absorption costing және Direct costing) өте тиімді.

«Absorption costing» әдісі бойынша өнімнің өзіндік қүнын 
калькуляциялау таратылған еніммен жэне тауарлардың қалдығы 
арасындағы, яғни түрақты шығындар қорсыйымды болып, барлық 
шығындарды таралу арқылы жүзеге асырылады.

«Direct costing» әдісі бойынша түрақты шығындар толығымен 
таратылуға апарылады.

(1) теңдеудің пайдалануы зиянсыздық нүктені күрделі емес, 
алгебралық қайта қүрылу жолдары арқылы оңай анықтауға 
мүмкіншілік береді. Зиянсыздық нүкте жеткен шығарылу көлемі 
мынандай шарттан анықгалады: П= 0 немесе ол тең болады 
х0 = а/ р-в

Мысал ретінде «Ажар» фирмасында зиянсыздық нүктенің 
есебін қарастырамыз. Ол үшін келесі мэліметтер кажетболады:

Фирма шығаратын бір электрондық блоктің бағасы -  5000 
геңге;

Айнымалы шығындар (жүмысшылардың еңбекақысы, қүны 
жэне т.б.) -  4000 теңге;

Түрақты шығындар -  20000 теңге.
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Фирма қызметінің зиянсыздығы жететін өнімді шығарудың 
максималдық колемі:

х0 = 20000/(5000-4000) 
х0 = 20 блок
Өндірілетін (жэне өткізілетін) мерзімі тұрақты шығындардың 

шамасын анықтаған уақыттына байланысты анықталады.
(2) тецдеуді қолдана отырып, біз пайданың нақты шамасын 

көздеу үшін, өнімді шығарудың қандай көлеміне жету қажет екенін 
анықтай аламыз.

II. Маржиналдық табыс:
Маржиналдық табыстың әдісі алдыңғы өдірістің модификаци-

ясы.
Маржиналдық табыс дегеніміз -  ол бір өнімді өндеуден ала- 

тын фирманың табысы. Біздің мысалымызда маржиналдық табыс 
тең болады:

5000-4000 = 1000 теңге бір өнім бірлігіне. Онда (2) формула 
келесі түрге көшіріледі:

Өндіріс колемі = Түрақты шығындар (3),
Бір өнім бірлігінің маржиналдық табысы, ал берілген пай- 

да бойынша өндіріс көлемін анықтау үшін келесідей формуланы 
қолданамыз:

Өндіріс көлемі = Табыс + Түрақты шығындар/ Бір өнім 
бірлігінің маржиналдық табысы

Сонымен, зиянсыздық нүктеде қаржылық есптеме келесідей 
түрде көрсетілуі мүмкін (маржиналдық табыстың терминдерін 
пайдалана отырып):

Барлығы, тг Бір бірлікке, тг

Т үсім 500 0  тг  *20 бірлікке =  100000 5000

Айны малы  шы ғындар 4 0 0 0  тг *20 бірлікке =  8 0 000 400 0

М аржиналды қ табы с 2 0 000 1000

Түрақты шығындар 2 0 000 1000

Таза пайда
III. Графикалық эдіс
Жоғарыда қарастырылған екі әдіс өздерінің мәніне қарай 

статистикалық әдістер. Шыи мэнінде біз белгіленген өткізу
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бағасын, айнымалы шығындарды, тұракды шығындарды және 
табысты қарастырып отырмыз. Ары қарай осы мәліметтердің не- 
гізінде біз берілген пайда жететін өндіріс көлемін есептейміз. Егер 
пайданың белгіленғен шамасынан бас тарсақ, онда біз графикалық 
түрде оңай көрсетілетін, шығару көлемі жэне пайда арасындағы 
байланысты анықтай аламыз. Ол үшін бізге бір графикте келесі үш 
сызықты біріктіру керек:

4.5-граф ик 4 .6 -іраф и к

Т сң іе Айнымалы

4.7-график

і 1 Тұракты
шыгыңдвр

20000

Сонымен қатар біз шығындардың қозғалысын талдауының, 
пайданың және сату көлемінің келесідей графигін аламыз:

Бүл графикте түсім сызығы және айнымалы шыгындардың 
сызығы бір нүктеден шықанның жэне олардың арасындағы айыр- 
ма маржиналдық табыс екенін байқадық. Бүл графикті пайдалана 
отырып, біз осындай немесе басқадай шығару көлемінің пайда не- 
месе зиян шамасын оңай анықтай аламыз.
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4.8-график

4.9-граф ик

10 ООООтг 

80000тг 
6 0 0  0 0  т г

40000 тг  

2 0 0  ООтг

Айнымалы
шыгыіідар

Тураісгы
шыгындар

Шыгарүы

П айда — £

П айда

Зиян Пайда

Жалпы
шыгьііідар

Кейбір кезде түсімнің жэне жалпы шығындардың екі графигін 
қарастырғанша, түсім графигі жэне жалпы шығындар графигі 
арасындағы айырма ретінде алынған фирманың таза пайдасының 
бір графигін қарастырған жеткілікті және ыңғайлы.

4 . 10-график



Нольдік шығаруда зиян түрақты шығындарға дэл тең болаты- 
нын байқайық. Шығару, түсім, шығындар жэне пайда арасындағы 
байланысты графикалық талдауға біз жеткілікті ьщғайлы 
қүрал ретінде алдық. Бұл әдісті өндіріс көлемі жэне қаржылық 
көрсеткіштер арасындағы байланыстың басқадай (сызықтық 
емес) сипатарында пайдалануға болады. Бірақ, қарастырылып 
жатқан әдістің жетіспеушілігін айтып отыруымыз керек. Барлық 
графикалық эдістер сияқты ол өте нақты нәтижелер бермейді.

Нақты экономикалық мэліметтерге қарай жоғарыда қа- 
растырылған кемшіліктерді қарастыруға енді көшейік. Барлық үш 
эдісі «Шығын-колем-пайда» «cost-volume-proffit» -  деп аталатын 
талдауына, яғни шығын, сату көлемі жэне пайда қатынастырының 
талдауына жатады.

Бәрінен бүрын, шынында да ШКП (СҮР) -  талдау әдістерін 
бейнелеу кезінде көрсетілген сурет, тек шығару, көлемінің шектел- 
ген диапозоиыида дүрыс екенін айтып өту қажет.

ШКП -  талдаудың иегізінде жатқан, коптеген алдыңғы жағ- 
дайлар дүрыс болмайды.

Ш ектелгендік бәрінен бүрын өтіп кетеді, өнімнің жеткілік- 
ті үлкен көлемінде шыгарылуына қарай, ШКП -  талдауының 
негізінде жатқан, көптеген алдыңғы жағдайлар дүрыс бол- 
мауы мүмкін, мысалы түрақты шығындардың шамасы жэне 
өзгермейтін мінезі жэне т.б.

Өндіріс зиянсыздығын талдау кезінде ШКП -  талдаудың 
релевантгық облысын нақты кәрсету үшін жоғарыда бейнеленген 
модельдерді қүруға пайдаланғаи жорамалдарды атап шығайық:

1. Жалпы шығындардың жэне түсімнің бағыты реле- 
вант облысының шектеулерінде қатты сызылғаи және 
анықталған. Бүндай болжау дүрыс тек мынандай 
жағдайларда, егер фирма өнімінің шығарылуының өзгеруі 
сол әнім нарығының сыйымдылығымен салысгырғанда 
үлкен емес болса. Әйтпесе, шығару көлемімен және түсім 
арасындағы байланыс сызықтығы бұзылады.

2. Барлық шығындарды айнымалы және түрақты деп бөлуге 
болады.
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3. Түрақты шығындар релеванттың аймағында шектелген 
көлеміне қарай тэуелсіз болып калады. Талдауды елеу- 
лі жеңілдететін, соиымен бірге релевант аймағын мықты 
шектейтін болжау өте маңызды. Шын мәнінде, бүндай бол- 
жауда онімнің шығару келемі негізгі қүралдың барыменен 
шекгелген. Сондықтан біз оның көлемін көбейте алмаймыз 
да жэне негізгі қүралдарды жалға алмаймыз да. Түрақты 
шығындар сатылы озгереді деген болжау тым нақтырақ:

4.11-граф ик

Тұрақты шыгыңдар

4 .12-іраф и к

Ш ығару колсмі

Бірақ, бүндай болжау ШКП-талдауды қатты қиындатады, 
себебі жалпы шыгындардың графигі бөлінетін функция болып 
қалыптасады.

4. Айнымалы шығындар релевантгың аймагында шектел- 
ген көлеміне қарай тәуелсіз болып қалады. Шын, мэнінде 
айнымалы шығындардың шамасы -  ол өндіріс көлемінің 
бір функциясы, себебі ондіріс факторларыиың шектелген 
өнімділігініңтөмендеу салдары бар. Сондықтан, 3 жорамал 
жағдайларында (өндіріс көлемінен тұрақты шығындардың 
тәуелсіздігі) айнымалы шығындар ендіріс көлемінің 
есуімен бірге көбейеді. Ең нақты жуықтауы ретінде ұқсас 
сагылы графигін болжауға болады.

5. Шығарудың үлестіру бағасы өзгермейді. Бүл нағыз осалдау 
болжау,себебіөнімніңүлестірубағасытексолкэсіпорынның 
істерінен ғана емес, сонымен бірге иарықтағы сүраныстыц
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құрылымынан, бэсекеннің ісінен, нарықтағы тауарлардын. 
жагдайынан және т.б. тәуелді. Нарыққа шығатын тауар- 
ларға, меншікті сату торының ұйымдастыруына жэне 
тағы басқаларына кететін фирма шығындары үлестіру 
бағаларының өзгеруіне мәнді эсерін тигізуі мүмкін. Бүл 
кезде біз ШКП- талдауға әсерін тигізетін екі немесе одан 
да көп факторларының өзгеру нәтижелерін талдайтын 
аймаққатоқталамыз. Бірақ, мүндайталдау өте күрделі және 
зр нақты жағдайда жеке тәсіл қажет.

4.13-граф ик

Ш ыгару колсмі

6. Өндірісте пайдаланылатын материалдардың жэне қызмет- 
тің бағалары өзгермейді. Бүл жорамал бесінші жорамал- 
дагы жағдай үқсас. Яғни даулы болжау, бірақ ол талдауды 
қаггы жеңілдетеді.

7. Өнімділік өзгермейді.
8. Қүрылымдық жылжу жоқ. Берілген болжауға токгалайық. 

Осыған дейін біз бір бүйымның өндірісін қарастырдық. 
Соған сэйкес, шығыидарды эр түрлі бүйымдарға үлестіру, 
олардың бағаларын анықтау, әр бүйымның өндіріс 
тиімділігін анықтау мәселелері туындамайды. Ал енді 
компанияның пайдасына өндіріс қүрылым қалай әсерін 
тигізетінін анықтау қажет. «Алмас» компаниясы екі түрлі 
А жэне В бүйымдарын өндіреді, өндіруіне кеткен 
шығындары, бағалары жэне маржиналдық табыс төменде 
көрсетілген:
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A В
Бір өнім бірлігінің айнымалы шығындары 8 10
Багасы 11 14
Бір өнім бірлігініц маржиналдықтабысы 3 4
«Алмас» фирмасының тұрақты шығындары 30000 теңге 

қүрайды. Кслесі екі шығарылу күрылымына «Алмас» фирмасының 
зиянсыздық иүктесін аныктайық:

Бірінші қүрылымы:
Екі А бүйымы жэне бір В бүйымы 
Екінші қүрылымы:
Үш А бүйымы және төрт В бүйымы
Әр такдалған қүрылымына біз қүрылымдық жиынтықты бір 

бүйым деп қарастырдық:
Бірінші қүрылымға:
Екі А бүйымы және бір В бүйымы бойынша айнымалы 

шығындар, теңге
2*8+1 * 10= 26 тецге
Екі А бұйымы жэне бір В бүйымы -  осы бұйымдардың бағасы, 

теңге
2*11 + 1*14= 36 теңге
Екі А бүйымы жэне бір В бүйымы бойынша маржииалдық та- 

бысы, теңге
36-26 = 10 теңге
Сонда өндірістің ауыспалы көлемі (3) формула бойынша тең 

болады:
Хо = 30000 теңге/10 теңғе = 30000 бүйым қүрылымының 

жиынтығы немесе 3000*2 = 6000 А бүйым және 3000*1 = 3000 В 
бүйым:

Екінші қүрылымға:
Үш А бүйымы жэне төрт В бұйымы бойынша айнымалы 

шығындар, теңге
3 * 8+4* 10= 64 теңге
Үш А бүйымы жөне төрт В бүйымы -  осы бүйымдардың 

бағасы, теңге
3 * 11 +4* 14= 89 теңге
Үш А бұйымы жэне төрт В бұйымы бойынша маржиналдық 

табысы, теңге
89-64 =25теңге
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Соида, өндірістің ауыспалы көлемі (3) формула бойынша тең 
болады:

Хо = 30000 теңге/ 25 теңге =  1200 бұйым құрылымыңың 
жиынтыгы немесе 1200*3 = 3600 А бүйым және 1200*4 - 4800 В 
бұйым;

Сонда түсінікті, ШКП -  талдауы шығарудың қүрылымы 
өзгерген жағдайында, сол немесе басқа шығарылу қүрылымының 
тиімділігін бағалауға қосымша критерияларды тартуды талап 
етеді. Тек өндірістің анықталган қүрылымында ғана зиянсыздық 
нүктенің нақты талдауы мүмкін.

9. Шығындарға релеванттық әсерін тигізетін тек өндіріс 
көлемі. Бүл ШКП -  талдауына өте маңызды болжау, Біз 
сыртқы ортаның эсерінен абстракцияланамыз жәнетүрақты 
шығындарға шығару көлеміне байланысты емес барлық 
вндіріс шығындарынын қосып есептейміз.

10.Өндіріс көлемі сату көлеміне тең немесе бастапқы және 
ақырғы қорлардың өзгеруі шамалы. Жоғарыдағы агалған 
жорамалдардың барлығына қазіргі дүние сәйкес келмейді. 
Бірақ, біз ШКП -  талдаудың әдістерін қазіргі дүниеге сезім- 
тал тапдау деп белгілі тәсілдің комегімен сәйкестендіреміз. 
Сезімтал талдау «не болады, егер» деген тәсілді пайдала- 
нады, егер ең алдымен жобаланған жорамалдар жетістік- 
ке жетпесе немесе шектеулер жағдайы өзгерсе, нэтиже 
қалай өзгереді деген сүраққа жауапты болжайды. Сезімтал 
талдаудың асгіабы болып зиянсыздық маржасы табылады, 
яғни түсімнің зиянсыздық нүктесінің артында орналасқа 
шама. Оиыңсомасы зияи болмау үшін қандай шектеуге дейін 
түсім төмендейтінін көрсетеді. Алғашқы жорамалдардың 
өзгерулері бойынша негізгі болжаулар орындалғанан кейін, 
осы болжаулармеп шамданған маржиналдық табыстың 
жэне зиянсыздық маржаның езгерулерін есептеу қажет. 
Басқару есебі үздіксіз шығындардың бағытын талдайды 
жэне мерзімді зиянсыздық нүктені анықтайды. Осыған 
орай, сезімтал талдау ШКП-талдаудың жіберулеріне қа- 
тысты зиянсыздық маржаның икемділігін анықтайды.

Бір ғана сұрақ айқындалмай қалады: бағалардың және келешек 
мезгіл шыгындардың қүнын қайдан аламыз? Жүмыс істеп тұрған
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комгіания меншікті статистикасынан экономикадағы өзгерулерді 
ескере отырып, бағалардың бағытын жэне шыгындарды алады. 
Сонымен қатар, баганың мерзімдік шайқалуын, бэсекешінің ісін, 
субстиіут-тауарлардын пайда болуын ескеру қажет. Жаңадан 
құрылган фирмалар өздерінің тәжірибесіне сүйене алмайды, се- 
бебі тәжірбиесі жоқ. Сонымсн, оларға бүл салада жүмыс істеп 
жатқан фирмалар сияқты есеп жүргізген дұрыс. Бүл кезде барлық 
мүмкіншілікті анықтамалық ақпаратқа сүйендіру қажет, оның 
ішінде мамандырылған консалтингілік фирмалардан алынған. 
Ең күрделі болып нарықтағы жоқ секггорда жүмыс істейтін 
фирманың құрылуы табылады. Бүндай жағдайда нарықтық мар- 
кетингілік зерттеулерге және шығығщардың үқыпты калькуляци- 
ясына сүйену қажет. Мақсатқа сэйкес бұндай жағдайда бағаның 
қүрылуын «плюс шығындар» деген әдіс бойынша қолдану қажет, 
яғни баға шығындар шамасына белгіленген маржаны қосу арқылы 
қүрылады. Бүндай баға құрылуда маржиналдық табыстың шама- 
сы өте тез белгілі болады, сонымен қатар, зиянсыздық нүкте оңай 
анықталады.

Зиянсыздықты жоспарлау процесінің барлық сатыларын 
толығымен қарастырамыз:

1. Тауар өтпкізетін нарыцтагы жагдайлар жэне фирмадагы 
жүмыстардыц жагдайып талдау. Ішкі және сыртқы 
көзқараспен қарағандағы фирма қызметтінің күшті және 
күшсіз жақтарын талдауды жобалап түсіну. Ішкі фак- 
торлар дегеніміз -  ол шығындар қүрылммының траис- 
формациялар мүмкіншіліктерін ескере отырып, оларды 
азайту мақсатындағы шығындарды талдау. Шығындарды 
азайтуға ондірістік жөне техникалық сүрактардан бас- 
қа кәсіпорындағы менеджмент деңгейі жэне тара- 
ту бөлімдерінің қызметі аз маңызды емес эсерін тигі- 
зеді. Сыртқы факгорлар кэсіпорынның қызметіне жа- 
ғымды және жағымсыз ықпалын тигізетін, нарықтық 
ортаның объективті ерекшеліктері сияқты, бәрінен бүрын 
қарастырылады. Бүндай факторлардың қатарына жатады: 
фирмамен бақыланатын нарықтың үлесі және оның езгеру 
тенденциясы; бэсекешінің қызметі, тұгынушылардың
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артыкшылықтарының өзегеруі, фирма қызметі жұмысын 
атқаратын елдегі, жалпы қаржылық ситуацияның өзгеруі 
жэне т.б.

2. Өндіріс факторларының және дайъш өнімнің болашақтагы 
багаларының болжауы. Алдағы келтірілген мәліметтердің 
негізінде, тауарлы нарықтың бағалы факторларының бол- 
жамды жоспарлауы жүзеге асырылады. Ол үшін ерекше 
қажетт статистикалық көрсеткіштерді қарастыру, олардың 
уақытқа қарай өзгеруі талдау, оның ішінде экономикалық- 
математикалық әдістер көмегімен. Егер кэсіпорында осын- 
дай талдауды жүргізуге мүмкіншіліктер жоқ болса, онда 
нарықтагы бағаның өзгерулеріндегі тенденциясын жай экс- 
траполяция әдісімен шектелеміз. Осы кезепде бағалардың 
мүмкінді қолайлы емес өзгерістер қарсы әсерлі бағалары 
анықталады. Сонымен қатар, тауарлық фьючерлерді жэне 
опциондарды пайдалану жолымен бағалық тәуекелдің 
«феджирлау» сүрақтары қарастырылады.

3. Айнымалы және түрақты шыгыидарды есептеу. Өнді- 
рістік емес шығындардың және бағалардың болжамды 
мэнінің әдістемесін қолдана отырып, өндірілген өнімнің 
өзіндік қүиын есептеу қажет. Ол үшін аяқталмаған 
ендіріс көлемінің пайдалануын жоне жеке кезеңді 
жүмыстардың орындалу деңгейін жоспарлау қажет. Осы 
кезде негізгі жэне айнымалы қүралдардың қажеттілігі 
және олардың болжамды кұралу көздері анықталады. Егер 
қаржылық ресурстардағы қажеттілік сыртқы қарыздармен 
қанағаттандырылса, онда өндірістік емес піығындардың 
сомасына алынған несиелердің шығындарын кіргізуге бо- 
лады.

4. Зияисыздьщ нүктені есептеу. Зиянсыздық нүктені бұ- 
йымдардың өзіндік қүнын жэне үлестірудің болжам- 
ды бағасын есептеу негізінде аныктаймыз. Зиянсыздық 
нүктенің есептеу схемалары алдыңғы бөлімдерде көр- 
сетілген. Түрақты шығындарды жабуы қажетгі өндіріс 
көлемін есептегеннен кейін зиянсыздық маржасының 
қажетті шамасын анықтаймыз. Бүл болждамды шама, 
фирма жүмысын атқарып жатқан сыртқы ортаның түрақ-



4. ІІІешім кабылдау үшін ақпарат Л  ► 157

сыздығына байланысты. Әрине, егер сыртқы орта тұрақты 
болмаса, онда зиянсыздық маржаның мөлшері үлкен бо- 
луы керек. Зиянсыздық маржаны анықтағаннан кейін, 
зиянсыздық маржаның талап еткен деңгейіие жету үшін 
қажетті, өнімнің үлестіру жэне шығару көлемін есептей- 
міз.

5,6. Кәсіпорыипыц багалы саясатын аиьщтау. Нарықгық 
болашақтағы жағдайын талдау негізінде қажетті үлестіру 
көлемі, кэсігіорынның қандай бағалы саясатында жэне 
қандай бага деңгейінде жеткілікті екенін аиықтаймыз. Со- 
дан кейін, зиянсыздық нүкте жэне зиянсыздық маржаның 
дәлденген шамасы қайтадан есептелінеді. Егер бүл шама 
тапсырылган критерияны қанағаттапдырмаса, онда қайта- 
дан пунктерді қайталаймыз. Егер зиянсыздық маржаның 
қолайлы шамасына жете алмасақ, онда шығындардың 
тәмендеуіне көңіл бөле отырып, талдауды қайталау қажет. 
Осындай оперативтік процесс арқылы, біз үлестіру бағасын 
жэне зиянсыздық маржаның шамасын қанағаттандырған 
талабымен өндірістік жоспарға жетеміз.

7. Ацыргы жоспарды цабылдау. Анықталаған үлестіру ба- 
ғаларының, үлестіру көлемінің негізінде зиянсыздық 
нүктенің соңғы есебі жүргізіледі, сонымен бірге қаржылық 
жоспар жэнс мерзімдерге болінген үлестіру жоспа- 
ры қүрылады. Осыған қарай, зиянсыздық нүкте кезеңі 
анықталады.

8. Зиянсыздықты бацылау. Зиянсыздық бақылау өзіне қазір 
біз айтып отырған бірнеше аспектілерді кірістіреді: ол 
өндірістік шыгындарды бақылау, өзіндік құнды бақылау, 
үлестіру жоспарын бақылау, табыстардың түсуін бақылау, 
зиянсыздық жоспарының орыидалуын бақылау. Түсінікті, 
өзіндік қүнды бақылау жэне үлестіру жоспарын жэне 
табыстардың түсуін бақылау зиянсыздықтың екі қүрамды 
концепциясын тексереді. Зиянсыздыктың жүйелі бақылауы 
фирманыц ағымдық шығындарының жэне алынған 
табыстарының үздіксіз бақылауынан түрады.
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4.1-есеп.
Келесі бскітумен келісесіз бе?Өткізілген тауарлардың өзіндік 

құны тек айнымалы шыгындардан құрайтын бөлшек саудада жал- 
пы пайда маржиналдық табысқа тең болуы міндетті емес. Сіз 
жауабыңызды дәлелдеңіз.

4.2-есеп.
Ә келесі жеке жағдайларда бос қалган жерлерді толтырыңыз.

(А ) (Ә ) (Б) (В ) (Г) (Ғ )

Бір бірліктіц  
босаты лган  

бағасы  (тецге)

Бір бірліккс 
айнамалы  
шыгындар 

(тсңгс)

Ө ткізілген  
он ім нің  

(бірліктің) 
ж алпм саны

М аржи-
налдық
табы с,
(тсңге)

Ж алпы
тұрақгы

шығындар
(теңге)

Таза пайда  
(тецге)

(А ) (Ә ) (Б) (В ) (Г) (Г )
20 14 - 120000 - 10000
30 20 70000 - - 150000
25 - 180000 9 0 0 0 0 0 8 00000 -

- 10 150000 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 -

4.3-ссеп.
Шығындар -  caiy көлемі -  пайда жэне аяқ киім сататын 

дүкендер.
«Саламандра» компаниясы жалға алынған аяқ киім сату 

дүкендердіц торын басқарады. Дүкен 10 түрлі, эр туфлидің 
босатылған бағасымен жзие сатып алу құнының мәні бірдей бо- 
латын салыстырмалы қымбаг емес ер адамдардың аяқ киімдерін
сатады.

Айнымалы берілгендер:
Бір қосқа есептегендегі (теңге)

Босагы лган бағасы 30 .0 0
Тауарларды ң езін д ік  күны 19.50
С атуга байланысты коммисиялык 1.50
Жалпы айпымалы шығындар 21 .0 0
Ж ы лдық тұрақты шыгындар:
-  Ж алға беру 6 0 0 0 0
-  Екбекақы 2 0 0 0 0 0
— Ж арнамаға кеткен шығындар 8 0 0 0 0
-  Басқадай түракты  шығындар 2 0 0 0 0

3 6 0 0 0 0
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Анықтау керек:
(әр жағдайды бөлек қарастырыңыз)
1. Жылдық мэліметтерге сүйене отырып, зиянсыздық нүктеде 

тецгеде жэне өнім бірлігінде саіу көлемін;
2. Егер дүкен 35000 қос туфлилар сатса, онда таза пайданың 

мэні қандай болады;
3. Егер сатушыларға қосымша дүкен менеджері эр сатылған 

қос туфлиға 0,3 теңгеге комиссиялық алса, зиянсыздық 
нүктеде теңгеде жэне өнім бірліғінде сату колемі қаидай 
болады;

4. Алғашқы берілгеи мәліметтерге қараңыз. Егер сату бары- 
сында комиссиялық сыйақы 81000 теңге мөлшерінде бел- 
гіленген еңбекақының жоғарлауына ауыстырылса, онда 
зиянсыздық нүктедегі өнім бірлігінде жәнетеңгеге жылдық 
сагу көлемі қандай болады;

5. Апғашқы берілген мэліметтерге қараңыз. Егер зиянсыздық 
нүктеде сату колемінің мәнінен жоғары сатылған эр қосқа 
0,3 теңге коммисиялық дүкеннің менеджері алған болса, 
онда 50000 қос аяқ киімнің сатылуынан алған дүкенніңтаза 
пайдасының мәні қандай болады.

4.4-есеп.
Әртүрлі қатынас гар, зиянсыздық маржасы (нүктесі).
Зиянсыздық нүктеде табыс 100000 теңгеде деп болжаймыз. 

Түрақты шығындар 40000 теңге.
Анықтау қажет:
1. Маржиналдық табыстың деңгейінің мэнін;
2. Егер өнім бірлігінің айнымалы шығындары 12 теңге 

болғандағы, өнім бірлігінің сатылу бағасының мэнін;
3. 80000 бірлік өнім сатылды деп болжайық. Зиянсыздық 

маржамың (зиянсыздық нүктенің) мэнін.
4.5-есеп.
Құрылымдық жылжулар, 3 түрлі тауарлар.
«Асыл» компаниясы 3 тауар шығарады: Н, j және К типті 

сумкалар. Компания призиденті келесі кезең ішінде 200000 бірлік 
тауарды сатуды жоспарлдайды, оның ішінде Н таурынан -  80000 
бірлік, j  тауарынан 800000 бірлік жэне К тауарынан 40000 бірлік. 
Өнім бірлігі маржиналық табысты 2 теңге, 3 теңге жэне 6 теңге



құрайтын тауарлардың мәндері бар. Берліген мерзімнің ішінде 
компанияның тұрақты шығындары 406000 теңге болады.

Анықтау керек:
1) газа пайданың жоспарланған мәнін, еткізілген дорбасы 

өзгермеді деп, зиянсыздық нүктеде, теңгеде сату колемін 
көлемін;

2) 80000 бірлік Н тауары, 80000 М тауары және 40000 бір- 
лік К тауары сатылды деп қойяық. Таза пайданың мэнін 
анықтаңыз. Егер сатылған тауарлардың бірлігінің саны, 
қатынасы келесі кезеңнің ішінде өзгермегендегі, зиянсыз- 
дық нүктенің жаңа мэнін аныктаңыз.

4.6-ессп.
Әр түрлі альтернативтер, маржиналдық жақындық, пайда 

жэне зиян туралы қорытынды есеп. Холл компаниясының пайда- 
сы және зияны жөнінде қорытынды есепті қарастырыңыз. Теңгеде 
сату келемінің негізінде коммисиялықтөлемдер, ал қалған барлық 
айнымалы шыгындар -  енім бірлігінің сатылу саны негізінде есеп- 
телінеді.

Бір жылда зауыт 150000 өнім бірлігін өндіруге мүмкіншілігі 
бар. Бірінші жылдағы нәтижелер төмен болды. Екінші жыл- 
да өндіріс пайдасын қамтамасыз ететін мүмкіншілік жолдарын 
компанияның жоғарғы басшылығы қарастыруда.
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К өрсеткіш тср Сомалары
Сату колсмі (9 0 0 0 0  бір  * 4 ,0 0  теңгс) 3 6 0 0 0 0
Ө ткізілген өн ім н іц  өзін д ік  құны:
- н егізгі материалдар
- негізгі еңбек

9 0 0 0 0
9 0 0 0 0

Ө ндірістік  қосы мш а шығындар:
- айнымалы
-.түрақты

18000
8 0 000 9 8 0 0 0 2 7 8 0 0 0

Сату шығындары:
- айнымалы
- комиссиялык
- колікті
- түрақты
- ж арнама

18000
360 0 2 1 600

4 0 0 0 0 6 1 ,600
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Әкімш ілік шығындар: 
- айиымалы  
- түрақты

4500
2 0 400 2 4 9 0 0 8 6500

Таза паңда (4500)

Анықтау керек: (эр жағдайды бөлек қарастырыңыз)
1. Маржиналдық жақындықты пайдалана отырып, пайда жэне 

зиян туралы қорытынды есепті қайтадан жасаңыз. Ол 3 не- 
гізгі бөлімдерді қаміу керек: сату, айнымалы шығындар 
жэне тұрақты шыгындар. Жанында жеке колоннада бірлік- 
ке есептеген шығындарды көрсетіңіз.

2. Сатумен айналысатын менеджер екі альтернатив арасында 
жүргізуде:

а) ол нарықты зертеп мынандай қорытындыға келді, 15 % - 
ға бағаны төмендеіу зауатқа толық күшпен шығуға мүмкіндік бе- 
реді;

э) егер 25 % бағаны көтерсе, жарнама шығыңдарын 15000 теңгеге 
көбейгсе жэне 10%-ға сату бойынша комиссиялықгы кетерсе, онда 
өндіріс көлемі 50%-ға өседі деп есептейді менеджер.

Маржиналдық жақындықты пайдалана отырып, пайда туралы 
жоспарланған қорытынды есепті дайындадыңыз. Мәліметтерді 
екі бағанаға енгізіңіз. Екі альтернативтің эр қайсысында таза 
пайда (зиян) қандай болады екен? Түрақты шығындар (жарнама 
шығындарын ескерусіз) өзгермеді деп қарайық.

3. Президент бағамен ойнағысы келмейді. Өндіріс көлемі 
жэне сагу көлемі 130000 теңгеге дейін осетін, ал пайда сату 
көлемінің 5 % - на тең болатын қандай мөлшерде жарнама 
шығындарын көбейту қажет.

4. Егер бағасы ыңғайлы болса, пошта арқылы тауар сататын 
фирма 60000 өнім бірлігін сатып апуға эзір. Бүл тапсырыс 
4 теңгеден қүрайтын нақты бар 90000 теңге carry көлеміне 
әсер етпейді деп қояық. Холл компаниясы бүл 60000 бір- 
лігіне комиссиялық төлемейді. Зауытган фирма тауарды 
алып кетеді. Бірақ Холл компаниясы пошта арқылы тауар 
сататын фирмаға 24000 теңге көлемінде жалпы кесімнің со-
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масынан жарнамаға төлем және тауардың жылжуы ретінде 
ақша төлейді. Одан басқа, арнайы қорап 60000 бірлік тау- 
арды өндіруге кеткен шығындарды бір бірлікті 0,1 теңгеге 
көбейтеді. Екінші жылда жалпы зиянсыздыққа жету үшін 
қандай бағаны қою керек? 5. Холл компаниясының прези- 
денті сату келемін жаңа қорап көбейтеді деп ойлайды. 0,5 
теңгеге негізгі материалдар шығывдарын жэне 0,4 теңгеге 
тікелей еңбек шығындарын, 0,3 жэне 013 теңгеге жаңа 
қорапқа кеткен шығындарын қоса алгандағы, қорапқа қазіргі 
кеткен шығындары толығымен айнымалы болып табылады. 
Басқадай шығындары өзгермеген жағдайда 20000 теңге таза 
пайда алу үшін қанша өнім бірлігін дайындау қажет?
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-------------------------  ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ -------------------------

1. Зиянсыздық нуктесін есептеу уиіін келесі әдістерді қолдануга болады:

Л ) Л иф о, Ф ифо;
B ) ерекш елігіне карай теңестіру, орташ а құн;
C ) өндір істік , тікелей эд іс;
D ) дұры с жауабы жоқ:

E) марж иналды к табы с, сызбалы к эд іс .

2. Зиянсыздық нүктесі дегеніміз не?

A ) тұрақты шы ғындар нольге тең  болатын нүкте;
B ) түсім  м сн  ауыспалы ш ығындар айырмасы;
C) түракты ж эн е ауыспалы шы ғындар қосындысы;
D ) шы гыидар түсім ге тең  болаты н сату келем інің  нүктесі;
E) к өрсетілгендердің  іш ін де дүр ы с жауап жок.

3. Сату көлеміне, пайдага және иіыгындарға ңатысты талдау жасауда 
төмендегілердіц қайсысына көңіл аударылады?

A ) релевантты қ облы стағы  шыгындар мен түсім дер д ің  ж үргізілуі;
B ) сатылатын өн ім н ің  ассортим снті өзгерм еген;
C) ш ыгындар түрақты ж эн е ауыспалыға бірдей  бөл ін уі мүмкін;
D ) ондір ілген  бірліктің  саны  сатылған бірліктің  саны на тең  ем ес;
E ) дүр ы с жауабы жоқ.

4. Мария маркетингтік зерттеу ж үргізді және белгілердің сату орны 
бос екенін айқындады. Базарда 500 тецгеге орын сатып апып, оның алдында 
шыгындарды ж абу ушін қанша белгілерді алып келу керек деген сүрақ туындады, 
егер сатып any багасы -1 теңге, сатьілу багасы -  2 тецге бапса.

А ) 500;

В) 250;

С) 750;

D ) 1000;

Е) 0.

5. 1000 тецге квпемінде табыс коздеу үиіін қанша белгілерді сату қажет?

A ) 2000;
B ) 1500;
C) 300;
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D ) 500;
E) 750.

6. Егер сатылу багасы -  3 тецге болса, опда иіыгындарды жабу үшін ңаниіа 
белгілерді алып келу қажет?

A ) 300;
B ) 500;
C ) 750;
D ) 1000;
E) 250 .

7. Егер бір белгінің сатып алу құны 0,5 теңге болса, шыгындарды жабу ушін 
қанша белгілерді алып келу қажет?

A )  200;
B ) 525;
C ) 334;
D ) 747;
E) 939.



4 ,2. Шешім қабылдаудағы 
релеванттық шығындар

4. Шешім кабылдау үшін ақпарат <  ► 165

4.2.1. Релеванттық шығындар 
туралы түсінік

Релеванттық шығындар дегеніміз -  шешім қабылдаудагы 
маңызды шығындар. Оны қолдануда тек шешім қабылдауға бай- 
ланысты шамасы бар шығындарды жэне табыстарды ескереді. 
Шешім қабылдауға шамасы байланыссыз шығындар және табыс- 
тар релеванттық емес болып саналады жэне шешім қабылдауда ес- 
керілмейді. Сондықтан, қарастырылған альтернативаға байланыс- 
ты шамасы бар барлық ақшаның келешек өсуі шешім қабылдау про- 
цесінде талдапылагын релевамттық қаржылық шығындар болып 
табылады. Соған байланысты, барлық ақшаның өсуі ғана есепке 
алыну қажет, ал эр бір альтернативада өзгермейтіндер релеванттық 
емес болып саналады. Мысалы, темір жол көліктеріне арналған 
айлық жол жүру билетін сатып алумен, сол мақсатқа арналған 
жеке келікті пайдалану арасында таңдау жасау керек. Жеке 
көліктің жалпы қызметімен, көлік құралдарына және сақтандыруға 
төленген салықтарымен байланысты шығындар өзгермейді, сонда 
сіз жұмысқа жеке көлігіцізбен барасыз ба, жоқ темір жол көлігімен 
бе. Бірақ жанар май шығындары релеванттық болып табылады, се- 
бебі олар пайдаланылған көлік түрлеріне қарай өзгереді.

Нақты шешім қабылдауда шығындардың релеванттығын 
анықтай отырып, кейбір шығындар бір ғана жағдайда релеванттық 
болып табылатынын көрсетуге болады. Әр бір ситуация бойынша 
мынандай принципке сүйеиу қажет: релеванттық шығындар -  ол 
тандалған варианттарға байланысты өзгеріп түратын келешектегі 
шығындар.

\ Мысалы: 1000 шақырымда орналасқан, белгіленген орынға 
жету үшін қандай көлік тиімді екенін анықтаңыз. Шешімінің екі 
баламалық варианттары бар:



1. Меншікті көлікпен жету;
2. Қоғамдық көлікпен жету;
Меншікті көлікпен жетудің бір мильге кеткен шыгындары 

(центпен есептегенде);
Айнымалы шыгындар:
Жанармай -  5,2 
Жөндеу -1,6
Денгелекті ауыстыру -  0,8 
Жиынтыгы -  7,6
Түрақгы шығындар (орташа бір жылға):
Сақтандыру -  573 теңге 
Тіркелу -  139 теңге 
Амортизация -  1784 теңге 
Жиынтығы -  2496 теңге
Қоғамдық көлікпен жетудің жаппы шығындары -  90 теңге 

құрайды. Меншікті көлікпен жетудің релеванттық шығындары тек 
ғана айнымалы шығындардың сомасына -  76 теңге (1000 мильге) 
тең болады. Қорытынды: меншікті көлікпен жеткен тиімді. Бұл 
жайдайда үнемділік 14 теңге құрайды.

Мысалы; Бізде автомобиль бар, бірақ біз оны тіркемедік. Енді 
шешім қабылдау керекпіз: автомобильді келесі жылы тіркейміз бе 
немесе басқа көліктерді пайдаланамыз ба (2800 теңге). Тіркелген 
жағдайда сапар жоспары -  1000 миль күрайды.

Релеванттық шығындар құрайды:
Айнымалы шығындар + тіркеу + сақтандыру = 0,076 * 10000 

+573+139 = 1472 теңге
Шешімі: келесі жылы автомобильді тіркеу қажет.
Мысалы: Бірінші мысалдағы мәліметтер берілген. Бізде авто- 

мобиль жоқ, жаңа автомобильді сатып алуды қарастырайық. 
Жоспар -  10000 миль бір жылда 
Эксплуатация -  5 жыл
Егер басқа көлікті пайдаланса. Онда бір жылдың шығындары 

-  2800 теңге болады. Бұл жағдайда барлық шығындар релеванттық 
(айнымалы + тұрақты) болып табылады. Егер біз автомобиль сатып 
апсақ, онда бір жылдың шығындары 3256 теңге құрайды, сол үшін 
жыл ішінде басқа көлікпен жүру тиімді. Бір жылдық үнемділігі: 
3256- 2800 = 456 теңге болады.
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Мысалы: Қосымша тапсырыстың бағасы немесе ұйым 
өнімінің, тауарының бағасы бойынша шешімдер.

100000 өнім бірлігінін шығарылуы жоспарланады.
Тікелей еңбек -  600000 ақшалай бірлік.
Негізгі материалдар -  200000 ақшалай бірлік.
Айнымалы қосалқы шығындар -  200000 ақшалай бірлік.
Тұрақты қосалқы шығындар -  400000 ақшалай бірлік.
Жиынтығы -  1400000 ақшалай бірлік.
Жоспарлы өзіндік құны -  14 ақшалай бірлік. Өткізу бағасы - 

ақшалай бірлік. Сатып алуы -  80000 өнім бірлік (1 өнім бірлігіне 
18 ақшалай бірлік төлегенде). Қ алды қ- 20000 енім бірлік (1 өнім 
бірлігінің бағасы 12 ақшалай бірлік құрағандағы).

Шешімі.
Қосымша тапсырыстағы релевантттық шығындар және та- 

быстар
4 .1 -к есте

Баптары
Т үсім 20000*  12 =  2 4 0 0 0 0  (акш алай бірлік)

Рслсванттык шығындар:
- ецбек
- материалдар
- айнымалы шығындар

2 0 0 0 0 * 6  =  120000 (акш алай бірлік) 2 0060*  2 =  4 0 0 0 0  
(ақшалай бірлік) 2 0000*  2 =  4 0 0 0 0  (акшалай бірлік)

Н әтиж есі (табы с) 4 0 0 0 0  (ақшалай бірлік)

Еңбек -  6 (ақшалай бірлік), материалдар -  2 (ақшалай бірлік) 
бір енім бірлігіне.

Қорытынды есеп: тапсырысты қабылдау иемесе бас тарту.

4 .2 -к ес т е

Бас тарту Қабы лдау

Т үсім 8 0 0 0 0 * 1 8 =  1440000 1 4 4 0 0 0 0 + 2 4 0 0 0 0 = 1 6 8 0 0 0 0
Ш ығындар:
- ецбек
- материапдар
- айнымалы

8 0 0 0 0 * 6 = 4 8 0 0 0 0
80 0 0 0 * 6 = 1 6 0 0 0 0
8 0 0 0 0 * 6 = 1 6 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 * 6 = 6 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 * 2 = 2 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 * 2 = 2 0 0 0 0 0

Түрақты шыгындар 40 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Жиынтығы 1200000 14000000

Табы с 24 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0



168 О -  Басқару ссебі

Өнімнің қосымша түрін енгізуіне немесе бар онімдерден бас 
тартуына шешім қабылдау.

4 .3 -к ес те

Торттар Ет Ж арма Жиынтығы
Түсім 10000 15000 2 5 0 0 0 50000
Айііы малы  шыгындар 60 0 0 8000 12000 2 6 0 0 0
М аржиналды  пайда 4000 7000 13000 2 4 0 0 0
Түракты шығындар:

тікелей 2000 6500 4 0 0 0 12500
ж анама 1000 1500 25 0 0 5 000

П айда (3 к. -  4  қ.) 1000 -1000 6 5 0 0 6 5 0 0

Сүрақ туындайды: берілген мэліметтердің негізінде етгі өн- 
діру керек пе немесе тоқтату керек пе.

Өндірістік сызықты жаңғырту кажет гіе екені туралы шешім 
қабылдау

Мысалы; 20000 өнім бірлігі өңдіріледі жэне өткізіледі. Өткізу 
багасы -  10 ақша бірлігі. Бір өнімге кеткен иегізгі материалдардыц 
нормасы -  5 ақша бірлік. Жаңғырту шығындары -  30000 ақша 
бірлігі. Бір өнім бірлігіне кеткен ескі жабдықтағы жобалық еңбек 
шығындары -  2 ақша бірлік, нақтысы -  1,95 ақша бірлігі.

Жаңғырту нәтижесінде еңбек шығындары 1,8 ақша бірлігін 
қүрап, азаюы мүмкін деп шамаланады.

Сүрақ: өндіру керек пе немесе жаңғырту жоқ па?

4 .4 . Р е л е в а н т т ы қ  ш ы ғы н д ар

Ж ацгыргу керек ем ес Ж аңгы ріу керек
Е нбек шыгындары 2 * 2 0 0 0 0 0  =  4 0 0 0 0 0 1 ,8 * 2 0 0000= 360000
Қайта күры луға кеткен 3 0 0 0 0

400000 390000

10000 айырмашылығы жаңғырту пайдасына.
Шектелген фактор бар жағдайдағы шешім қабылдау. Шектел- 

ген факторлар:
1. Өткізілген өнімнің көлемі -  өнімге сұраныс шектеуі бар;
2. Еңбек күші (білікгілік) -  біліктілік мамандардың жэне 

жүмысшылардың жетіспеушілігінің орны бар;
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3. Материалдық рссурстар -  жеткілікті көлемінің болмауы;
4. Өндірістік куат -  қажетгі өнім кәлемін әндіруге пайдалана- 

тын әнімділік жабдықтары жеткіліксіз;
5. Қаржылық ресурстар -  ақша қаражатгардың жеткілікті 

колемінің болмауы.
Мысалы:
Кәсіпорын бас киімдер және қалпақтар шығарады. Шығындар 

көрінісі келесі түрдегідей:
4.5-кесте

Ш ыгындар баитары Қалпақтар, тғ Бас киім дер, тг
М атериалдар 1 3
Ецбек шығындары (1с. =  3 тг) 6 (2с.) 3 (1с.)
Басқадай айнымалы шығыидар 1 1
Жиынтығы 8 7
Бага 14 11
Сұраны с 30 0 0  даиа 500 0  дана
Гүракты шығындар 2 0 0 0 0  тг

Бір айда еңбек шыгындары -  8000 сағат болып шектелген. 
Тапсырма: ГІайда максималды болу үшін қандай бағдарламаны (әр 
атаудың қандай колсмін) өндеу қажст. Шешімі:

1. Сұранысты қанағаттандыратын ресурстардың жеткілікті ме 
екенін анықтау қажет.

4.6-ксстс
Калпактар Бас киім дср

Еңбек, сагат 2 1

Барлық сагаттар = 2 с. * 3000 + 1 с. * 5000 = 11000 сағаг 
(кәсіпорында тек 8000 сағат бар). Шектелген фактордың бар бо- 
луына қарай, сол шектелген фактор бірлігінің маржиналдық пай- 
дасын табыңыз.

2. Бұл кезенде шешім қабылдаудың критериясын жэне өнім 
бірлігінің маржииалдық пайдасын анықтау қажет.

4.7-кесте
Қалпақгар Бас киім дер

М аржималдык пайда 1 4 - 8 = 6 1 1 -7 = 4
Бір еи ім  б ірлігін ін  маржииадцы к пайдасы 6 /2 = 3 4 /1 = 4
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Сірә, бас киімдсрді шығарған тиімді екені белгілі болды, се- 
бебі олар көп пайда әкеледі екен.

3. Өндірістік бағдарламаны өидеу.
Бас киімдерді шығаруға қанша уақыт кететінін есегітейміз -  

5000 * 1 = 5000 сағат. Кәсіпорынныңжарлығында 3000 сағат (8000- 
5000) қалады екен. Қалған 3000 сағатта кәсіпорын қанша бас киім 
шығаратынын есептейміз. 3000/2 = 1500 дана.

Өндірістік бағдарлама: Бас киімдер -  5000 дана.
Қалпақтар -  1500 дана.

4. Пайданың немесе зиянның жоспарын қүру.
Бүл кезенде кәсіпорынның жалпы пайдасы болу қажет, егер ол 

5000 бас киім және 1500 қалпақ шығарса.
6* 1500+4*5000-20000 (тұрақты шығындар) = 9000 теңге.
Мысалы: Қаржылық жылдың аягында толенуі тиісті. қысқа 

мерзімді несие есебінен компания бағасы 50000 теңге түратын 
жабдық сатып алды.

Берілгені:
Бұл станокта өндірілген б.үйымның бағасы -  42 теңге /  дана
Шикізат пен материалдардың құны -  24 теңге
Еңбек -  6 теңге
Амортизация -  10000 тецге (бір жылға)
Жалпы шығындар -  40000 теңге (бір жылға)
Сүрақ: Банкілік несие жабу үшін өткізілген өнімніц көлемі 

қандай болу керек, егер:
1) барлық сауда-саттық несиеге өндірілсе жэне дебиторлар 

оларды екі ай аралығында төлесе;
2) бір ай аралығында дайын онімнің қорлары өткізілуге 

дейін қоймада сакталса жэнс айиымалы шығындармен 
бағаланса;

3) шикізат пен материалдардын жабдыктаушылары айлық не- 
сие отеп түрса.

Маржиналдық пайданы есептейміз: 42-24-6 = 12 теңге /  дана;
Зиянсыздық нүктені анықтаймыз; (50000+40000)/12 =7500 

дана;
Сатып алушылардан кәсіпорын қанша ақшаны толық 

алалмайтындығын аныктаймыз (1 жағдай): (2/12)* 42 = 7 теңгс;
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Қорларга төленген, қорларда қалған ақша қаражаттарын 
анықтаймыз:

(2 жағдай): (1/12)* 30 = 2,5теңге;
Шикізат пен материагідарға тәлеуге алып қойған шығындарды 

анықтаймыз:
(3 жағдай): (1/12)* 24 = 2 теңге;
Жағдайларды ескере отырып маржиналдық пайданы 

анықтаймыз:
12-7-2,5+2 = 4,5 теңге / дана;
Жагдайларды ескере отырып зиянсыздық нүктені

анықтаймыз:
(40000+50000)/ 4,5 = 20000 дана;
Айналым капитал шамасының көбеюін (азаюын) есептейміз: 
(7+2,5-2)*20000 = 150000 теңге;
Пайда жэне зиян туралы қорытынды есепті (теңге) құрамыз:
Маржиналдық пайда (20000* 12) 240000
Тұрақты шығындар 50000
Жалпы пайда(240000-50000) 190000
Амортизация 10000
Баланстық пайда (190000+10000) 200000
Негізгі құралдарға алынған несие 50000
Жиынтығы (200000-50000) 150000

4.2.2. Тауарларды өткізу бағасы туралы 
арнайы шешімдер

Басшылық жиі мынандай мәселемеи кездесіп тұрады: 
нарықтық бағадан төмен жэне кейбір кезде өзіндік құнынан төмен 
бағамен арнайы тапсырысты қабылдау керек пе немесе керек емес 
пе. Бұндай, тапсырыс -  ол әдеттегідей (үлкен контейнерде буып- 
түйелген) біркелкілік өнімнің үлкен көлемі. Басшылық мүндай 
тапсырысты күтпегенен кейін жэне ол бірақ рет, кездейсоқ оқиға 
болғандықтан оны келесі жылдардың сату болжамдарына кіргі- 
зуге болмайды. Кәсіпорын оны қабылдай алады, егер өндірістік 
қуатгылығының мүмкінділігі болса.



Мысалы. «Спартак» корпорациясы спорттық жабдықтауларды 
өндіреді. «Олимп» компаниясы дүкендердің тарапталган тарма- 
ғының билігіне ие. Ол «Спартак» корпорациясына бір жошікке 500 
доп салынған, түгелімен жүктелген 30000 бейсболдық доптарды 
дайындауға арнайы тапсырысты үсынды. «Олимп» компаниясы 
бір доптің багасын -  2,45 теңге деп үсынды. «Спартак» бухгал- 
териясы келесі мэліметтерді берді: болжамды жылдық өндіріс 
көлемі 400000 доп қүрайды; агымдагы жылдың көлемі -  410000 
доп; корпорацияның максималдық өндірістік қуагы -  450000 
доппен шектеледі.
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Қосымша мәліметгер:
4 .8 - к с с т е

№ Бір онім бірлігін ің  шығындары Теңғе

1 Н егізгі матсриалдар 0 ,9 0

2 Тікслей ецбек  шыгындары 0,6 0

3 Жалпы ен дір істік  шыгындары  
- айнымалы
- турақты (1 0 0 0 0 0 /4 0 0 0 0 0 )

0 ,5 0
0,25

4 Бір бірлік қорабы ны к шығындары 0,30

5 Ж ариамаға кеткен шыгындары 0,15

6 Басқадай тұракты коммсрциялық жәме әкімш ілік шығындары  
(1 2 0 0 0 0 /4 0 0 0 0 0 ) 0 ,30

Жиынтыгы 3,00

Бір оиім  бірлігініц  багасы 4,0 0
Қ орабқа кеткен сом алы к бағалы шыгындары (3 0 0 0 0  бір . Бір 
ж эш ікке 5 0 0  бір. салы нған)

2500

«Спартак» корпорациясы «Олимп» компаниясыныңүсынысын 
қабылдау керек?

Бірінші көзқараспен арнайы тапсырысты қабылдамау керек 
деген ой зуындайды, себебі үсынылған бағасы 2,45 теңге бір допқа 
корпорацияның жай багасынан (4 теңге) гана емес, оның толық 
озіндік қүнынан (3 теңге) төмен.

Бүндай қорытындымен асықпау керек. Екі варианттыц са- 
лыстырмалы талдауын жасау қажет: арнайы тапсырысты ескер- 
мей жэне арнайы тапсырысты ескере отырып. Маржиналдық 
жақындықта есептемені пайдалана отырып жасалған бүндай тал- 
дау кестеде көрсетілген:



Арнайы тапсырыс бойынша салыстырмалы талдау «Спартак» 
корпорациясының арнайы тапсырыс- бейсболдардың бөлінуі
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4 .9 - к с с т е

Ариайы Арнайы
К орсеткіш тер тапсы ры ссы з тапсы ры спен

(4 1 0 0 0 0  бір .) (4 4 0 0 0 0  б ір .)
Сатудан түскен  түсім 1640000 1712500
Айны малы ш ыгындарды ш сгергенде:

-  негізгі материалдар 36 9 0 0 0 3 9 6 0 0 0
-т ік е л е й  еңбек  шығьшдары 2 4 6 0 0 0 2 6 4 0 0 0
-ж а л п ы  өіщірістік айнымалы шыгыидар 2 0 5 0 0 0 2 20000
-  кораптау 123000 125500

Айны малы ш ы ғы ңдарды ң жиынтығы 9 4 3 0 0 0 1005500
М арж иналды к пайда 6 9 7000 708 0 0 0 0
түракты ш ығыидарды ш егергенде:

-ж а л п ы  ондір істік 100000 100000
-  жарнамалық 6 0000 6 0 0 0 0
-  коммсрциялық ж эне әкімш ілік 120000 120000

Гүрақты ш ы гындардың жиынтыгы 2 8 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0
Салық салы нганга дей ін гі таза  пайда 4 1 7 0 0 0 4 2 8 0 0 0

Кестедегі моліметтердің талдауы корсетеді, егер арнайы 
тапсырысты қабылдасақ, тек ғана негізгі материалдардың 
шығыпдары, тікелей еңбек шығындары, жалпы өндірістік айны- 
малы шығындар жэне қораптау шығындары ғана өзгереді дегі. 
Қорабтау шығындары көбейеді, бірақ сол бірге қораптау сомасына 
(2500 теңге) ғана. Екі варианттарда да барлық қалған шығындар 
бабы өзгермейді. Тапсырысты қабалдаудың таза нэтижесі -  ол 11 
000 теңгеге маржиналдық пайданың көбеюі. Бүл соманы келесі 
есепгеумен тексеруге болады:

Пайданың таза көбеюі = [(бір дананың сату бағасы -  бір 
дананың айнымалы ендірістік шыгындары) * бірлік саны] -  ар- 
найы тапсырыстың қорабына кеткен шығындары -  [(2,45 теңге -  
2 теңге)* 30000] — 2500 = 13500 теңге -  2500 теңге = 11000 теңге.

Сондықтан, «Олимп» компаниясының үсынысын қабылдауга 
болады деп талдау көрсетті.



Арнайы тапсырысты қабылдау гуралы шешімдерді талдағанда 
маржиналдық пайданың жэне өсу талдаудыц салыстырмалы есеп- 
темесін қолдаиу қажет. Маржиналдық жэне таза пайдаға айны- 
малы иіыгьшдардың өзгеру тиімділігін маржиналдық жақындық 
жақсы көрсетеді. Көрсетілген есептемеде өсу талдауы үшін эр 
позицияның ауытқуын корсетіп түратын бір графаны қосуға бола- 
ды, сонда есептеме гағы да талдамалық болады. Тек ғана ауытқу 
баптары енгізген қысқартылган аналитикалық есептеменің тагы 
бір варианггы бар.

'Гұракды шыгындар нақты өндірістік мүмкіншіліктеріне қарай 
езгермейді. Егер ариайы тапсырыс қабылданса, олар релеванттық 
болмайды немесе талдаудан түгел шыгарылуы мүмкін.

Бірақ операция көлемін орьіндауга қосымша түрақгы шы- 
ғындар қажет болса, онда олар осы шешімде релеванттық бо- 
лады. Релеванттық тұрақты шығындардың мысалы ретінде 
қосымша жабдықгарды сатып алуын, ғимараттарды жалға алудағы 
шыгындардың көбейюін, қызмет етуді, сақтақтандыруды жәие 
бақылауды атап өтсек болады.

Сондықтан, ариайы тапсырыстың мәселелерін шешуде 
барлық айнымалы шығындар релеванттық болады, ал түрақты 
өндірістік, барлық коммерциялық, жалпы және әкімшілік 
шығындар релеванттық емес екенін біз келтірілген мысалда 
көрдік. Бірақ ескеру керек, бүл эр қашан мүндай емес. Түрақты 
шыгындар релеванттық болуы мүмкін. Жалпы айтқанда, түрақты 
шыгындардың релеванттылығы жоспарлы мерзіммен аныкта- 
лады. Егер уақыттағы ақшаның әр түрлі қүнына көңіл бөлсек, 
онда сол мөлшердегі күтілетін барлық болашақ табыстар және 
шығындар релеванттық болады.

174 Басқару ссебі
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4.2.3. Шешім қабылдау және шектелген 
факторлар

Өндірістік бағдарламаның құрылуында шектелген өндірістік 
қуатгылыгы (мысалы адам-сағат немесе машина-сағат) бар 
жагдайында, ең көп пайда экелетін онімдердің анықталған түрлерін 
жиі тандау кажет. Гіайданы максимизациялау мақсатымда қандай 
өнімді өндіретінімізді анықтау үшін маржиналдық жақындықты 
пайдалану керек. Ең алдымен эр өнімге маржиналдық пайданы 
есептейміз, содан кейін шектелген ресурс бірлігіне маржиналдық 
пайданы есептейміз,

Мысалы. Компания екі түрлі X жэне У өнімін шығарады. 
Берілген мэліметгер:

4 .1 0 -к ес те

К орссткіш тср X  онім і У өиім і
Бір бірлік бағасы , теңге 2 0 30
Бір бірліістің айнымалы шығындары, тецге 14 18
Бір б ірліктід  маржинапды к пайдасы , теңге 6 12
М арж иналды қ пайданы ц дец ғей і, % 30 40

Кестедегі мэліметтер бойынша У өнімі үлкен маржиналдық 
пайда әкеледі екен, сондықтан біз соны өндіріске жіберу керек- 
піз. Бірақ егер оидірістік қуаттылық 1000 машина-сағатпен 
шектелгені жэне бір сағат ішінде 4 X өнімін немесе 1У өнімін 
өндіруге болатындыгы белгілі болса, онда лимиттік фактор ту- 
ралы ақпаратты ескере отырып талдауды жалгастыру қажет. Бүл 
жағдайда -  ол машина -  сағаттары.

4 .1 1 -к естс

К өрссткіш тер X  онім і У өнім і
Бір сағатта өндір ілетін  опім  б ірлігін ің  саны 4 1
Бір бірліктін  марж иналды қ пайдасы , тецге 6 12
Бір сағаттағы марж иналды қ пайда, теңге 24 12
М ы ң сағаттағы маржималдық пайда, теңгс 24 0 0 12000
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Енді X өнімін тандау керек екені түсінікті, себебі оны 
өндіруде лимиттік фактордың бірлігіне үлкен маржиналдық пайда 
қолын жеткізеді. Осыған қарай, шектеулі ресурстар жағдайында 
компанияның пайдасын максимизациялау критериясы болып осы 
ресурстар бірлігінің ең үлкен маржиналдық пайдасы табылады.

'Гәжірибедегі көп жагдайларда лимиттік факторлардың біреуі 
ғана емес, бірнешеуі жүмыс атқарады. Онда пайданы максимизаци- 
ялау немесе шығындарды минимизациялау мәселелері сызыктық 
бағдарламалау көмегімен шешіледі.

Шектелген ресурстар жағдайындағы сатылудың қүрылымын 
талдау жэие анықтау -  ол кзсіпорынньщ бірнеше өнім өндіретін 
немесе бірнеше қызмет атқаратын жағдайдағы өнімдердің жэне 
қызметтсрдің едэуір пайдалық эрекетіиің анықталуын керсетсді. 
Бундай жағдайларда шешім қабылдауға ойдағыдай маржиналдық 
жақындық дайындапады, бірақ алдыменен эр әнім бойынша 
маржиналдық пайданы, содай кейін әндірістік қаутгылықтыц бір 
бірлігінің немесе басқа шектелген ресурстарының маржиналдық 
пайдасын анықтау қажет. Талдаудыц мына сатысын аяқтап, осын- 
дай тиімді оиім сүранысының жоғарғы шекггеулерін аиықтау үшін 
басшылық осы опімнің түрі бойынша нарықты зерттеп білу керек, 
содан кейін соңгы шешімді қабылдау керек.

Сатылу қүрылымының талдауымен тығыз байланысты болып 
пайдасыз ондірістік сызықты, қызметгерді немесе кэсіпорынның 
толық болемдерін жою мэселесі табылады. Бірақ екі мәселеде 
маржииалдық жақындық пайдаланылады, олардың талдау мақ- 
саты эр түрлі. Егер бірінші жағдайда мақсат -  шектелген ресур- 
стар жағдайында пайданы максимизациялау болса, онда екінші 
пайдасыз ендірістік сызығын болғызбауына немесе кэсіпорынның 
сеғментіне екпін апарылады.

Сегмент немесе арнайы онімге гікелей апарылатын, шы- 
ғындарға кобіне үйлеспейтін, жойылатын шығындарды белгілеп 
қою ете маңызды.

Жойылатын шығындар дегеніміз -  ол өсу шығындары, себебі 
олардың ориы болімдер бар кезде ғана болған.

Жойылатыи шығындардың мұндай сомасын анықтау мәнін 
түсіну үшін осы бөлім жүмысын токтатын кезде, басшылар жэне
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С бөлімінің тэлімгерлері басқа бөлімге ауысады деп болжай- 
мыз. С бөлімінің 16500 теңге түрақты шығындарынан алына- 
тын қызметкерлсрдің еңбекақысы 12000 теңге қүрайды. Біздің 
болжауымыздың нэтижесі бойынша С бөлімнің жойылу әсері 
озгерді.

4 .1 2 - к е с т е  ( т е ц г е )

Ж ойылу жағдайы идағы  угым:
- айнымалы ш ы ғыпдардың азаю ы
- тұрақты ш ы ғындардың азаюы

7500
4 5 0 0

Үтым жиынтығы 12000

Ж ойылу жагдайьш дағы  шығыи:
- үлсстіру тү с ім ін ің  азаюы
- С бөл ім ін  ж ойы лу н эти ж есін дсгі пайданы ң азаюы

15000
3000

Біздің болжауымыз бойынша енді жойылатын тұрақты 
шығындар С бөлімінің жойылу жағдайында 4500 теңге (Д6500 теңге 
-  12000 теңге) қүрады. Жалпы айтқанда, маржиналдық пайда жойы- 
латын түракды шығындардан асып кетсе, қызмечтің бір сегментгің 
жою тиімді емес. Бүл ереже пайданың өсулік талдауының негізғі 
идеясын аныктайды. Егер біз бүл ережені ЛВС кэсіпорьшдарымен 
бірге қолдансақ, онда талдау келесідей болады:

4.13-кесге

С бөлім і Т ецге
7500

Ж ойылатын түрақты шы ғындарды алғандагы  
Гіайданың өзгеруі

4500
3000

С бөлімінің жойылу жагдайында ABC кәсіпорындарының 
пайдасы 3000 теңгеге шынында датөмендейді. Бүндай қорытынды 
эділетті, С бөлім қызметтінің есебінде көрсетілген 9000 теңге 
зияиға қарамай.

Сондықтан, пайдасыз сегменттің жойылуы туралы шешімғе 
талдаудың екі құралы қажет: 1) маржиналдық жақындықты пайда- 
ланып есепті жасау; 2) өсулік талдау. Бірінші қүрал -  осы шешімде 
релеванттық болатын, жойылған тұракды шығындарды апықтауға

1 2 -3 /6 0 -0 9
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кемек береді, ал екіншісі сегменті қалдыру керек пе немесе оны 
жою керек пе деген екі альтернагивтің операциялық нәтижесін 
салыстыруға мүмкіндік береді.

4.2.4. Меншікті өндіріс немесе сатып алу 
туралы шешімдер

Кәсіпорынның өндірістік бәлімшелерінің басшылығы 
өндірілетін өнімнің барлық немесе жеке бөліктерін сыртан сатып 
алу немесе оздері өндіру мэселесімен жиі кездеседі.

Бүл жинақтау операцияларын тапап ететін барлық өнді- 
рістердің жалпы мәселесі. Бұл жағдайдағы ең негізгісі -  ол осын- 
дай шсшімде релеванттық болатын, барлық шығындардың және 
табыстардың элементтерін анықтау. Бұл кезде ойлану керек:

4.14-кесте

Ө ндіру Сагып алу
Қ ы мбаг тұраты н жабды қты ц кажеттілігі Жартылай фабрикатгы ң, түй ін і жәме 

б.үйымдарды сатып алуды ң бағасы
Ж артылай фабрикагты, туйіиді ж энс  
бұйы мдарды  өң дірудің  айнымалы шы- 
гындары

Босаты лган өндір істік  куатгылыкты  
пайдалануы нан алынган түсім дер  
ж эие жалдык төлем

Ж абды ктың тсхникалы к қы зметіне ж оне Ж абды қтың ж ойы лу құны
ж ондсуін е кеткек шыгыңдары

Мысалы. № 25 болшекті кәсіпорынмен дайындаудың өзіндік 
құны туралы мэліметтері бар.

4.15-кесте

К өрсеткіш тер
№  25 болш скті дайы ндауды ң озін д ік  құны, теңге
10000 бөлш егіне кеткен 

ш ығындар
1 бөлш екке кеткен 

шыгындар
Н егізгі материалдар 15000 1,5
Тікелей ецбек  
шыгындары

120000 12,0
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Айны малы жалпы  
өндір істік  ш ығындар

6 0 000 6,0

Тұрақты жалпы  
өндір істік  шыгындар

7 5 000 7,5

Ш ығындар жиынтығы 2 7 0 0 0 0 27 ,0

№ 25 бір болшекті 24 теңгеден сатып алу деген ұсыныс түсті. 
Кәсіпорынның басшылығы не істеу керек? Бірінші көзқараспен 
қарағанда кәсіпорын осы белшекті сатып алу керек, себебі оған 
бір бөлшек 3 теңгеге арзан айналады. Бірақ бұндай шешім мезгіл- 
сіз болуы мүмкін.

Барлық релеванттық ақпаратты талдау қажет.
Қандай шешімді қабылдаса да, 75 000 теңге құрайтын тұрақты 

жалпы өндірістік шығындардың ішіндегі 45000 теңге -  ол қаша 
алмайтын шығындардың сомасы. Ол бар жабдықгардың амор- 
тизациясы, мүлікке салық, сақгандыру төлемдері, ондірістік 
бөлімшенің басқару персоналының еңбекақысы жэне т.б. Басқа 
сөзбен айтқанда, түракгы жалпы өндірістік шығындардың 45000 
теңгесі релевантгық емес, ягии осы екі вариантта өзгермейтін 
шығындар.

№ 25 бөлшекті сатып алсада, түрақты шығындар сомасы 45000 
теңге болып бэрі бір қала береді.

Босатылғаи ж абды қ пайдаланбайды  деген  ж ағдайдағы , ш еш ім қабылдауды  
талдауы үш ін  берілген мэлім еттер

4 .1 6 -к ес те

Рслсванттық шығындар
Ш ығь

ба
індарды ң
рлығы

1 бөлш ектіц  
шығындары

ондіру сатып алу он діру сатып алу

Сатып алу шығындары 2 4 0 0 0 0 24

15000Н егізғі материалдар 1,5
Тікелей еңбек  шығындары 120000 12,0

6 0 000Айны малы жалпы ондірістік  
ш ығындар

6,0

, ,  ,,
Сатын алуды тандау ж агдайы нда  
қажет етпейтін  тұракты жалпы  
өндір істік  ш ығындар
Ш ығы ндарды ң жиынтыгы 2 2 5 0 0 0 2 40000 22,5 24
Ө ндіру пайдасьш даіы  айырма 15000 1,5
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Бұндай жағдайда релеванттық жақындық таза түрде қол- 
данғанына көңіл бөліңіз, кестеде екі вариантқа ажырататын, тек 
шыгындардың баптары бойынша ақпараттар бар. Қарастырылған 
мәселеде ец негізгісі -  ол ендірістік қуаттылықты тиімді пайдала- 
ну. № 25 бөлшекті өндіруден бас тартқан босагылған жабдықты 
басқа тәсілмен пайдаланбайды деп алдынғы жағдайларға қарай, 
біз талдау жасаймыз. Шын мәнінде ол басқа бөлшектерді жэне 
түйіншіктерді дайындауда, басқа өнімді өмдіруде, басқа да тиімді 
жұмыстарды орындауда қолдануға болады және жалға бсрсді. 
Босатылған жабдықтың жэне баска өндірістік ресурстардың аль- 
тернативтік пайдалануы к ө і і  пайда әкелуі мүмкін. Тэжірибеде, 
кәсіпорындардыі\ озі жинактаушы белшектерді дайындайды, 
егер жұмыс атқарып жатқаи өндірістік қуаітылықты жақсырақ 
гіайдалануға болмаса.

Мысалы. Босатылган жабдықтарды пайдалалудың тағы да 
екі варианты бізде бар болжаймыз. № 25 бөлшектің орнына 
маржиналдық пайдасы 28000 теңге құрайтын басқа онімді ен- 
діруге немесе осы жабдықты 8000 теңгеге жалға беруге болады. 
4.17-ксстеде бардық төрт вариантгар келтірілген, алғашқы екі 
вариаттардың молімегтсрі талданған.

4 .1 7 -к ес те

Варианттар

К өрсеткіш тер өндіру
сатып алу 

жабдықты  

пайдалану

сатып алу 

ж эн е басқа
сатып  

алу ж әие
керск пе

оидіруге
жабды қты
пайдалану

ж абды қтарды

ж алға бсру

8

алынган табы с
Басқа он ім ді ондірудсгі 
маржиналды қ пайда

28

№ 25 бөлш скке кеткен 

ш ыгындар
255 240 240 240

Газа релевантты қ 225 240 212 232
ш ығындар
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№ 25 болшекті сатып алу жэие осындай маржиналдық пай- 
даны қүрайтын басқа өнімді өмдіругі босатылған жабдықты пай- 
далаиу -  ең тиімді вариант, себебі бүндай жағдайда бүл белшекке 
кеткен шығындар ете минималды (212 мың теңге).

Жинақтау операцияларын талап ететін жинақтаушы бол- 
шектерді сатып алу немесе өндіру туралы шешім қабылдау си- 
туациясьшда, оптималдық вариантты таңдау тек ғана сатып 
алу бағасының және оларды дайындаудағы өзіндік құнының 
мэлімеггерін салыстыруда емес, сонымен бірге басқа да өндірістік 
ресурстардыц және босатылған жабдықтардың альтернативтік 
талдауында негізделген.

4.7-есеп.
Сатып алу немесе өздері өндіру туралы шешім қабылдау. «Кар- 

динал» компаниясы 20000 бірлік жинақтаушы бөлшектерді керек 
етеді. 4 .18-кестеде келесідей ақпараттар бар:

4 .1 8 -к ес те

Ж инактауш ы бөлш ектерді ондіруге кеткен «К ардииал»  
компаниясының шығындары

Тснге

Н егізгі матсриалдар 4
Тікелей еңбек  шығындары 16
Айны малы жалпы еи дір істік  аіығындар 8
'Гұракты жалпы ен дір іст ік  шығьшдар 10
Ш ыгындар жиынтығы 38

«Ориол» компаниясының жинақтаушы бөлшектерді сатыи 
алу шығьшдары 36 тсңге құрайды. Егер «Кардинал» компаниясы 
«Ориол» компаниясынан жинақтаушы бөлшектерді сатып алса, 
ол басқа өндірістік операцияларға босатылған қуатгылықты пай- 
далана алмайды. Қабылданған шешімге қарамай, 60 %-қ тұрақты 
үстеме шығындарды алыгі жөнелу керек.

Сатып алу немесе өндіру туралы шешім қабылдагі,жинақтаушы 
бөлшеісгердіңөндірісінежататынжалпы релеванітықшығындарды 
анықтаңыз.

4.8-есеп.
Жабдықты ауыстыру немесе қалдыру туралы шешім қабылдау. 

«Маршал» компаниясы ескі станокты ауыстырып, жаңа станокты 
сатып алуға мүмкіншілігі бар. Жана станок 90000 теңге түрады.



оның жұмысты істеу мерзімі 5 жыл, ол мерзім аяқталғаннан кейін 
жойылу сомасы нольге тең болады. Айнымалы ағымдық шығындар 
100000 теңге қүрайды, ескі станоктың ақырғы қүны 50000 теңге, 
қалған жүмыс істеу мерзімі -  5 жыл. Қазір ескі станоктың шығу 
қүны 5000 теңгеге тең, бірақ 5 жылдан кейін нольға тең болады. 
Айнымалы ағымдық шығындар 125000 теңге құрайды.

Бес жылды толығымен қарастырыл, пайда салығын және 
уақытқа қарай ақша құның есептей отырып, жаңа станокты сатып 
алу жағдайында алынған пайдадағы айырманы анықтаңыз.

4.9-есеп.
1 Кроссовкалар дайындайтын «Вуди» компаниясының 6, 00 

теңгеден 20000 қос көлемін арнайы тапсьірыспен қабылдайтын 
жеткілікті пайдаланбаған өндірістік қуаттылығы бар. Бір қос 
кроссовкаиың жай бағасы -  10,00 теңге. Айнымалы өндірістік 
шығындар бір қосқа -  1,5 теңге қүрайды. Қосымша қабылданған 
тапсырыс бойынша сату шығындары нольге тең. Егер бүл арнайы 
тапсырыс қабылданса, онда операциялық табысқа әсер қандай бо- 
лады екен? (Жай сату көлеміне тапсырыс эсерін тигізбейді).

A) 0 теңге.
Ә) 30000 теңгеге көбейген.
Б) 90000 теңгеге көбейіп.
B) 120000 теңгеге кебейген.
2. Өндірісте пайдалану үшін «Асқар» компаниясы № 498 

бөлшеісгі дайындайды. Бүл бөлшектің әр 20000 бірлігінің езіндік 
қүны келесі шыгындардан түрады:

Негізгі материалдар 6 теңге
Негізгі еңбек 30 теңғе
Айнымалы өндірістік үстем шығындар 12 теңге
Таратылған тұрақты өндірістік үстеме шығындар 16 теңге
Бір бірлікке кеткен еидірістік шығывдардың барлығы 64 теңге
«Қуат» компаниясы «Асқар» компаниясына №  498 бөлшектің 

20000 бірлігін 60 теңгеден бір бірлікке сатып алуды үсынды. 
«Асқар» компаниясы «Қуат» компаниясынан бөлшектерді сатып 
алуға келіседі, егер ол 25000 теңгені экономдаса. Егер «Асқар» ком- 
паниясы «Қуат» компаниясынан үсынысты қабылдаған жағдайда, 
оның түрақты өндіріс шығындары 9 теңге бір бірлікке таратылған 
тұрақты өндірістік үстеме шығындар есебінен қысқартылады.

182 A  ► Баскару ссебі
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Сонымен бірге, босатылған өндірістік қуаттылық № 575 
бөлшекті өндіруде шығындарды қысқартуға пайдаланады деп 
«Асқар» компаниясы анықтады. № 575 бөлшекті өндірудегі 25000 
теңгені экономдайтын босатылған өндірістік қуаттылықтың пай- 
далану есебінен қысқаргылатын сома тең болады:

A) 80000 теңге.
Ө) 85000 теңге.
Б) 125000 теңге.
B) 140000 теңге.
4.10-есен.
Баға құрылуына маржииалдық жақындық 
«Дидар» компаииясының 1 жылдық мэліметтері бар. Олар ке- 

лесілер:
Стандартгық бағалар бойынша негізгі ендірістік ақпараттар: 
Негізгі материалдар 1,3 теңге
Негізгі еңбек 1,5теңге
Айнымалы өндірістік үстеме шығындар 0,2 теңге
Тұракты өндірістік үстеме шығындар 1,0 теңге
(150000 теңге / 150000 бір таратудың базалық көлемі) 
Барлыгы 4,0 теңге
Үлестіру бағасы 5 теңге
Барлық сатылу және экімшілік шығындарды түрақты деп 

есептейміз және коммерциялық сатылуы 5 % үлестіру табысынан 
басқа 65000 теңге бір жылда қүрайды.

4 жылда сатумен айналысатын агент компания президенті- 
мен 1000 бірлігін 3,80 теңгеден анықталған сатып алушыға сатуға 
рүқсат сүрайды. Президент рүқсат бермеді деп айқындады. 

Анықтау керек:
Берілген ақпараттарға сүйене отырып, 4 жылдың пайда- 

сына президенттік шешім тигізетін эсерін есептеңіз. Пайданы 
маржиналдық жақындықты пайдалану позициясынан есептеуді 
қарастырыңыз.
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 --------------------  ТЕСТ С¥РАҚТАРЫ -------------------------

1 .Дайын оіпмніцбаланстықш.отыныңқалдыгында ІООООстильдіңаламдары 
корсетілген. Дайын өнімнің бүл қалдыгыиыіі цүнын бағалауга пайдаланган бір 
қаламның озіпдік қүны қандай болады?

А ) 3 ,0 0 т ең ге;

13) 3 ,5 0 т сң ге ;

C ) 5 ,0 0  тецге;

D ) 2 ,2 0 т ең ге ;

E) 5 ,9 0 т е ң ге .

2. 5000 қалам бірлігін басишларга жабдықтау иіартты -  on барлық 
ондірістік иіыгындармен бірге 1000 теңге көлеміндегі белгіленген сомасын қосып 
оз Ж агдайыменен орпын таптыру. Басиіылардың шартын орындауда еищандай 
аииымалы сату 'шыгындары аныңталмайды. Сізді келесідей екі апьтернативті 
салыстыруды сүрайды:

Айлык үлестіру А  альтсрнагиві Б альтернативі

Сатып алуш ыларға 2 0 0 0 0  дан а  15000 дан а

Басш ы ларға 0  дан а  5000  дана

3. А альтернативіпдегі табыспен салыстыргандагы тандалган Б 
алыпернативінің операциялық табысы:

A )  4 0 0 0  тсңгегс аз ;

B )  3 0 0 0  тецгеге коп;

C ) 6 5 0 0  тецгеге а з ;

D ) 500  теңгеге көн;

E ) дұр ы с жауабы ж о к .

4. 5000 қалам бірлігін басіиыларга жабдықтау шартты - ол барльщ 
ондіріст ік шыгьшдармен бірге 1000 тецге колеміндегі белгіленген самасын қосып 
оз мсагдайыменен орнын толтыру. Басіиыпардың шартын орындауда еищандай 
аипымалы ссіту іиыгындары аньщталмайды. Сізді келесідей екі альтернативті 
салыстыруды сүрайды:

Айлы қ үлестіру А  альтсрнаггиві Б альтерналгиві

Сатып алуш ы ларға 15000 д а и а  15000 даиа

Басш ы ларға 0  дан а  500 0  дана
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5. Б алыпернативіндегі операцияпық табыс көп баіады:

A ) ІОООтеңге;
B ) 2 5 0 0 т ең гс ;
C) 3 5 0 0 т сң ге ;
D ) ЗОО теңге;
E) дүр ы с жауабы жоқ.

6. Т өм сн  бағамсн д ср су  таратылуы кажст, компанияныц 1000 дайы н калам 

қоры бар. Баскаш а айтканда, барлы қ қор сш тсңсгс татымайды.
М иним алды к бағаны  к ою  үш ін  релевантты к он ім  б ір л іг ін ің  қүны т ең  б о -  

лады :

A ) 4 ,5 0  т е і» ’еге;
B ) 4 ,0 0 т ен гсгс;
C ) 3 ,0 0 т сн геге;
D ) 5 ,9 0 т еи геге;
E) 1,50'геңгеге.
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4 .3 «  Күрделі салымдар немесе 
инвестициялық жобалар туралы 

шешім қабылдау

4.3.1. Күрделі салымдардың тиімділігін 
талдау

Инвестициялық қызмет дегеніміз -  ол эр коммерциялық 
ұйымның жұмыс істеуінің ең маңьізды аспектісінің бірі.

Бар материалдық-техникалық базаны жаңарту, өндіріс ко- 
лемін арту, қызметін жаңа түрлерін меңгеру инвестициялардың 
қажеттілігін айқындайтын себептері болып табылады.

Инвестициялық қызметі жоспарлауға және орындауға эко- 
номикалық талдаудың мәнін багалау ете қиын. Бүл кезде инвес- 
тициялық жобаны өндеу сатысында жүргізілетін жэне дұрыс 
дәлелденген басқару шешімдерін қабылдауға көмек беретін алдын 
ала жасалған талдау аса маңызды.

Алдын ала жасайтын талдаудың негізгі бағыты болып 
инвестицияның экономикалық тиімділік көрсеткіштерін анықтау 
табылады, ягни жобада қарастырылған капиталдық салымдардан 
қайтарылуы әдеттегідей есептерде, уақытша аспектісіне көңіл 
бөлінеді. Кэсіпорын бірнеше альтернативтік инвестициялық, жо- 
басы бар жағдайлармен жиі кездеседі. Әрине, бүл жобалардың ара- 
сында қандай да критерийлар бойынша ең тартымдысын тандауга 
жэне салыстыруға қажеттілік туьшдайды.

Инвестициялық қызметте елеулі мэнді болып қауіп факторы 
табылады. Инвестициялар эр қашан кәсіпорынның қаржылық 
ресурстарының иммобилизациялаумен байланысты жэне 
деңгейі өзгеріп отыратын белғісіздік жағдайында көбіне жүзеге 
асырылады.
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Нарықтық экономика жағдайында инвестициялауға мүм- 
кіншіліктер өте коп. Сонымен бірге, инвестнциялауға тиімді 
қаржылық ресурстардың көлемі әр кэсіпорында капитал 
салымдардың бюджетін оптимизациялау міндеттері қабылдайды.

Белгілідей, негізгі құралдар -  ол еңбек қүралы ретінде пай- 
даланылатын жэне материалдық еидіріс саласында қандай, 
әндірістік емес саласында, сондай үзақ мерзім ішінде матуралдық 
нысанында жүмыс істейтіи материалдық-заггық қүндылықтардың 
жиынтығы.

Эксгілуатация процесінде негізгі қүралдар моральдық ес- 
кіреді, физикалық тозады, уақытша қатардан шығады. Сондықтан, 
өндірістік потенциалды сақтау және кеңейту үшін негізгі 
қүралдарды үдайы өндіру және жүмыс істеп түрған жагдайында 
жақсылап күту қажет. Жақсылап күіу үшін ағымдық жэне 
капиталдық жендеу жүргізіледі.

Неғізгі құралдардың үдайы өндірісі жай, кеңітілген жэне 
тарылған болып бөлінеді. Бірінші жағдайда, тозған негізгі 
құралдарды техникалық-экономикалық сиппаттамалары үқсас 
негізгі құралдарға жай ауыстыру. Кеңітілген үдайы ендіріс ин- 
тенсивтік немесе экстенсивтік жолдармен өндірістік күштерді 
көбейтуін, яғни ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін не- 
месе негізгі қүралдардың көбейту санын пайдалана отырып негізгі 
қүралдардың сапасын көтеру арқылы жобалайды. Тарылтылған 
үдайы өндіріс деп негізгі қүралдарды жаңартпау жэне олардың 
бірте-бірте нашарлауын түсінеміз.

Бүгінгі танда біздің мемлекетімізде негізгі құралдар жэне 
тарылтылған ұдайы өпдіріс қолданылады, ол кеңітілген түрі тек 
жеке экспортқа бағытталған кәсіпорындарында: газ және мұнай 
енеркәсіптерінде, қара жзне түрлі-түсті металлургиясында, ор- 
ман өнеркэсіптерінде жәие қаржылық-банкілік салаларында 
қолданылады, Қалыптасқан жағдай, бірінші кезекте капитал 
салымының көлемі 8 жыл ішінде капитал салымы көлемінің 
үздіксіз төмендеуін және оны меңгеру мерзімнің өсуін көрсетеді.

Инвестициялар капиталдық қүрылыс нысаны ретінде құ- 
ралдардыц объектілерін сатып алу арқылы жүзеге асырылады.



Өзара байланысьшың белгілері бойынша ипвестициялық жо- 
баны скі түрге бөлуге болады:

1) альтернативтік (біреуінің қабылдауы екіншісін қабылдауға 
мүмкіндік бермейді) жэне 2) тәуелсіз (біреуінің қабылдауы екін- 
шісіи қабылдауға әсерін тигізбейді).

Инвесгициялық жобалардың талдауы анықталған жорамал- 
дардан шығады. Біріншіден, элемеитері ақша қаражаттарының 
таза кетуін немесе таза келіп түсуін көрсететін ақшалай ағымды эр 
инвестициялық жобамен байланыстыру қажет. К -  жылдағы таза 
кеіуі дегеніміз -  ол жоба бойынша агымдағы ақша шығыидары 
ағымдағы ақшаның келіп түсуінен жогарлауы (керісінше болса, 
онда таза келіп түсуі орным алады).

Кету' процесінің артынан келіп түсу процесі болатын ақша 
ағымы қарапайым болып табылады. Егер процесі мен келіп түсу 
процесі ауысып отырса, онда ақша ағымы қарапайым емес болып 
табылады..

Ең жиі талдау жыл сайыи жүрғізіледі, бірақ ол шектеу міндет- 
ті болмаса да. Талдауды эр жалғасудың (әр тоқсан, жыл жэне т.б.) 
бірдей мезгілде жүрғізуге болады. Сонымеи, бірақ ақша ағымының 
элеметсрі, пайыздық ставкамың және мерзім үзындығының шама- 
ларын салыстыруды есте сақтау қажет.

Барлық салымдар жобаны үлестірудің бірінші откен жылының 
аяғында іске асырылады, бірақ негізіқде олар келесі жылдардың 
ішінде іске асырыла береді.

Ақша қаражатгарыиың ағымы жоне кетуі кезекті жылдьщ 
аяғында қарастырылады. Инвестициялардың тиімділігін талдауда, 
қолданылатын көрсеткіштерді ақша күнының уақытша аспектісін 
есепке алуына немесе алмауына байлапысты екі топқа бөлуге бо- 
лады:

а) дискоитталған бағаға негізделген;
э) есепті бағаға неғізделген.

188 Басқару есебі
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4.3.2. Пайда мөлшерін анықтау

Барлық ұйымдарға кебіне ең күрделі болып капитал салым- 
дары туралы сүрақ табылады, себебі инвестициялық шығындар 
тек ғана келешекте табыс әкеледі. Сондықтан бүндай сүрақтарды 
шешуде, үйымға капитал салымдары туралы ұсыныстардың 
экономикалық тартымдылығын бәрінен бүрын бағалау, 
кәсіпорынның бос ақша қаражаттарының едэуір маңызды белігі 
тартылган процесс туралы нақты болжау алуға гырысу қажет. 
Капиталдық шығындардыц қайнар көзі болып қарыз қаражаттары 
табылады, сонда олардың ормын жабу үшін деталдық есеп қажет, 
ол үшін имвесторды осындай салымдардың мақсатқасәйкестігіне 
кезін жеткізеді.

Капитал салымдарының жобасыи есептеген уақыттына бай- 
ланысты ипвестициялық шешімдерді қысқа мерзімді (бір жылға 
дейінгі) жэне үзақ мерзімдіге (бір жылдан астам уақытыиа қарай) 
бөлуге болады. Егер кысқа мерзімді инвестицияларда салынған ка- 
питал шыгымдары өте аз болса, шешім қабылдауда оларды ескер- 
меуге, бірақ үзақ мерзімді салымдарды жүзеге асырганда салынған 
капитал шығындарын елемеуге болмайды. Ақша құныныңуақытқа 
қарай езгергені туралы айтылып жатыр. Нақты бір жағдайды 
қарастырайық.

Мысалы. Кәсіпорын күрделі бір техниканы 5 жыл мерзіміне 
лизинг алайын деп жатыр. Қүрылган шарттына сэйкес жылдық 
лизингілік төлемдер -  130000 теңге қүраса, мүлікті сатып алуда 
-  65000 теңге қүрайды. Мынандай сүраққа жауап бсру қажет: егер 
есептік ставкасы 20 % тең болса, бүл мүлікке ие болу кэсіпорынға 
қалай айналады?

Егер ақша қүны уақытқа қарай өзгермесе, онда кәсіпорынның 
соммалық шығындары:

130000*5 +65000 = 715000 теңге қүрайды.
Бірақ, бүндай болжау дүрыс емес, себебі есептік ставка есепке 

алынбаған.
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Басшыларға анықталған ұзақ мерзімді басқару шешім- 
дерін қабылдауға жэне бухгалтер-талдаушыға осы немесе басқа 
инвестициялық жобанының тартымдылыгын объективті бағалауға 
мүмкіндік беретін эр түрлі әдістері мен тэсілдері бар. Олар бір 
бірінен бөлек жэне эр түрлі комбинацияларда қолданылады. 
Бүл эдістерге келесілер жатады: инвестициялар бойынша
жорамалданған шығындарды есептеу, капитал салымдарыньщ 
таза дисконтталган қүны жэне ішкі орнын толықтыруы, мерзімді 
жэне есептік коэффициентін орнын толықтыруын анықтау. Әр 
қайсысына жеке тоқталайық.

Капитал салымдары бойынша жүктелген шығындар. Капитал 
салымының бағдарламасына тартылған ақша қаражаттары табыс 
алуда пайдаланбайды, олай болса кәсіпорынның жебсрілген пай- 
дасы немесе жорамалданған шығындар туралы айтамыз.

Сондықтан, капитал салымы туралы шешім қабылдаудың 
тартымдығын бағалауда, инвестициялар бойынша күтілетін 
пайда мөлшерін қаржы нарығындағы бағалы қағаздар ин- 
вестицияларының пайда мелшерімен салыстырамыз. Пайда 
мөлшері дегеніміз не?

Мысалы. Кәсіпорын өндірістік қуаттылығын меңгеру са- 
тысында, яғни өндіріс колемі жылда көбейтуде. Кәсіпорынның 
баланстық табысы жылдан-жылға 65000 геңгеге кебейюде.

Кэсіпорынға табыстың жылдық, өсуі 3 есе көбейеді, яғни 
195000 теңге қүрайды дсп күтілетін инвестициялық жоба 
.үсынылды. Жоба 10 жылға есептелінген жэне оның қүны 1040000 
теңге күрайды. Осындайұсыныстыңтартымдылығын бағалау үшін 
пайданың күтілетін өсуі мен бірге сол өсудің құнын талдау қажет. 
Бұл мысалда ол былай есептелінеді:

(195000 -  65000) * 10
 • - '7^' ---------   1,25 (немесе 125%)

1040000 v '

Сондықтан, 1 теңгегесалынғанқаражат 1,25тецгесомасындағы 
таза табысты әкеледі деп болжайды (немесе б.үл жоба бойынша 
пайданың мөлшері 125% қүрайды).
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Инвестицияларды жоғары сенімді бағалы қағаздарға аудару 
нәтижесінде кэсіпорынның табысы капитал салымдары бойын- 
ша жорамалданған шығындар болып есептелінеді. Бүл табыс- 
ты багалы қагаздарды табу шыгындарымен салыстырып, багалы 
қағаздарға пайда мөлшерін алады.

Осыған қарай, мынадай қорытындыға келеміз: капитал са- 
лымдарын кзсіпорынға жорамалданылган шыгындар сомасы- 
нан көп пайда әкелетін багдарламаларға салу қажет. Немесе: 
инвестициялық жобаның пайда мөлшері жоғары өтімді бағалы 
қағаздардыц пайда мөлшерінен төмен болмау керек.

Қорыта келсек, бұл жобамеи айналысу қажет, себебі 
инвестициялық жобаның пайда мөлшері өтімді бағалы қағаздарға 
салу қаражатгарының пайда мөлшерінен жоғары.

Осыған байланысты, жорамалданған шығындар инвестиция- 
лық жобадан потенциалдық табыспен салыстырылатын мини- 
малдық қажетті габыс болып табылады. Әдебиеттерде капитал 
салымдары бойынша жорамалданған шығындар терминімен бірге 
«капитал құны», «есептік ставкасы», «пайыздың ставкасы» деген 
терминдер қолданылады. Бірінші екі көрсеткіш сандық, сонға екі 
көрсеткіш сапалық болып саналады, Сондықтан, «капитал салым- 
дары бойынша жорамалданған шыгындар» терминін бүл тексте 
«капитал салымдары бойынша жорамалданған шығындардың 
мөлшері» десек дұрыс болар еді.

Әр түрлі кәсіпорындардыц акция бойынша пайыздық ставка- 
лары жеткілікті езгеріп отыр. Ережеге сәйкес, осы немесе басқа 
үйымдардың акцияларына салынған қаражатгардың тэуекелі 
жоғары болса, онда күтілетін табыс жоғары болады.

Егер, мысалы, бағалы жоғары отімді қағаздар ерекше жылдық 
пайызы20-ғатеңболатыитабысберсе,алүйымменқарастырылатын 
инвестициялық жоба нольдік тэуекелмен сипатталады, онда бүл 
жобанының үлестіруінен кэсіпорынға 20 пайыздан жогары пайда 
алу қажет. Инвестициялық жобаның тәуекелі жогары болса, онда 
капитал салымдарынан үлкен пайда нормасы талап етіледі жэне 
күтілетін таза табыс жоғары болу керек.
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4.3.3. Күрделі пайызды және 
дисконттауды есептеу

Дисконттау құны бойынша капитал салымдарын бағалау 
эдісі. Бұл әдістің мақсаты -  ол ақша қаражаттарының келешек- 
тегі түсуін қазіргі багада көрсету, ягни келтірілген құиды есеп- 
теу. Осыган қарай, дисконттау дегеніміз -  ол болашақта түсетін 
ақшалардың қүнын бүгінгі танда есептеу процесі.

Мыссиіы. Инвестордың 200 мың теңгесі бар. Қаражатты 
салысудың екі варианты ұсынылады.

I  варисшт. Депозиті 150 % қүрайтын банкіге салу. Онда бір 
жылдан кейін инвестор мынандай соманы алады:

200 + (150% * 200): 100 = 500 мыңтеңгс 
Капитал бір айналым жасады. Осыған қарай, 150% стака 

бойынша 200 мың теңге бір жылдан кейін 500 мың теңге қүрайды 
және керісінше 200 мың теңге бір жылдан кейін алатын 500 
теңгенің бүгінгі бағасы.

I I  вариапт . 120 жылдық пайызы бойынша 3 айға салу, содан 
кейін, сапымды алу жэне қайтадан салу, сүйтіп жылдың аяғына 
дейін жұмыс атқару. Бүндай жағдайда капитал төрт айналым 
жасайды. Инвестор квартал сайын салынған соманның 30%-н 
мөлшері бар табысты алады,ягни салымдар қүрайды:

бірінші кваргал откенен кейін:
200 + (200* 30%) : 100 = 260 мың теңге 
жарты жыл өткенен кейін:
260 + (260*30%) : 100 -  338 мың теңге 
тоғыз ай өткенен кейін:
338 + (338*30%) : 100 = 440 мыңтеңге 
бір жыл өткенен кейін:
440 + (440*30%): 100 = 572 мың теңге
Бұндай жагдайда бүгінгі 200 мың теңге бір жылдан кейін 572 

мың теңге болады. Және ксрісінше, бір жылдан кейін инвесторға 
572 мьщ теңге алу үшін оның қолында 200 мың теңге болу керек.

Осындай есептеулер қысқарады, егер біз мына формуланы 
қолдансақ:
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K=K(l+n)‘ (1)
Мү.нда К -  жылдың аяғыидағы капиталдың болашақтагы 

құны t, теңге;
К -  капиталдың дисконтталған құны, теңге; 
п -  салынған капиталдың пайда мөлшері, %; 
і -  капиталдың айналым саны, жыл (рет).

Сандық көрсеткіштерді шарты мысалдан алып, формулаға 
салсақ, онда:

К =  200 (1+0,3)4 = 572 (мың теңге).
Сонымен, 572 м ы ңтеңге-ол  120%-қбанкілікставкасы бойын- 

ша төрт айналымды өткенен кейінгі бастапқы салымдардың нақты 
бағасын көрсететін біз есептеген болашақтағы құны.

Осы есепті есептеуде қолданылған алгоритм күрделі па- 
йыздардың есептеуі болып табылады.

(1) формуладан келтірілген (дисконтталған) қүның формуласы 
піығады:

K = ^ V ,
0  + пГ

Мүнда К -  дисконтталган капиталдың құны, теңге;
К ( -  жылдың аяғындағы капиталдың болашақ құны t, теңге;
п -  салынған капиталдың пайда мөлшері, %;
і -  капиталдың айналым саны, жыл (рет).
Сандық көрсеткіштерді (2) формулаға қоямыз:

572
---------------------- =  2 0 0  мың т е ц г е

(1+0,3)4
Бүл есеп мынандай сүраққа жауап береді: К үміт еткен капи- 

талын алу үшін инвестор қандай сомасына К ие болу керек, егер t 
-  жылдар өткен сайын пайыздық ставкасы п болса?

(2) формуланы басқа түрде көрсетуге болады:

К = Kt * -
(1 +  п ) 1

Мұнда 1/ 1 + п -  дисконттау коэффициенті.

13-3/60-09
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Дисконттық құнды есептеу оңай болу үшін арнайы кестелер 
қүрылған. Пайыздық ставкаға жәие ақшаның жылжу жылдарына 
байланысты кестеде осы жагдайларга сәйкес келетін дисконттау 
коэффициентін табуға болады.

Берілген мысалга 4 жыл (айналымдар) санын тікелей колонна- 
дан, ал 30 пайыз ставкасын -  көлденең колоннадан іздейміз. 4 жыл 
жэне 30 пайыз колонналары қиылысында дисконттау коэффици- 
ентін анықтаймыз. Аиықталған дисконтгау коэффициентіне ақша 
қаражаттардың келемін кебейтіп, келтірілген дисконттау қүнының 
шамасын аламыз:

572* 0,350 = 200 мыңтеңге
(2) формулаыыц комегімен келесі есепті шығаруға болады.
Банк 50 жылдық пайыз үсынады. Екі жыл өткенен кейін шотта 

5 млн теңге болу үшін кагшталдың бастапқы салымы қандай болу 
керек?

572
К = (14-0 3 ) '' = 200 МЫД ТеҢГе

Немесе, дисконттау коэффициентін пайдалана отырыи, 
есептейміз:

5000,0 *0,444 -  2 222,2 мың теңге.
Инвестициялық жобаныныц экономикагіық мақсатқа 

сәйкестігін аныктайтын тэсілдерінің бірі болып таза келтіріл- 
ген құнын есептеу табылады. Бүл бастапқы инвестициялық 
шығындардың сомасына темендегеи дисконттау қүны.

Егер осындай жағдаймен алынған шама жағымды болса, 
онда үсынылған инвестициялық жоба қабылдануы мүмкін. Егер 
жағымсыз болса, онда жобаны қабылдамау керек.
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4.3.4. Капитал салымдары туралы шешім 
қабылдауда қолданылатын әдістер

Орнын толықтыратыи ішкі коэффициент (п) дегеніміз -  ол 
барлық инвестициялық мерзім ішіндегі инвестицияландырылған 
пайыздың ставкасы. Оны дисконт ставкасы деп атайды. (1) форму- 
ладаи шыққандай бүл көрсеткіш келесі формуламен есептелінеді:

Tt
Мысалы. Инвестордың 200 мың теңгесі бар және ол екі жыл- 

даи кейін 2 млнтеңге алғысы келеді. Бүндай жавдай ұшін пайыздық 
ставканың минималдық шамасы қандай болу керек?

п = і
2000000

- 1  = 2 ,1 6 2  н е м е с е  2 1 6 ,2 %
200000

Сондықтан, инвестор 216,2 жылдық пайыз ұсынатын банк 
табу керек.

Алынған нәтижені текссру үшін келесі (1) формуланы 
қолданамыз:

К =  200* (1+2,162)2= 2000 мыңтеңге.
Орнын толықгыратын ішкі коэффициентің шеткі мэні болып 

таза дисконтталған құнының молшері нөлге тең болатын оның 
шамасы табылады. п = 0 тең болса, дисконтталған құн опиталдық 
салымдардың бастапқы сомасынатең болады, яғни инвестициялық 
жобаның экономикалық мағынасы болмайды.

Капитал салымдары туралы шешім қабылдағанда келесі ере- 
желерге сүйену қажет: егер орнын толықтыратын ішкі коэффи- 
циенті капиталға кеткен жорамалданған шыгындардан көп бол- 
са, жоба мақсатқа лайық болады. Егер орнын толықтыратын ішкі 
коэффициенті капигалға кеткен жорамалданған шығындардың 
мөлшерінен аз болса, онда капитал салымы тиімді емес.

Капитал салымдарының орнын толықтыратын мерзім. Капитал 
салымдарының тиімділігін бағалайтын әдістердің ең эйгілісінің



Орнын толыкдыратын мерзім дегеніміз -  ол өнімді (жұмысты, 
қызметті) үлестіруден алынған кэсіпорынның таза табысы 
бастапқы салынған капиталды толығымен жабатын уақыт.

Егер күтілетін таза пайданың мөлшері инвестициялық 
жобаның барлық жылдары бойынша бірдей бөлінсе, онда орнын 
толыкдыратын мерзім мына формуламен есептеледі:

КВ 
Т = --------
ок Д ’

Мұнда Тцк -  орнын толықтыратын мерзім (жылдар, айлар);
КВ -  инвестициялық жобаға қаржыландырылатын капиталдық 

салымдар, теңге;
Д -  инвестициялық жобаны еигізу салдары болыгі табылатын 

өнімді (жұмысты, қызметті) үлестіруден түскен жылдық табыс, 
теңге.

Жылдық табыстың күтілетін мөлшері жоғары болған сай- 
ын, капиталдық салымдардың орнын толықтырудың мерзімі 
қысқарады, тэуекел деңгейі төмендейді, бірақ инвестициялық 
жоба тартымды болады.

Бүл эдіс жеткілікті әдістемелік жай болғандықтан, оның 
бірнеше кемшіліктері бар. Ең маңыздысы -  ол уақыт факторын 
ескермеген болжамды шығындарды күтілетін табыстармен са- 
лыстырудан түрады. Бұндай жақындық нақты нәтижені бере ал- 
майды, себебі түрлі уақытта эр салынған бірліктің қүны эр түрлі 
болады. Әрине, бір жылдан кейін алынған ақша бірлігі, инфляция 
жағдайында, бес немесе он жылдан кейін алынған сол бірліктен 
қымбаттырақ түрады. Сондықтан, инвестициялық жобаныиың 
тиімділігін нақты бағалауға бүл көрсеткіштер дисконтталу 
қажет.

Орнын толықтыраты мерзімді анықтауға дисконтгалған ақша 
ағымы қолданылатын есептеу эдісі орнын толықтыратын мерзімді 
есептеудің дисконггалған әдісі болып табылады. Бірақ, жоғарыда 
аталған кемшіліктер толық шамада бүпдай жақындықпен жойыл- 
майды. Себебі қарастырылған эдіс мақсатқа лайық бағалаудың 
басқа әдістерімен бірге қолданылады.

Капиталдық салымдардың орнын толықтырудың есепті ко- 
эффициенті. Бұл капитал салымдарды бағалау эдісі күтілетін
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пайда туралы ақпаратгында негізделеді жэне салынғам капитал 
пайдасының көрсеткіштерді есептеуді болжайды.

Орташа жылдық таза пайданы анықтау кезінде есептеу- 
лерге капитал салымдарының қосымша табыстарының жэне 
шығыстарының шамаларын ғана қосады. Сондықтан, орташа 
жылдықтаза пайда капиталдық салымдардың болжамды мерзімін- 
де есу шығындары және табыстары арасындағы айырманы бөлудің 
жиілігі ретінде анықталады.

Өсу шығындарына инвестицияның таза қүнын немесе жалпы 
амортизациялық аударымдарды, бүл шамаларды тепе-тең деп есеп- 
теп қосу қажет. Егер амортизацияның есептеуі бір қалыпты болса, 
онда инвестициялардың құны уақытқа байланысты бір қалыпты 
төмендей береді деп болжанады. Бұл кезде инвестицияның орта- 
ша қүны жойылу құнының жартысына дейін көбейген, бастапқы 
инвестициялық шығындардың жарты сомасынатең болады.

Бұл эдістің кемшілігі -  ол уақыт факторын есепке алып ақша 
қүнын ескермейді.

Бұл эдіспен екі шартты жобаны (1 жоба, инвестицияның мер- 
зімі аяқталуға дейін ақша қаражаттарының түсімі жоқ жэне 2 жоба, 
онда үлестірудің ең алғашқы сатысында түсімдер қабылданады) 
бағалай отырып келесі қорытындыға келуге болады: егер жобалар- 
да түсімдердің оргаша көрсеткіштері тең болса, онда екі жағдайда 
да орнын толықтыратын коэффициенті бірдей болады.

Капигал салымдарын бағалайгын жоғарыда қарастырылған 
әдістер бәрінен бүрын экономикалық тиімділікті есептеу көр- 
сеткіштеріне негізделеді, яғни инвестициялық жобаның акшалай 
пайдасына. Бірақ басқару шешімдерін қабылдауда сапалы фактор- 
ларды ескермейтін жагдайлар жиі туындайды.

Егер, мысалы, жогарыда көрсетілген жақындықтарды та- 
бигаты қорғау объектілерінің қүрылысына инвестицияланған 
қаражаттарды бағалау үшін пайдаланса, онда жағымсыз нәтижеден 
қаша алмаймыз, себебі бүндай шарадан экономикалық қайтарымды 
күте алмаймыз.
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4.3.5. Таза дисконтталған (келтірілген) 
құнына (NPV) түсінік және оның есебі

Таза келтірілген табыстың көрсеткіші болжамдық мезгіл 
ішінде оларды негіздейтін таза ақша түсімдердің жалпы сома- 
сымен бірге капиталдық салымдардың шамасын салыстыруға 
мүмкіндік береді жоне келешекте үлестірілетін инвестициялық 
жобадан қазіргі шаманың нәтижесін сипаттайды. Ақша қа- 
ражаттарыиың ағымы уақытқа қарай бөлінгеніне байланысты, ол г 
коэффициентінің комегімең дисконтталады. R коэффициенті 
инвестицияланған капиталдың басынан бастап айқындалады.

Инвестицияланған капитал п жылдар ішінде негізделеді 
дегі ойлайық. Жылдық табыстардың мөлшері..- Р, , Р , , Рп -  деп 
белгіленген Сонда, NPV мына формуламен есептеуге болады:

NPV = X -  Р\ к 0 )
к=І (1 +  г )

Сірә, егер NPV > 0 болса, онда ондай жағдайды ерекше 
қарастыруға болады. Бүндай жобаны үлестіру жағдайында 
кәсіпорын меншіктерініңжай-күйі өзгермейді, бірақөндіріс көлемі 
өседі. Кэсіпорынның өндірістік потенциалы жиі көбейғеніне 
байланысты жоба қабылданады. Бүл жобамен байланысты барлық 
түсім түрлерін мүмкіншілігіне қарай жылдар бойынша табыстарды 
болжауда ескеру қажет. Егер жобаны үлестіру мерзімінің аяғында 
жабдықтардың жойылу қүны түрінде қаражатардың түсуі жос- 
парланса немесе айналым қаражатгардың бөлігі босатылса, онда 
олар үйлестірілген мерзімиің табысы ретінде ескеріледі.

Егер жоба капитал сапымын бір рет қана емес, m -  жылдары 
ішінде жүйелі болжаса, онда NPV есептеу формуласы келесідей 
болады:

" Р к -  ІСNPV = У -----------  У------
/-1 . \ к  + Ш /1  ’к-І (1 +  г )  j=l ( l  +  O j
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Онда m -  инвестиция процесінің жалғасуы;
п -  инвестициядан қайтарылу мерзімінің жалғасуы.
NPV-н і есептеуде, дискоиттау ставкасы міндеттері түрде 

колданылады, бірақ жағдайларға байланыста дисконттау ставкасы 
жылдар бойынша дифференцияланады (мысалы, пайыздық 
ставкасының деңгейінің өзгеруі мүмкін). Егер есептеу жольшда 
ор түрлі дисконттау ставкасы қолданылса, біріншіден 1 жэне 
2 формулалар жарамды емес, екіншіден түрақты дисконтгау 
ставкасында қолайлы болған жоба, қолайлы емес болып қалуы 
мүмкін.

К апиталды қ салы мдарды ң реитабельділігі

NPV көрсеткішінің негізінде инвестициялардың рентабель- 
ділігіпің индексі келесі формуламен есептеледі:

п р
Р І = І  „ \ к / і с

к=1 (1 +  г)

Сірэ, егер РІ> 1, онда жобаны қабылдауға болады; РІ <1 болса, 
онда жобаны қабылдамайды; PI -  1 болса, онда жоба пайдалы да 
емес, зиянды да емес болады.

NPV -  көрсеткішінен қарағанда рентабельділік индекс са- 
лыстырмалы болып табылады. РІ -  бір дана шығындарының та- 
быс деңгейін сипаттайды, яғни салымдардын тиімділігін (осы 
көрсеткіштің мәні жоғарлағам сайын, осы жобаға инвестициялан- 
гаи эр бір теңгенің қайтарылуы жоғарлайды). Сондықтан, 
NPV-нің бірдей мэні бар альтертіативтік қагарлардан жобалар- 
дың біреуін тандауда немесе NPV-нің суммарлық мэнін макси- 
мизациялау мақсатында, инвестиция портфелін жинақтауында 
РІ критериясы өте ыңғайлы.

П айданы ң ішкі мөлшері

Жобаның NPV-сы нольға тең болатын дисконттау (г) 
коэффициентініц мэні болып инвестициялық жоба пайдасының 
ішкі молшері табылады.
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IRR = г , ол кезде NPV = f (г) = 0
Егер ІС —ні СҒ0 белгілесе, онда IRR мынандай теңдеуден 

шыгады:
CF,k

=  0
k=o (1 +  I R R )

IRR критериясының мэні туралы бейнені графикалық әдіс 
көрнектейді. Фунцияны қарастырайық:

C R
y = f(r)=I k

й  (l + r)k
Бүл функция есте қалатын қасиеттерден түрады. Біреулері 

ақша ағымының түріне байланысты, басқалары байланыссыз 
болады. Біріншіден, у = f  (г) сызықтық емес функция.

4.11-сссп.
Капитал сапымдарыныңорнын толықтыратын ішкі коэффици- 

енті есептеу.
140000 теңге тұратын жабдыкдық қол операциялардың орны- 

на жүмыс атқарады, олардың бір жылдық шығындары 40000 теңге 
курайды. Жұмыс жасау уақыты 5 жыл, осы мерзімнің аяғында 
қалдық құны болмайды.

Есептеу қажет:
1) ақша қаражаттарының дисконттық ағымының орнын тол- 

тыру коэффициентін;
2) ақша қаражаттарының дисконттық ағымының орнын 

толтырудың 12 пайыздық коэффициентіңе жетгу үшін жылдық 
қордың деңгейі;

3) капитал құны 10 пайыз құрағандағы таза келтірілген 
құнды.

4.12-есеп.
Орнын толтыруды, оның есептік коэффициентін, таза келтіріл- 

ген құнды есептеу жэне сапалы факторларды талқылау.
4.19-кестеде көрсетілген капитал салымдарының үш мүм- 

кінді жобаларын қарастырайық. Оның ішінде біреуін қабылдау 
керекпіз.
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4 .1 9 -к ес те

Ж обалар, теңге
A В С

Басталкы шығындар 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 180000
К үтілетін  м ерзім , жьш 5 5 5
Багаланган қалдык құны 10000 15000 800 0

Жыл аяғындағы қолда бар ақшаның күтілетін түсімдері:
1 жылдың 80000 100000 55000
2 жылдың 70000 70000 65000
3 жылдың 65000 50000 95000
4жылдың 60000 50000 100000
5 жылдың 55000 50000
Компания өз капиталының құнын 8 пайыз деп бағалайды жэне

дисконттау коэффициенті құрайды: 1 жылда -  0,8475; 2 жылда -  
0,7182; 3 жылда -  0,6086; 4ж ы лд а-0 ,5158 ; 5 ж ы л д а -0,4371.

1) Әр жобаның орнын толтыру мерзімін анықгаңыз;
2) Әр жобаның орнын толтырудың есептік-коэффициентін 

есептеңіз;
3) Әр жобаның таза келтірілген құнын есептеңіз;
4) Қандай жобаны қабылдану қажет екенін түсіндіріңіз;
5) Басшыларға жоба бойынша соңғы шешім қабылдау 

алдындағы қаржылық факторларды қосқандағы қандай 
факторларды ескеру қажет екенін түсіндіріңіз.



-------------------------  ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ
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/. Инвестицияларды қалай түсінесіз?

A ) қарыздың негізі і сом асы н кайтару;
B ) несиені ітайдалану м ерзім і іш інде пайы здар бойы нш а төлсм дердіц  келіп  

түсуі;

C ) компанияны ң үсынылған жобаиы  оры іщ ауга кабылдаған ж агдайда  

тэуекелғе түсетін  капитал көлемі;
D ) инвестициялы қ кызметтегі акша қаражаттарының кетуі;

E) көрсетілгендердің  іш ін де дұры с жауап жоқ.

2. Дисконттау дегеніміз ые?

A ) пайы здық ставкамен ап.імдағы  қүн арқылы алынатын нақты ақша 

каражатгарды айкы ндау процссі;

B) нақты ақш аныц таза түсім дер ін ік  көлемі мсн салым салу программасы  

бойы пш а бастапкы инвестициялы қ шығындар айырмасы;

C ) уакыттың «нольдік м ом снтіндегі»  ақша кұны;

D ) аталгаидардың іш інде дүры с жауап жоқ.

3. Таза келтіріяген (ағымдагы) қүи дегеніміз не?

A ) пайыздык ставкамен агымдағы қүи арқылы алынатын накты акша 

каражаттарды айкындау процесі;

B ) накты акшаның таза түсім дер ін ің  колемі мен салым салу программасы  

бойы нш а бастапкы инвсстициялы қ ш ығындар айырмасы;

C) уакыттың «нольдік м ом ентіндегі»  ақша ісүны;

D ) инвестициялы қ қы зметтегі акша каражаггарынын кетуі;

E ) аталғандардын іш ін дс дұры с жауап жок.

4. Рент абельділікт іц іш кі нормасы (іиікі өтеулік коэффициент і) де- 
генім із не?

A ) капитал салымы ны ц таза келтірілген құны нольге ген болғандағы  ди с-  

коит ставкасы;
B) и нвссти ци яларды ң түсім дергс қатынасы;

C ) күрделі салы мдарды  салуды ц и әтиж ссін де есеп теу  принцигііне сэйксс  

жыл сайыи алынатын тазатабы с;

D ) ақшалай түсім дер  дисконттаған ставка;

E) к өрсстілгендердің  іш ін де дүр ы с жауап жоқ.
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5. Өзін-озі қарж ыландыру әдісін пайдаланып инвестицияларды багалауда 
қандай корсеткіш есептелінеді?

A ) күрделі салы мдарды ң таза кс.чтірілген (ағы мдағы ) куны н ол ь гетең  бола- 

тын дисконт ставкасы;
B ) и нвести ци яларды ң тусім дергс катынасы;
C ) күрделі салы мдарды  салуды ң н эти ж есін де ессп тсу  принципінс сәйксс  

жыл сайы п алынатын газа табыс;
D ) акшалай түсім дср  дисконтталған ставка;

E) корсетілгендердің  іш ің де дұры с жауап жок.

6.Инвесторларга түзетілмеген қайтарьш әдісін пайдаланып инвестиция- 
ларды баеалауда қапдай көрсеткіш есептелінеді:

Л ) күрделі салы мдарды ң таза кслтірілгсн (ағы мдагы ) кү:ны нольге тен  бола- 
тын дисконт ставкасы;

B ) инвестицияларды ц түсім дер ге катыпасы;
C) күрделі салы мдарды  салуды ң н әти ж есіи де есеп теу  принципіне сэйкес  

жыл сайын алынатын таза табыс;
D ) акшалай түсім дср  дискоитталган ставка;
E) корсетілгецдердің  іш інде дүры с жауап жок.

7. Берілген рентабельділік иормасы дегепш із не?

A ) күрделі сапы мдарды ң таза келтірілген (агымдагы қүны нольгс тсң  бола- 

тыи дисісонт ставкасы;
B ) инвестицияларды ң түсім дерве катыиасы;

C ) күрдслі салы мдарды  салуды ң нәтиж ссін де есеп теу  прииципіне сэйкес  
жыл сайы н алынатын таза табыс;

D ) ақшалай түсім дер  дискомтталған ставка;
E) көрсегілі-епдердіц  іш ін де дүры с жауап жок.

8. Инвестищячық жоба дегеніміз:

A ) ш ш естициялы қ операциаларды ң жиынтығы;

B ) орташ а жылдық табы сты ң оргаш а иңвестициялы к шыгьшдарга  
каггынасымен есеп телетіи  салыстырмалы көрсеткіш ;

C) үзақ  м срзім ді қаржылык салы мдарда колданылатын ж оне болаш ақгагы  
түсім дер д ің  казіргі кездсгі к.үііын сипаггайты н корссткіш ;

D) каииталды сактау мақсаггымен экономиканы ц түрлі салалары на капитал 
салымы бойы нш а ж оспарлангап ж эи е іс-ж үзіц де ж үзеге  асырылгаи ша- 
ралар жиынтыгы;



Е ) акша каражаттары т ү с ім д ер ін іи  агымдагы құны ны ң колем ге қатынасы  

инвестициялы қ ж обаны ц ти ім д іл ігін  сипаттайты н салы сты рмалы  

көрсеткіш .

9. Дисконт нормасы дегепіміз не?

A )  есегітеу принципіне сайкес күрделі салым салу к эти ж есін де жыл сайын  

алынатын таза табы с;
B ) ақша түсім дср і дисконтгалаты н ставка;
C ) үзак  м срзім ді каржылық салы мдарда қолданылатын ж эн с болаш актағы  

түсім дер д іц  казіргі кездсгі құнын сипаггайты н көрсеткіш ;
D ) инвестицияларды ң түсім дер ге катьшасын сипаггайтьш  корсеткіш ;
E) инвестициялы қ ж оба тиім ді болы п табылатын табы с көлем інің күрделі 

қаржылық салы вдарға катынасы.

204 -4 ► Баскаруесебі
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5 . 1 .  Бюджет туралы түсінік, мақсаты 
және құрылу міндеттері

\ Бухгалтерлік басқару есебінде бюджсттендіруді жоспарлау 
процесі деп гүсінуге болады. Согаи сэйкес бю дж ет- ол жоспар.

Жоспарлау -  бұл тск бір жағдайды ғана емес, барлық кәсіп- 
орынның қызметін тұтастай қамтитын шешім қабылдау процесінің 
ерекше түрпаты.

Жоспарлау (сметаларды, бгаджеттерді өндеу) қысқа мерзімді 
(бір жылға дейінғі) жэне ұзақ мерзімді (бір жылдан астам) болады. 
Келешек кезеңге жоспар үш-бес жылдарға қурылады.^

Кәсіпорын қызметінінің жоспарлауда қысқа мерзімді (иемесе 
сметалық) бюджегтендіруді қарастырамыз.

Смета (немесе бю дж ет)-ол шамаланған жүмыстарды орындау 
алдында қү.рылатын қаржылық қүжат. Ол келешеюгегі қаржылық 
операциялардың болжауы.

Басқару ессбі бойынша американың куәландырылған бухгал- 
терлер институтының анықтамасына сүйенсек, бюджет -  ол бел- 
гілі бір кезеңге дайындалған жэне қабылданган табыстың жос- 
парлы шамасын корсететін жэне осы кезең ішінде жүмсалатын 
шығындардың, мақсатқа жегу үшін тартылған кагшталдыц ақша 
түріндегі сандық жоспары.

Бюджет басшылардың сандық жобаларын үйлестіретін, 
түзету жасайтын кәсіпорын қызметінің жэне дамуының жоспа- 
рын сандық түрғыдан білдіреді; оны қүру нэтижесінде осы немесе 
басқа даму жоспарынының мақылдауы кәсіпорынға қандай пайда 
әкелетіндігі түсінікті болады.

Бюджетті қолдану ұйымдарға мынандай артықшылықтарды 
жасайды:

1. Жоспарлау ұйымдардың қызметін бақылауға комектеседі. 
Жоспарсыз басқарушы жағдайды бақылай алмайды, ол 
тек ғана қарастыра алады. Бюджет кәсіпорын қызметінің 
нақтылығына жэне мақсаттылығына эсеріи тигізетін 
жоспардың қүрамдас болігі болып табылады.
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2. Бюджет басқарушылық бақылаудың құрамдас бөлігі бо- 
лып табылады, түтас ұйымның және оның белімшелерінің 
қызмет нәтижелерін бағалауға объективті негізін құрайды. 
Бюджет болмаса, өткен мерзімдегі көрсеткіштерді 
ағымдағы көрсеткіштермен салыстыруда қателесуге бола- 
ды, нақты айтатын болсақ: өткен кезецдегі көрсеткіштер 
томен өндірістік жұмыстың нэтижесін қамтыса. Бүл 
корсеткіштердің жақсаруы кэсіпорын жақсы жүмыс істе- 
генін корсетеді, бірақ ол езінің мүмкіншіліктерін элі 
де пайдалана алады. Алдағы кезепдегі көрсеткіштерді 
пайдаланған кезде, өгкен мерзімде болмаған, еиді пайда 
болған мүмкіишіліктерді ескермейді.

3. Бюджеткосіпорынныңэртүрлібөлімшелерініңқызметтерін 
үйлестіру қүралы болыптабылады. Ол жеке бөлімшелердің 
басқарушыларына тұтас үйымға көңіл аударып оз қызметін 
жүргізуді үйретеді.

4. Бюджет -  жауапкершілік орталықтардың жоспарыныц 
орындалуын жэне олардыц жетекшілерін бағалайтын негізі: 
менеджерлердің жүмысы бюджетті орыидау туралы есегі 
беру бойынша бағаланады; бюджег мәліметтерімен иақты 
нэтижелерді салыстыру менеджерлердің қызметін қай 
салағабұру керек екенін көрсетеді. Бюджетгің кемегіменен 
ауытқудың талдауы жасалады.

Ұйымның бюджет жасау процесі бюджстгік кезең деп аталады 
жэне ол мына кезендерден түрады:

-  басшылардың қатыстырумен түтас үйымның, барлық жа- 
уапкершілік орталықтарыныц жэне оның қүрылымдық 
бөлімшелерінің қызметін жоспарлау;

-  қызметті бағалау барысында қолданылагын көрсеткіштерді 
анықтау;

-  жаңа жагдайға байланысты жоспардағы мүмкіншілік 
өзгерістерді талқылау;

-  қателердің енгізуін ескеріп, жоспарларды түзету.
Қойылған міндеттерге байланысты бюджетті келесі түрлерге

бөлуге болады:
а) бас жоспар жэне жеке;
э) икемді жэне тұрақты.



Кэсіпорынның барлық қаржылық-шаруашылық қызметін 
қамтитын бюджет бас бюджет деп аталады. Бас бюджеттің негізгі 
мақсаты -  жеке бюджет деп аталатын кәсіпорын бөлімшелерінің 
сметалары мен жоспарларын біріктіру жэне соммаларын қосу. Бас 
бюджетті жасаудың нәтижесінде мыналар жасалады: болжаулы ба- 
ланс, табыстар мен шығыстардыц жоспары, ақшаның қозғапысы 
туралы жоспар.

Кез келген ұйымның бас бюджеті екі бөлімнен тұрады:
1) Операциялық бюджет -  ол қосалқы (жеке) сметалар арқылы 

еткізілген, ұйымдардың табыстары мен шығыстарының 
баптарын бейнелейтін, табыстар мен шығыстардың жоспа- 
рын қамтитыи бас бюджеттің бөлігі;

2) Қаржылық бюджеті -  ол күрделі жүмсалымды, ақша қоз- 
ғалысын жэне болжаулы баланс бюджеттерін қамтитын бас 
бюджеттің бөлігі.

Қаржылық қорытынды есептен (баланстан, табыстар жэне 
шығыстардың есебі, ақша қозғалысы туралы есебі) айырмасы 
бюджеттің нысаны стандартталмаған болады. Оның қүрылымы 
жоспарлаудың объектісіне, ұйымдардың мөлшеріне жэне өң- 
деушілердің мамаидығына байланысты болады. Бюджеттегі 
ақпарат дәл аныкдапған жэне пайдаланушыларға маңызды болу 
қажет.

Бұл құжат мынадай болуы мүмкін:
1) мэліметгері ғана бар: табыстар туралы, шығыстар туралы, 

кейбір кезде балансталмаған табыстар жэне шығыстар ту- 
ралы;

2) эрбір өлшем бірлігінде, ақшалай қалай, нагурапды солай 
өңцелуі мүмкін;

3) жү-мыстарды жинактауға мүмкіндік беретін үйымға 
тұтас қапай, солай оның бөлімшелеріне -  жауапкершілік 
орталықтарына құрылады.

Бюджеттер жауапкершілік орталықтарының жетекшілері жэне 
басқару бухгалтериясымен жасалады, ол процесс төменнен жоғары 
жүргізіледі.

Бюджет жылдық негізінде (айларга бәлініп) жэне үздіксіз 
жоспарлаумен (бірінші тоқсан (квартал) ішінде екінші тоқсанның
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сметасы қарастырылады жэне келесі жылдың бірінші тоқсанның 
сметасьі құрылады, яғни бюджет эрқашан бір жыл алдында жаса- 
лады) өңцеледі.

Бірыңғай құрылымына қарамай бас бюджеттің элементтер 
құрамы көбінесе ұйымдардың қызмет түріне байланысты. Сату 
ұйымның бас бюджетін қарастырайық. Сату ұйымның бас бюд- 
жетті екі бөліктен түрады: операциялъщ бюджет жэне царжылыц 
бюджет.

5.1.-схемада сату ұйымның бас бюджеттінің схемасы 
көрсетілген.

Операциялы қ бю дж ет

5 .1-схема. Carry ұйы мы ны ң бас бю дж еті



5.1-схемада корсетілгендей, огіерациялық және қаржылық 
бюджеттер бір-бірімен байланысты, өзара тәуелді жэне өзара 
келісілген жеке бюджеттердің қатарларынан тұрады.

Операциялық бюджеттің өнделуі сату жоспарын анықтаудан, 
яғни өткізу бюджетінің қалыптасуынан басталады. Бұл нарықты 
зерттеуін, мерзімдік қүбылыстарды және басқа да факторларды 
ескере отырып, сұраныс динамикасының анықтауын шамалайтын 
жоспарлаудың ең жауапты соті.

Жоспарлау мерзімінің басындағы бар қорларды және мерзімнің 
аяғындағы қорлардың бюджетін есептегендегі, тауарды өткізудің 
мүмкіндік көлемі ұйымның жетекшілеріне түсініісгі болғаннан 
кейін ғана, тауарларды сатып алу бюджеті өңделеді. Шамалайтын 
сатып алу колемінен тауарлардың өзіндік қүнының бюджеттері, 
маркетингке кеткен шығындары, коммерциялық шығындары бай- 
ланысты болады.

Операциялық бюджеттің соңғы мақсаты -  ол пайда жэне зиян 
жоспарларын өндеу.

Қаржылық бюджет -  қаржы қаражатының шамалайтын көз- 
дерінің жоспарын жэне олардың пайдалану бағытын білдіреді. 
Қаржылық бюджет ұйымның капиталдық шығындары, ақша 
қаражаттары және солардың негізінде болжамды пайда және зиян 
туралы есебімен бірге дайындалған болжаулы бухгалтерлік баланс 
жәие де қаржылық жағдайы туралы есеп бюджетерінен түрады.

Сонымен қагар бюджеттер түрақты жэне икемді болып 
бөлінеді.

Түрақты бюджет -  бұл үйымның іскерлік белсенділігінің 
нақты деңгейіне есептелген бюджет. Басқа сөзбен айтқанда, 
тұрақты бюджетте табыстар мен шығыстарды өткізудің тек бір 
деңгейімен жоспарланады. Бас бюджетке кіретін барлық бюд- 
жет тұрақты болып табылады, өйткені кәсіпорынның кірісі мен 
шығысы вткізудің нақты жоспарланған деңгейінен бас бюджетгің 
құрамдық бөлігінде болжанады. Түрақты бюджетті нақты қол жет- 
кен нэтижелермен салыстыруда үйым қызметінің нақты деңгейі 
ескерілмейді, яғни барлық нақты иэтижелер болжаулары откізудің 
қол жеткен көлемінен байланыссыз салыстырылады.
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Икемді бюджет -  бүл іскерлік белсенділіктің нақты деңгейі 
үшін емес, белгілі бір диапазон үшін жасалатыи жоспар, яғни өткізу 
көлемінің бірнеше альтернативтік вариантарын қарастырады. Бүл 
жерде еткізудің эр мүмкіндік деңгейіне шығындардың сәйкес сом- 
масы анықталады. Сонымен, икемді бюджет өткізу деңгейінің 
өзгеруіне байланысты шыгындардың езгеруін есептейді. Ол жос- 
парлы көрсеткіштермен қол жеткен нэтижелерді салыстырудың 
динамикалық базасын білдіреді. Икемді бюджетті жасаудың не- 
гізінде шығындар айнымалы жэне тұрақты болып бөлінеді. Егер 
тұрақты бюджетте шыгындар жоспарланса, онда икемді бюджетте 
олар есептелінеді.

Бюджет ақпаратты тиімді жэне нақты дайындалу керек, 
оның мазмұны пайдаланушыға түсінікті болу қажет. Ақпараттың 
артықшылыгы мэнін жэне мәліметтердің нақтылығын түсінуге 
қиындатады. Ақпараттың жетіспеушілігі құжатқа қабылданған 
негізгі шектеулердің және мэліметтердің өзара байланысын 
түсінбеуге экеліп соқтырады. Бюджет бір уақытта табыстарды да, 
шығыстарды да қабылдай алмайды, олардың езара теңдігі қажет 
емес. Бюджетті дайындау барысында оның түсінікті қалыптасқан 
атыиан немесе атауынан жэне жасалып жатқан уақыт мерзімін 
көрсетуден бастау қажет.

5.1.1. Сметаны құрудың кезеңдері

Операциялық бюджет дегеніміз -  ол мерзімді жоспарлауда 
қарастырылған кездің аяғындағы негізгі қаржылық қорытынды 
есептердің болжаулы жағдайы. Кпассикалық вариантта бюджетті 
дайындау процесі келесі негізгі кезеңцерден түрады:

• Сату бюджеті (көбіне онымен маркетинг белімі айналы- 
сады);

• Өндіріс бюджеті, оның қамтамасыздандыруын қосқандағы 
(материалдарды пайдалану жэне сатып алу бюджетін, не-
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гізгі өндіріс персоналының еңбек шығынының бюджетін, 
бір өнімді өндірудің өзіндік құны бюджетін жэне т.б. 
қосқандағы);

• Әкімшілік шығындарының бюджеті (өндірістік қосымша 
шығындардың бюджетін, олардың әкімшілік шығын- 
дарыпың бюджетін жэне т.б. қосқандағы);

• Инвестициялық бюджет;
• Қаржылық бюджет.
Бірақ, тәжірибеде көбіне барлық процесс немесе оның жеке 

қадамдары бірнеше рет қайталанады, артқа қарай тартылып 
жэне бюджет анықталған сайын, белімшелермен байланысқан 
сайын стратегиялық қойылымдармен сәйкес немесе нақгы: 
мүмкіншіліктермен және орындаушылардың тұтынушылармен 
жүргізілген сайын қайтадан қайталанып отырады.

Бюджеттің оцделуі гөрт негізгі кезеңцерден тұрады:
-  бюджет жобасын өндеу үшін мәліметтерді жинақтау жэне 

мэселені қою;
-  жинақтапған мэліметтерді өндеу және талдау, кәсіпорын- 

ның экономикалық қызметтінің ғылыми анықталған 
керсеткіштерін есептеу, бюджет жобасының қалыптасуы;

-  бюджет жобасын бағапауы;
-  бюджеттің бекітілуі.
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I . Жоспарды 
өңдеу

- мәсслеш кою 
жоне
млггімсгтсрлі
жинақгау

- талдау.есептеу
• жобаісы баі алау

2. Ж оспарды бскіту

V.

г 3. Ы нталандыру

4. Бақылау

Процестін фазалары

Шешімді дайындау

Шешімді кабылдау

Шешімді үлестіругсбуГірық бсру

Жоспарланган көрссткіштермен 
алынган нәтижелерді салыстыру

Кәсіпорын басшылыгының 
кызмсті

5.2-схем а. Б ю дж еттің оң дслуі ж эн е өткізілуі

Бюджет екі бөлімнен тұрады: табыстар жэне шығыстар. Мы- 
салы, X кәсіпорыны өнімді өндіреді жэне өткізеді. Өндіріске екі 
түрлі материалдар пайдаланады.

5.1-есеп.
Бір кезде қабылдаған іс-эрекетті келесі жағдайлар өзгертпейді. 

Бұл фраза бухгалтерлік есептің козқарасымен нені білдіреді?
5.2-есеп.
Жауапкершілік орталықтары, жауапкершіліктердің есебі, 

шығындар орталығы, сазу орталығы, пайда орталығы жэне 
инвсстициялық орталығы деген түсініктер арасындағы айыр- 
машылық неде екенін түсіндіріціз?

5.3-ссеп.
Негізгі материалдарды сатып алудағы бюджелгің құрылуы.



42000 бірлік көлемінде . дайын өнімді үш айға сату бюджетін 
X компаниясы дайындады. 31 желтоқсанда компаниянын. 22000 
бірлік дайын өнімі болды, ал келесі тоқсанның дайын өнімінің 
толық қорлары 24000 бірлікті қүрады.

Бір дайын өнім бірлігін дайындауға 3 литр шикізат қажет бол- 
ды. 31 желтоқсанда компанияның 100000 литр шикізаты болды, ал 
келесі тоқсанның аяғында шикізаттың толық қорлары 110000 литр 
құрады. 31 наурызда аяқталатын үш ай ішінде сатып алған негізгі 
материалдар литрінің саны қандай болу керек?

5.4-есеи.
Жоспарланған материалдардың санын анықтау.
Үшінші жылдың алғашқы бес айындагы Артур компани- 

ясы шығарған белгіленген өнім жиынтығының сагу бюджеті 
көрсетілген.

214 Баскару ссебі

Сату бюджеті (өнім бірлігінде)
А йлар Ө нім бірлігі

Қаңтар 10800

Ақпан 15600

Наурыз 12200

С эуір 10400

М амыр 980 0

Әр айдың аяғында дайын өнімнің қалдығы келесі айдағы 
шамаланған сату көлемінен 25%-ын құрау қажет. 1 қаңтарда 
2700 өнім бірлігі нақты қолда болған. «Аяқталмаған қүрылыс» 
шотымдағы қалдық эр айдың аяғында 0 тең болды.

Бір бірлікті ендіру үшін материалдардың келесі көлемі қажет: 
А материалы: 4 бірлік 
Б материалы: 5 бірлік
Әр айдың аяғында материалдардың қолда бар саны келесі 

айдың тұтынуының жартысына тең болу керек. 1 қаңтарда бүл 
талап орындалды. Әр ай сайын материалдардың эр түрінің санын 
көрсетстін үшінші жылдың бірінші тоқсанына (кварталында) бюд- 
жетті дайындаңыз.
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5.5-ессп.
Сату жэнс өндіріс бюджеті.
Алматы қаласындагы «Веко» корпорациясы екі тауарды: 1-та- 

уар жәнс 2 тауар, ондіреді және сатады. 2007-жылдың шілдесін- 
де комнанияның бюджеттік бөлімі 2008-жылдың түтынуына және 
сату болжауына келесі мэліметтерді жинады:

2008-жылға болжаулы сатулар:

Тауарлар Саны (бірлік) Баға (теиге)
1 тауар 6 0 000 70
2тауар 4 0 0 0 0 100

2008 жылға дайын онімнің қалдығы (бірлігі):

Тауарлар
200 8  ж ы лды ң  

1 каңтарына күтілстін  
саны (бірлік)

200 8  жы лды ц  
31 ж елтоқсаны на  

күтілстін саны (бірлік)

1 тауар 20000 2 5000

2 тауар 8000 9 00 0

1-және 2-тауарлардың бір бірлігін өндіруге келесі мате- 
эиалдардың санын пайдаланады:

Ө нім  бірлігіне кетксн шыгьшдар
М атериалдар Ө лш ем бірлігі 1 тауар 2  гауар

A кг 4 5
Ь кг 2 3
В бірліктер - 1

Материалдарга қатысты, болжаулы мәліметтер құрайды:

М атериалдар
Сатып алу багасы  

(теңге)

200 8  жылдың  
1 қаңтарьша 

күтілетін саны

2 0 0 8  жылдың  
31 ж елтоқсаны на  

күтілетін саны
A 8 3 2 0 0 0  кг 3 6 0 0 0  кг
Б 5 2 9 0 0 0  кг 3 2 0 0 0  кг
В 3 6 0 0 0  бірлік 7 0 0 0  бірлік
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Еңбекақы жэне тікелей еңбектің болжаулы шығындары:

Тауарлар
Бір онім  б ірлігіне кеткен 
ж ұмы с уакытының  
шығындары (сағат)

Бір сағатқа толенетін  еңбекақы  
(теңге)

1 тауар 2 2
2 тауар 3 4

Қосымша шығындар тікелей еңбектің бір сағатына 2 теңге ко- 
эффициенті негізінде таратылады.

Анықтау керек:
2008 жылға болжаудың негізінде, жоғарыда көрсетілген 1 жэне

2-тауарларға 2008 жылға келесі бюджеттерді дайындаңыз:
1. Сату бюджеті (теңге)
2. Өндіріс бюджеті (бірлік)
3. Материалдарды сатып алу бюджеті (натуралдық 

мөлшерде)
4. Материалдарды сатып алу бюджеті (теңге)
5. Еңбек бюджеті (теңге)
6. 2008 жьшдың 31 желтоқсанына дайын өнімнің соңғы қор- 

ларының бюджеті (теңге).
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-------------------------  ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ -------------------------

1. Бюджет жүйесі менеджерлерден жоспарлау кезіцде иені білуді талап 
етеді?

A ) откен ж ы лды ң бю дж еттен  ты с баптары н анықтау;
B ) байкалмай кетуі м үм кін ж етіспсуш іліктерді анықтау;
C ) бю дж етті күруды оз уакы ты нда анықтау;
D ) ж ұмы сты  жақсы істегеиі үш ін жогарлату;
E) дұр ы с ж ауабы  жок.

2. Өнім бірлігімен көрсетілген өидіріс бюджеті мынаган тец:

A ) ж оспарланған сатуға қосылган м срзім  басы ндағы  дайы н өнім  қорлары  

қосылган м ерзім  соцы ндагы  жоспарланған дайы н өнім  корлары;
B ) ж оспарланған сатудан азайтылгаи м ерзім  басы ндағы  дайы н онім  корлары  

азайтылған м ерзім  соңы нда жоспарланған дайы н онім  корлары;
C) ж оспар л ангансатуданазайты лған;м ерзім басы ндап .ідайі.п іөнім  қорлары  

косылган м ерзім  соңы ндағы  ж оспарланған дайы н өнім  қорлары;
D ) ж оспарланган сатуга қосылған м срзім  басы ндағы  дайы н өнім  корлары  

азайтылған м ерзім  соцы идағы  ж оспарланған дайы н ен ім  корлары;
E) ж оспарланған сатуға қосы лган м ерзім  басы ндағы  дайы н он ім  қорлары.

3. Кез-келген операциялык, немесе қаржылық әзгерістерге қарамастан 
өзгеріссіз қалатыи бюджеттің турі былай аталады:

A ) балансталған бю джет;
B ) шығын бю дж сті;
C) икем ді бю дж ет;
D ) статистикапы қ бю дж ет;
E) қозғалмайтын бю джет.

4. Бюджеттеу процесі қай бюджетті қурудан басталады?

A ) сату бю дж еті;
B ) ен д ір іс  бю дж еті;
C) материалдарды  дайы ндау бю дж еті;
D ) н егізгі өн дір іс  жүмы сш ы лары ны ң еңбек  бю дж еті;
E) жалпы  зауы тгы ң жанама ш ығындар бю дж еті.
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5.2.1. Қордың оптималдық 
мөлшерін есептеу

Қорлардагы инвестициялар-олар көпшілікөнеркәсіптікжәне 
саудалық косіпорындардың ірі активтері, Сондықтан, қорлармен 
тиімді басқару жэне сол инвестициялардың ақталмай қалғаны 
аса маңызды. Фирма қорлардағы инвес гициялардың оптималдық 
деңгейін анықтау қажет, бірақ сонымен қатар ол екі қайшы та- 
лаптарымен қақтығысады. Біріншіден: ол енімді ондіруге жэне 
үлесгіруіне жеткілікті қорлардың бар болуын қамтамасыз ету 
керек. Екіншіден: ол қажетті, бірақ ескіру тәуекелін көбейтетін, 
артық қорлардан құтылу керек. Қорлардың оптималдық шамасы 
осы ақыргы нүктелер арасындаболады. Біздің мақсатымыз белгілі 
сүраныс бойынша қорлардың оптималдық мөлшерін анықтау, со- 
нымен қатар өнім және материалдар қажеттілігін жоспарлаудың 
альтернативтік эдістерін қарастыру. Тапсырыстың оптималдық 
молшері сақталған қорлардың көлеміне немесе орындалган 
тапсырыстардың көлеміне эсерін тигізетін шығындармен 
анықгалады деп қояйық. Егер бір уақытта көп бірлік көлемі тапсы- 
рылса, онда бір жыл ішінде аз тапсырыс орындалады, яғни тапсы- 
рысты орындау құнытөмендейді. Бірақ, азтапсырысты орындаған 
кезде, тауарлы- материалдық құндылықтар қорының сақтау қүнын 
көбейтуге соқтыратыи үлкен орташа қор болу керек. Қорлардың 
үлкен колемін орналастыру қүнымен салыстарганда тауарлы- 
материалдық құндылықтарының үлкен қорыи сақтау қүнын 
төмендету мәселесінде болып түр. Тапсырыстың оптималдық 
мөлшері -  ол ТМҚ қорларын сақгау жэне тапсырыстардың барлық 
көлемінің қүны минималдық болғандағы тапсырылған саны. Бүл 
тапсырыстың оітгималдық молшері экономикалық мөлшері ретіи- 
де де қарастырылады; оны эртүрлі шама бойынша жалпы тапсы-
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рыс құнының кестесінің кемегімен, графикалық бейнелеумен не- 
месе формуламен анықтауға болады. Барлық үш тәсілдер келесі 
мысалыда көрсетілгеи.

Мысалы: Сыртқы жабдықтаушыдан компания бір бірлігін 
9 теңгеден шикізат сатып алуда. Бұл өнімнің жалпы жылдық 
қажеттілігі -  40000 бірлік жэне келесідей қосымша ақпараттар 
бар:

ТМҚ қорына салынған инвестицияларға қажетті жылдық та- 
быс (10% * 9 теңге) 0,90

Қорлар бірліктерін сақтаудың басқадай шығындары 0,10
Қорлар бірліктерін сақтаудьщ құны 1,00
Бір тапсырысты жабдықтау шығындары: 
кеңселік, тұрақты, поиіталық, телефондық жэне т.б. 2,00
Сіз тапсырыстың оптималдық мөлшерін анықтауыңыз қажет. 
Кестелік әдіс.
Әр түрлі мөлшердегі тапсырыстардың жылдық релеваіптық 

шыгындары алдағы мысалыда керсетілген. 400 бірлікке тапсырыс 
экономикалық тиімді екенін сіз көресіз. Бүндай көлемде жалпы 
жылдық релеванттық шығындар минималды болады.

Әр түрлі мөлшердегі тапсырыстардың релеваіггтық шығындары

5.1-кесте
Тапсыры стыц м елш ері, бірлік 100 2 0 0 300 4 0 0 500 6 0 0 800 10000
Орташ а кор, бірлік 50 100 150 200 250 300 4 0 0 5000

Ж абды қтау тапсы ры старды ң  
колемі

400 200 133 100 80 67 50 4

Тапсыры старды сактаудың  
жылдық күны, теңге

50 100 150 200 250 300 40 0 50 0 0

Тапсыры старды оры ндауды ң  
жы лды қ күны, тецге

800 400 200 160 134 100 8

Жалпы релевантты қ  
ш ығыидар. тецге

850 500 41 6 400 4 1 0 434 500 50 0 0

Графикалыц эдіс
Мысалда керсетілген мэліметтер эр тапсырысқа 800 бірлік 

мөлшеріне дейін графикалық түрде көрсетілген. ТМҚ қорына 
сал ынған инвестицияларда жылдық релеванттық шыгындар тігінен
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көрсетілген, ал тапсырыстардың мелшерінің немесе қорлардың ор- 
таша деңгейі -  көлденең көрсетілген. Тапсырыстардың мөлшерін 
жэне қорлардың деңгейін көрсететін нақгы екі шкала көлденең 
сызылған.

Ж алпы
шығындар

Тапсырыстыц 
орыіідалуьшыц қүны

Сактау
кұны

200 400 600 800
Тапсы ры сты ң мөлш ері 

— I------------- 1-----------1 Г*
100 200 300 400

Қорлардыц орташа дсңгсйі 

5 .1-ірафик. Тапсыры стың оптималды қ мөлш ері

Графиктен көрініп тұр, егер тапсырыстың мөлшері немесе 
қорлардың орташа деңгейі өссе, онда сақтау құны да өседі. Басқа 
жағынан, тапсырыстың мөлшері немесе қорлардың деңгейі өсе, 
онда тапсырысты орындау құны төмендейді.

Жалпы шыгындардың сызығымен сақтау құны жэне 
орындалған тапсырыстың сомасы байкалады.

Ең азы 400 бірлік тапсырысында жалпы шығындардың 
сызығы орналасқан жэне қорларды сақтау құнымен тапсырыс- 
ты орындау құнының қисықтары қиылысқан нүктесінен өтеді. 
Соған орай, сақтау құны тапсырысты орындау құнына тең болған 
нүктеде тапсырыс молшері экономиялық болады. График бойын- 
ша жалпы релеванттық шығындар тапсырыстардың мөлшерінің 
өзгеруіне сезімтал болмағанын байқауға болады. Мысалы, тапсы-
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рыс мөлшері 25%- ға -  400 бірліктен 300 немесе 500 бірлікке дейін 
өзгерсе, онда ол 400 теңгеден бастап 410 теңгеге дейін, яғни 2,5 
немесе 40% -ға жылдық шыгындардың көбеюіне апарады. Басқа 
жагынан, тапсырыстың 50% -ға -  400 бірліктен бастап 600 бірлік- 
ке дейін көбейгені жылдық шығындарың 400 теңгеден 434 теңгеге 
дейін немесе 8,5% -ға өсуіне апарады.

Формула көмегімен есептеу
Сақтау қу.ны, тапсырысты орындаудың жэне оның мөлшерінің 

құны арасындағы қатынасты ескеретін формуланың көмегіменен 
тапсырыстың оптималдық мөлшерін анықтауға болады. Бұл 
қатынастар келесідей болуы мұмкін: Мерзімдегі қорлардаң жал- 
пы қажеттілігін (Б) қамтып көрсететін мерзімдегі тапсырыс са- 
нын тапсырылған бірлік санына (Q) бөлінген. Тапсырыстың 
орындалуының жалпы құны дегеніміз -  ол арнайы мерзімдегі 
тапсырыс санының жэне бір тапсырысты орындау құнының 
кебейтіндісі. Тапсырысты орындау құны келесі формуламен 
есептелінеді:

Мерзімдегі жалпы қажеттілік / тапсырылган саны * бір тапсы- 
DOрысты орындау құны = -----

Қордың бірлігін сақтау құны тұрақты деп қояйық, мерзімдегі 
сақтаудың жалпы құны қор бірлігінің сақтау құнына көбейтілген 
мерзімдегі орташа қор тең болады (Н). Сақгаудың жалпы құнының 
есептеу формуласы:

Тапсырылған саны / 2 *  бір бірліктін сақтау куны =
2

Кез келген мөлшеріне тапсырыстың жалпы релеванттық 
шығындары келесідей болады:

тс = “ +21І
Q 2

Біз жоғарыда келтірілген формуланы дифференциялап, Q 
бойынша жэне туындыны нольғатеңестіріп, жалпы шығындардың 
функциясына ең аз шамасын анықтап бере аламыз. Содан кейін,
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біз тапсырыстың оптималдық мелшерін (Q) аламыз:

Q = I

2DO
Н ’

мұнда D -  мерзімдегі жалпы қажеттілік,
О -  бір тапсырыстың орындалу құны,
Н -  қор бірлігін сақтау құны.

Осы формулаға сәйкес, алдағы мысалының мэліметтері 
бойынша мынандай жауап аламыз:

Ескерту 
Есептеу ізділігі:

Q 2

d T C  - D O  Н  
 = — —

d Q  d 2  2 '

Теңестіреміз,

H Q 2 - 2 - D O  =  0;

q 2  _ 2 D O  

Н
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5.2.2. Тапсырысты орналастыру 
кезеңін анықтау

Қосымша қорларды алуга тапсырыс жасау кезеңін анықтау 
үшін біз тапсырысты дайындаудан бастап қорларды нақты 
жабдықтауға дейін қанша уакыт өтетінін білу керекпіз. Бұл 
мерзім тапсырыс циклі деп аталады. Тапсырысты қайталау 
уақытын осы мерзімдегі шығындардың күнделікті қорларына 
тапсырыс циюіі күндерінің санына көбейтумен анықтайды. 
Материалдарға, бүйымдарга жэне қосымша материалдарға 
тапсырысты қайталау мерзімі болып сатып алуға мәлімдемені 
дайыидагаи жэне жабдықтаушыға тапсырыс жіберілген уақыт 
табылады. Өндірушінің дайын енімінің қоры үшін тапсырысты 
жаңарту мерзімі, дайын өнім қорының деңгейі кәсіпорынға 
өнімді дайындау керек деген тапсырыс жасау қажетті деңгейіне 
сэйкес болган кезде пайда болады:

Шикізаттың жылдық шығыны -  600 бірлікті қүрайды деп 
жорамалдайық, апталық шығыны түрақты болып қалады, егер 
бір жылда 50 жүмыс аптасы болса, онда апталық шығындар 
120 бірлікке тең. Егер тапсырыс циклі -  екі апта болса, онда 
240 бірлікке дейін тапсырыс төмендеген кезде орындалады. 
Тапсырыстың оптималдық мөлшері бойынша қорларды қалай 
жиі толықтыру қажет екенін айтуға болады. Мысалы, егер 
тапсырыстың оптималдық мөлшері -  600 бірлік болса, онда бір 
жылдық сұранысы 6000 бірлік деп, бір жыл ішінде 10 тапсырысты 
орындауға болады. Жүмыс аптасы 50 болған кезде, тапсырыс эр 5 
апта сайын қабылданады. Бірақ, екі аптадагы тапсырыстың циклі 
бойынша фирма тапсырысты бірінші жабдықтаудан кейін, қорлар 
240 бірліккс дейін азайғанда, үш аптада дайыидайды. Соған 
қарай, тапсырыстьщ оптималдық мөлшерінің моделі қорларды 
толықтыру жэне оның молшерін белгілеуде, мерзімді анықтау 
ушін белгісіз сүраиыс жағдайында қолданылады.
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5.2.3. Классификациялау көмегімен 
қорларды бақылау

Ірі фирмалар мыңдаған эр түрлі қорларды сақтауға 
мүмкіндіктері бар. Қорларды маңызы бойынша категорияларға 
бөлу үшін фирма ең маңызды баптарына арналған қорлардың 
бақылау жүйесін пайдаланады. ABC категориялары бойынша 
бэріне таныс классификациялау әдісі келесі мысалда көрсетілген. 
Осы әдіске сэйкес белгілі мерзімге қорлардың эр бабы бойынша 
алудың жалпы қүнын бағалау қажет.

'Гапсырыстың Тапсырыстың Талсырыстың
циклі циклі циклі

Тапсыры стың огггималдық м өлш ері (ЕОР)-бОО бірлік, тапсы ры сты ң циклі -  
2  апта, б ір  апталык шыгындар -  120 бірлік, тапсы ры сты ц ж аңарту м ерзім і -  

2 4 0  бірлік, 3, 8, 13 ж эн е т.б. апталар аягы ңда жасалған тапсы ры с

5.3-схем а. Аныктау жагдайы ндагы  қорлардың багыты

Мысалы: ABC категориялары бойынша қорларды клас- 
сификациялау эдісі.

1-сатысы. Қорлардың эр бабы бойынша алудың жалып қүнын 
анықтау үшін осы мерзімде пайдаланған бірліктің есепті орташа 
санын қор бірлігінің есепті бағасына көбейту қажет.
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5.2-кесте
Заг Есепті пайдалану, бірлік Бірлік багасы, тг А луды ц жалпы қүны, тг

1 6 0 0 0 0 1,00 6 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 0,05 1000

3 1000 0,10 100

4 10000 0,02 200

5 100000 0,01 1000

6 8 0 000 2 ,00 160000

2-сатысы. Жоғарыда көрсетілген барлық баптарды алу құ- 
нының төмендеуі бойынша топтастырыңыз, содан кейін оларды А, 
В және С категорияларына бөліңіз.

Бүл келесідей болуы мүмкін:
5.3-кесте

Категориялар Қорлардагы брлік саны Ж алны iq(!НЫ

бірлік % теңге %

А  катсгориясы 1000 10 73 0 0 0 0 73

В категориясы 2000 20 190000 19

С категориясы 7000 70 8 0 000 8

Жиынтыгы 10000 100 1000000 100

Осы мерзімде алынатын қорлардың эр бабы бойынша санын 
багалау негізі болып үлестіру болжауы табылады. Содан кейін бул 
баптар алудың жылдық қүнының төмендеуі бойынша топтастыры- 
лады. Алудың жылдық қүныныдағы алғашқы қорлар бабының 10 
пайызы -  А категориясына, келесі 20 пайызы -  В категориясына 
және қалған 70 пайызы -  С категориясына жатады. Егер біз, 10000 
қорлар бабы бар деп болжасақ, онда алудың жылдық қүныныдағы 
алғашқы 10000 бабы -  А категориясына жэне т.б. кіреді. Тәжіри- 
беде, С категориясьшың барлық 7000 бабының қүнын бағалау 
қажет емес, себебі оларды алудың жылдық қүны өте аз.

Мысалдан көріп отырмыз, А категориясының барлық 
бабының 10 пайызы барлық қүнын 73 пайызын, В категориясының 
бабынының 20 пайызы барлық қүныны 19 пайызын жэне С 
категориясының бабының 70 пайызы барлық қүнын 8 пайызын 
қүрайды. Осыған байланысты, ең қатал бақылау А категориясын-
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да жүргізілуі қажет, осы категорияға көбіне әдістер жэне тәсілдер 
жақынырақ. Бүл категорияға қорлардың жоқ болуымен байланыс- 
ты көп шығындардан сақ болу үшін өте үлкен емес бітеу қажет. 
С категориясы үшін үлкен қорлар жэне резервтер қолайлы. Бүл 
баптар бойынша тапсырысты жаңарту мерзімін сандық әдісінің 
негізінде емес, нақты жағдайларға қарай анықтайды.

В категория баптарының бақылауы сандық әдістердің 
кәмегіменен өткізіледі, бірақ олар А категориясына сияқты күрдел і 
болмайды.

A, В жэне С категориялары үшін қүн пайызы көптеген өқдеу 
өнеркәсібі компанияларына тиімді. Тәжірибеде, 10 пайыздан 15 
пайызға дейін қорлардың багітары барлық сатып алулардың қүнын 
70 пайыздан 80 пайызға дейін қүраса, оңда жағдай жақсы болып 
саналады. Қорлардың деңгейін басқару көбіне жеңілдейді, егер ол 
жалпы шығындардың үлкен бөлігі келетін, қорлар бабының сол 
кішкеитай үлесіиде жииақталса.

5.6-есеп.
Тез өсіп жатқан жас «Лимитед» компаниясы жаңа фабриканы 

ашуды жоспарлайды. Компания басшысы менеджерлермен фаб- 
риканы ашылуынын жоспарына байланысты эр түрлі мәселелерді 
талқылап, сізден бухгалтер-талдаушы ретінде қорларды басқарудың 
кейбір аспектілері бойыиша баяндама дайындауды сүрайды. Оның 
ішінде, қорларды басқару жүйесіне келесі жүмыстар не береді 
екені оны қызықтырады:

-  ABC категориялары бойынша қорлардың жагдайын тал- 
дау;

-  қорлардың деңгейін анықтау;
-  қорлардың оптималдық мөлшерін есептеу.
Басшыға баяндама дайындаңыз және озіңіздің үсьшысынызды 

беріңіз.
5.7-есеп.
Әр ай сайын өнімді оидіруіне 4000 бірлік шикізат жүмсайтын 

«Ажар» компаниясы бір өнім түрін өндіреді. Бүл өнімді өндіру 
үшін компания қажетті компоненттің бір бірлігін 130 теңгеден 
жабдықтаушыдан сатып алады. Компонент тапсырысының циклі
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-  тапсырыс берген күнен жеткізген күнге дейін үш қүн құрайды. 
Бір тапсырысты орындау құны -  60 теңге, ал сақталу қүны -  бір 
жылға 10% құрайды.

Есептеу қажет:
а) тапсырысты» оптималдық мөлшерін;
э) бір жылдагы тапсырыетыц қажетті көлемін;
б) бір жыл ішіндегі компонентін сакталу құнын жоне жалпы 

тапсырыстың құнын.
5.8-есеп.
«Алтын» фирмасы қорларды сақтайды. Осы бап бойынша ке- 

лесі моліметтер белгілі:
-  бір партияны орындауға кеткен түрақты шығындар, теңге 

-1 3 0
-  бір тоқсандағы үлестірудің болжамды тұрақты деңгейі, бір- 

лік -  3125
-  бір жыл ішіндегі қорлар бірлігінін сақгалу құны, теңге -  10
Есептеу қажет:
1) қорларды сақтаудың және тапсырысты орындаудың 

минималдық жылдық құнын;
2) егер тоқсан (квартал) ішінде алдыменен 781 бірлікке дейін 

төмендеп, содан кейін 6250 бірлікке дейін жоғарлағандағы 
гіартияның оптималдық мөлшерін.

Партияның оптималдық мөлшерімен жэне үлестірудің өзгеру 
деңгейі арасындағы байланысты анықтаңыз.
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------------------------  ТЕС Т С¥РАҚТАРЫ  ----------------------------

1. Басқару есебінің объектілерін көрсетіціз:

A )  инвестицияларды ң, табы старды ң жауапкерш ілік орталыісгары;

B ) шаруашылық п роцестері ж еңе оларды ц нэтиж есі;

C) ондір істік  ресурстар. шаруашылык процестер і ж ән е оларды ң  

нәтиж елері;

D ) табы стар;

E) шығыстар.

2. Реттелетін иіыгындар -  бул:

A ) жауапкерш ілік орталығының м енедж срі әсер  стпейді;

B ) ш ы ғындардың пайда болу оры ндары  мен жауапкерш ілік орталықтары;

C) болаш акта табы с алып келетін сатып алынғаи ж ән е кәсіпоры нда бар рс- 

сурстар;
D ) шыгын баптары мен өндір істік  қызмст факторлары;

E) жауапкерш ілік орталығы бойы нш а м енедж ерге т әу ел д і шығындар.

3. Реттелмейтін шыгындар -  бүл :

A ) біртекті өн ім дер д ің  турлері мсн топтары;

B ) шығын баптары мсн ондір істік  кызмет факторлары;

C ) ш ы ғындардың пайда болу оры ндары  мен жауагікершілік орталықгары;

D ) жауапксрш ілік орталығыныц м енедж ері өз әсер ін  ти г ізе  алмайды;

E) жауаптарды ң іш ін де дұры сы  жоқ.

4. Жауапкериіілік орталықтары бойынша есеп дегеншіз:

A ) ш ығыстар мсн табы старды ц есеб і;

B ) ондір істік  озіндік  к ү н ііы ң есеб і;
C) альтернативтітандау негізін дсш сш ім к абы лдау үш індиф ф еренцияланған  

ш ы гы ндармен диф ф еренцияланған т үсім д ер  ж өн ін дегі акпаратгы  

жинақтау, талдау ж эн е дайы ндау;

D ) озін д ік  кұнды аныктау;

E) жауапкерш ілік орталықхарының кірісім сн  шыгысы ж оиін дегі ж оспарла- 

натын ж эн е накты бухгалтсрлік ақпараттарды өн дейтін  басқару бухгал- 

тсрлік ж үйссі.
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5.3.1.
5*3»  Жедел бақылау және сметаның

орындалу бағасы

Бақылау жүйесі

Бақылау жүйесі -  ол фирма кызметін басқаруға көмек бере- 
тін және келешектегі дұрыс істердің негізін қамтамасыз ететін 
қатынас торы. Бақылау жүйесіменен біз типті механикалық моделі 
болып табылатын термостаты (жылытудың орталық жүйісінің 
реттеушісі), мысапы ретінде алып танысамыз. Бүл жерде бақылау 
жүйесі келесідей жүргізіледі:

• автоматтық реттеушінің комегіменен процесс (бөлменің 
температурасы сақтау) түрақты басқарылады;

• автоматтық реттеушінің көмегіменен белгіленген деңгейі- 
нем ауытқуларды табу;

• берілген деңгейге шығу сэйкес қелмеген жағдайда ретте- 
уші істер басталады. Автоматтық реттеуші температура 
берілген деңгейден төмен түсе, жылытқышты қосып, енгізу 
түзетеді. Егер шығу (температура) берілген деңгейге сэйкес 
болса, жылытқыш өшіп қалады.

Процестің мониторингі жүзеге асырылады: егер берілген 
деңгейден нәтиже ауыгқыса, онда кіру өзінен -өзі түзегіледі.

Сметалық бақылау жүйесінде механикалық бақылаудың эле- 
менті’ері де қолданылады.

5.4-схемада жоспарлаитын кірулер сметада керсетілгенін жэне 
нақты нэтижемен салыстырмалы болатынын, ал талап етілген ен- 
гізулерден ауытқулар анықталганын көруге болады.

Е«т>' І1]хмксі Шигу

t
1_

Kepi байлаиы с____
Лигомштык

5.4-схсм а. М ехананикалы қ бақылаудың ж үйесі



Бухгалтер шығындар бақылауына жауап беретін бас- 
қарушыларға бақылау есептерін откізеді. Бақылау тиімді болу 
үшін нақты шығулар келешекте жоспарланған шығындарға сәйкес 
келетін жолдармен түзету қызметін жүргізу қажет. Егер салысты- 
рулар сметаның енді орындалмайтынын көрсетсе, жоспарланган 
енгізулерге жету үшін езгертулер қажет болып қалуы мүмкін. Тер- 
мостат қалай нақты жэне берілген температураларды салыстыр- 
са, солай сметалық бақылау жүйесінде нақты жэне жоспарланган 
нәтижелерді ауытқулардан қашуга салыстырылады, түзету істерін 
жүзеге асыру үшін.
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5.5-схем а. Сметш іы қ бақылау процесі

Жылдың аяғында нақты нәтижелер үзақ мерзімді жоспардың 
көрсеткіштеріменен салыстарылады. Салыстырудың мэліметтері 
бойынша үзақ мерзімді жоспарды талдайды және фирма алдында 
түрған міндеттерді шешу жолында жеткен прогресті бағалайды. 
Одан басқа, салыстырулар жетекшіге бүл мақсатттардың іске 
аспайтының куәландыратын, жаңа жағдайдағы үзақ мерзімді жос- 
парларды қарастыруға мүмкіндік береді. Бақылау көбіне жылдық 
мәліметтер бойынша жогары басшылықпен жүргізіледі.

Күнделікті операцияларды төменгі бөлімнің жетекшісі 
бақылайды. Төменгі бөлімнің жетекшілері нақты нәтижелерді 
сметалық көрсеткіштермен салыстырудың иақты мэліметтерін 
түрақты алғаны, қысқа мерзімді операцияларды бақылауға қажет. 
Әрине, бүл болған қателерді түзете алмайды, бірақ олардың 
себебін анықтау, жетекшілерге тиісті шараларды қабылдауға 
жэне келешекте сондай қателерді жібермеуге мүмкіндік береді.
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Сметалық жэне нақты көрсеткіштерді салыстыру мэліметтері 
бойыниіа ессптеменің құруы қарастырылатын жүйе жауапкершілік 
орталықтарының есебі деп аталады.

5.3.2. Жауапкершілік орталықтары 
бойынша есеп және шығындарды 
бақылау

Біздің елімізде жауапкершілік орталықтары бойынша 
шығындардың есебі туралы идеясы 70-ші жылдардың басында 
туындады. Ол ішкі фирмалық басқаруды жақсарту қажеттілігінен 
пайда болды. Жауапкершілік орталықтары бойынша есеп де- 
геніміз -  ол жауапкершілік орталықтарының шығуындагы жэне 
кіруіндегі нақты және жоспарлы ақпаратты бақылау, ондеу жэне 
бейнелеу жүйесі. Бүл жүйенің негізгі үгымы -  ол шығындар 
орталығы. Шығындар орталыгы дегеніміз -  ол активтердің са- 
тып алуына кеткен шығындар жэне басқадай шығындар туралы 
ақпаратты мақсатқа сәйкес жинақтайтын ұйымдастыру бірлігі. 
Бәрінен жиі шыгындар орталықтары ретінде бригада, ендірістік 
участкесі, цех сияқты төменгі деңгейдегі қүрылымдық бөлімшелер 
қарастырылады. Жауапкершілік орталықтары бойынша шығындар 
есебі жүйесінің маңызды сипатты белгісі -  ол эр жеке жетекшінің 
жүмысының тиімділігі болып жауап беретін участкесінің жет- 
кен нәтижелері бойынша бағалануы табылады. Мысалы, цехтің 
бастығы кәсіпорын директорының еңбекақы мөлшерін қоя ал- 
майды, сондықтан осымен байланысты шығындарды оның це- 
хына жатқыза алмайды. Жауапкершілік орталықтары бойынша 
шығындар есебі жүйесін жүзеге асыру негізінде бақыланатын 
және бакыланбайтын шығындар принципі бар.

Жауапкершілік орталықтары бойынша шығындарды басқару 
көбінесе ірі кэсіпорыидарда іске асырылады.

Жауапкершілік орталықтары бойынша кәсіпорындардың 
бөлінуі мүмкіндік береді:

-  кэсіпорынның эр бөлімшелерінің қызмет ерекшеліктерін 
ескере отырып, шығындарды басқаруда ерекше эдістерін



пайдалануға; шыгындарды басқаруды кәсіпорынның 
ұйымдастыру қүрылымымен байланыстыруға;

-  оны басқарудың барлық деңгейлерінде жүзуге асыра оты- 
рып, шығындарды басқаруды ортақтауга;

-  шығыидардың, түсімнің жэне табысгың пайда болуына жа- 
уапты адамдарды қоюға.

Жауапкершілік орталықтарда келесі белгілер бойынша 
классификациялауға болады:

-  жауапкершілік орталықтары орындайтын функциялар;
-  жауапкершілік жэне өкілдік көлемі.
Жауапкершілік орталықтары орындайтын функциялар при- 

нципі бойынша иегізгі жэне қосалқы болып бөлінеді.
Негізгі жауапкершілік орталықтары тікелей онім шығарады, 

тұтынушыларға қызмет корсетеді жэне жүмыс атқарады. Олардың 
шығындарын тікелей өнімнің өзіндік құнына(жүмысқа, қызметке) 
апарады.

Негізгі жауапкершілік орталықтар кұрамына материалдық 
қорларга жататын орталықтары, негізгі өндірістің цехтары» 
жэне учаскелері, басқару жэне өткізу орталықтары кіреді. Не- 
гізгі өндірістің цехтары және учаскелері өнімді дайындаудың 
технологиялық процесін қамтиды. Басқару орталықтарына 
кәсіпорынды басқарудағы функцияларды жүзеге асыратын жауап- 
кершілік орталықтары жатады. Өткізу жауапкершілік орталықтары 
кәсіпорынның өнімін өткізудің жэне маркетингтің міндеттерін ше- 
шеді.

Қосалқы жауапкершілік орталықтары ендірісте түтынушыға 
емес, негізгі жауапкершілік орталықтарына арналған қызметтерді 
атқарып, өнімді дайындап немесе жүмыстарды орындап қосымша 
қатысады. Қосалқы жауапкершілік орталықтардың шығындарын 
өнімнің өзіндік қүнына тікелей апаруға болмайды, сондықтан 
оларды алдыменен негізгі орталыкгар бойынша таратады, содан 
кейін негізгі оргалықтардың жиынтық шығындар қүрамы ретінде 
өзіндік қүнға қосады.

Қосалқы жауапкершілік орталықтар құрамына әндіріс про- 
цесіне қызмет ететін жэне жалпы зауыттық брталықтары кіреді.

232 -4 ► Басқару сссбі
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Жалпы зауьптық орталықтар кәсіпорынның барлық белімшелеріне 
қызмет етеді. Өндіріс процесіне қызмет ететін орталықтар тек не- 
гізгі өндірістің қажеттілігіпе қызмет көрсетеді.

Бөлімшелер жетекшілерінің өкілдік деңгейлерінің критери- 
ялары бойынша кэсіпорында жүмыс істеп жатқаи .ұйымдастыру 
құрылымына қарай барлық жауапкершілік орталықтарын келесі- 
дей классификациялауға болады:

А) Шығындар орталығы -  бұл жетекші тек гана шыгыпдарға 
жауап беретіи бөлімше. Мысалы, өндірістік цех, конструкторлық 
бюро. Шығындар орталығы басқа ірі жауапкершілік орталықтар 
құрамына кіре алады. Шыгындар орталыгын реттелетін шығындар 
орталығына, жарым-жартылай реттелетін шығындар орталығына 
жэне нашар реттелетін шығындар орталығына бөлуге болады.

Реттелетін шығындар орталығы үшін шығындар және шығару 
арасында үйлесімді арақатынас бар. Мысалы, өндірістік цех- 
та материалдар шығындарының нормасы, бір енім бірлігінін 
нормативтік еңбек сыйымдылығы бар, ал материалдарға жэне 
еңбекақыга кеткен жалпы шығындарды, бір өнім бірлігінің норма- 
тивтік шығындарын шығарудың жоспарланған колеміне көбейту 
арқылы аныктайды. Осындай орталықтардың шығындарының 
басқаруы икемді бюджеттін көмегімен жүзеге асырылады. Рет- 
телетін шыгындар орталығының менеджері алдыменен, бір бір- 
лікті шығарудағы шығындарды минимизациялауға жауап береді, 
сондықтан оның қызметі бір енім бірлігіне кеткен нақты жэне жос- 
парлы шыгындарды салыстыру арқылы бағаланады.

Жарым-жартылай реттелетін шығындар орталығына шы- 
ғындар жэне қызмет нәтижелері арасында үйлесімді арақаты- 
нас жоқ. Шығындардың белгіленген шамасы осындай орта- 
лықтардың алдыма қойылған міндеттеріне байланысты, жос- 
парды өңдеу кезеңінде кэсіпорын басшыларының шешімдері 
бойышиа анықталады. Бүл орталықтың менеджерлері бюджеттің 
қүрылуына, жұмыстың сапалы көрсеткіштеріне жауап береді.

Нашар регтелетін шығыидар орталығы жарым жартылай рет- 
телетін шығындар орталығынан өзгешеге, себебі кэсіпорынның 
басшылығы мұндай орталықтардың шығыидар шамасына әсерін 
тигізбейді және оны берілген шама ретінде қабылдайды. Мысалы, 
кәсіпорын аймағындағы -  медпункт.



Шығындар орталығыиың қызметін бақылауға мүмкіндік бе- 
ретін, басқару есебінің негізгі жабдығы -  ол смета. Шығындар 
орталығынның сметасында, басқарудың жоспарына және 
бақыланатын шыгындар концепциясына негізделген, күтілетін 
шыгындары туралы ақпарат болу керек.

Жоспарланған көрсеткіштерді нақты нэтижелермен салысты- 
руы сметаның орындалу есебінде көрсетіледі. Есеп төмендегідей 
кесте түрінде қүрылады.

234 4  ► Басқару ессбі

Бақыланатын С мета бойы нш а
Нақты шығындар

Ауытку'лар
шығындар шығындар

Сметаның орындалу есебі жэне ішкі есептеменің басқа фор- 
малары екі принципті сақтаумен негізделеді:

1) ішкі шаруашылық есептеме тек осы жауапкершілік 
орталығының менеджері бақылай алатын және оның өсуіне 
әсерін тигізетін көрсеткішгерді қамтиды;

2) есептемеде басқару принципін қолдануға мүмкіндік бере- 
тін ауытқулар туралы ақпарат болу керек. Бүл принциптің 
маңыздылығы -  бүл жоғары деңгейдегі менеджерге 
ағымдағы кезекте төмен деңгейдегі жауапкершілік ортапық 
қызметінің егжей-тегжейін реттеуі қажет еместігінде.

Көбіне басшылар бухгалтерлік есептеменің бөлшекггеріне 
уақыт таба алмайды жэне облыстық мәселелерді іздестіреді. 
Сондықтан, осындай есептемелер жиынтық шамалармен қоса, жа- 
ман жэне жақсы нәтижелерді айқындайтын баптарды көрсетеді.

Б) Кейбір кәсіпорындарда тағы да бір жауапкершілік орталығы 
бар -  ол табыстар орталығы. Табыстар орталығы -  бүл белгілі 
бюджеттің шектеуінде сагудан түскен табысты максимизациялауға 
жетекші жауап беретін бөлімше. Бүл кезде, ереже сияқты, осын- 
дай бөлімшелердің жетекшілері қосымша ресурстарды тарту 
үшін қүралдардың қосымша шыгындары бойынша да емес, пай- 
даны максимизациялау мақсаттымен үлестіру бағалардың өзгеруі 
бойынша да емес, екілетті жоқ, мысалы өткізу бөлімі. Бүндай 
орталықтың жүзеге асырылуына кеткен шығындармен және 
түсім мэнінің арасындағы байлаиыс тіпті жоқ, сондықтан негізгі
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бақылаушы көрсеткіш болып түсім табылады, сонымен қатар оны 
анықтайтын көрсеткіштер: натуралдық түрдегі өткізу көлемі, бага, 
үлестіру қүрылымы.

В) Пайда орталығы -  бұл шығындармен қатар, оз қызметінің 
қаржылық нәтижелеріне жетекші жауап беретін бөлімше. Б.үл ірі 
бірлестіктердің құрамындагы кэсіпорындар. Пайда орталығының 
менеджері бағаларды, өндіріс және үлестіру көлемім, сонымен 
қатар шыгындарды бақылайды, сондықтан негізгі бақылаушы 
көрсеткіш -  ол пайда. Пайда ортапығы бірнеше шығыидар 
орталығынан түрады.

Басқарушы пайда орталыктары жауап беретін болғандықтан 
және шығындар бөлігінде қандай, түсу болігінде сондай өкілеті 
бар, сондықтан пайда орталығын бағалау үшін жауапкершілік 
орталықтары бойынша есеп жүйесінде қолданатын есептеме- 
лер көбіне пайда есептемесінің формасымен дайындалады. Бүл 
есептемелер операциялық гіайданың немесе үлестірудің жал- 
пы пайдасының құруына дейінгі шығындарды жэне түсімдерді 
керсетеді.

П а й д а  о р т а л ы ғ ы н ы ң  ж а л п ы  п а й д а сы  =  са т у д а н  т ү с к е н  т а за  т ү с ім  

-  ү л е с т ір іл г е н  ө н ім н ің  ө н д ір іс т ік  ө з ін д ік  к ұ н ы .

О п е р а ц и я л ы к  п а й д а  =  ж а л п ы  п а й д а -  п а й д а  о р т а л ы ғ ы н ы ң  

о п е р а ц и я л ы қ  ш ы ғы н д а р ы .

Операциялық шығындар дегеніміз -  ол табыс салыгын жэне 
несиеге төленетін пайыздарды қоспағандағы, экімшілік жэне 
үлестіру шығындары. Пайда орталығына жататын операциялық 
шығындарды тікелей және қосымша деп бөлуге болады. Онда 
пайда есебіне аралық көрсеткішті енгізуге болады -  ол қалдық 
табыс.

5 .4 -к ес те

К өрстекіш тср А  орталығы Косіпоры н

1 2 3
1. Таза сатулар X X
2. Ү лестірілген  оп ім іііц  өндір істік  озін д ік  құны X X
3. Жалпы пайда X X
Тікелей операциялы қ шығындар X X
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Кестеиің жалгасы
5. Қаллык табы с X X

1 2 3
6. Қ осы м ш а опсрациялы қ шығындар X
7. Операциялы қ табы с X
8. Пайыздарлы төлеу шыгындары X
9. Салық салы пганга дей інгі табы с X
10. Т абы с салығы X
11. 'Газа табы с X

Пайда орталықтардың шыгындар шамасымен түсімдерді са- 
лыстыратын есептемелер -  ішкі фирмалық басқару есептемесінің 
екінші деңгейі.

Г) Инвестициялар орталығы -  бұл тек шығындарға жэне тү- 
сімге ғана емес, сонымен қатар капитал салымдарына жетекші 
жауап беретін белімше. Мысалы, меншікті пайдасын инвести- 
циялауға құқығы бар кәсіпорындар. Инвестициялар орталығының 
мақсаты -  максималдық пайда алу емес, сонымен қатар салынған 
капиталдың максималдық рентабельділігіне, инвестициялардың 
максималдық табыстылығына, акциоиерлік қүнды көбейтуіне қол 
жеткізу.

Имвестициялар орталығын пайда орталығымен шығындар 
орталығының жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Сондыкхан, 
басқа орталықтарда сияқты, бұл орталықтада есепті -  аналитика- 
лық жабдықтарды пайдалана аламыз.

Инвестиция орталықтарының шығындарын басқаруы опе- 
рациялық бюджетін, оның орындалу есебінің, баланстыц жэне 
ақша ағымы есебінің көмегімен жүзеге асырылады.

Инвестиция орталығының қызметін бағалау үшін есептел- 
ген арнайы жоспарлы жэне нақты талдаушы көрсеткіштер ішкі 
басқару есептеменің үшінші деңгейі.
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Басқару шыгыіщар 
орталыгы

Нормативтік 
шыгындар орталыгы

Шыгарудың

5.6-схем а. Ж ауапкерщ ілік орталыктардың ор түрлі тип тер ін ің  іш індегі 
бю дж сттік  көрсеткіш тердің  оры ндалуы н бақылау ж эііе  жоспарлау

5 .3 .3 . Функциялар бойынша шьіғындардың 
есебі арқылы басқару

Көптеген үйымдарда көпшілік шығындар айнымалы болмай- 
ды жэне қысқа мерзімді келешегіндегі басшылыққа бақыланды 
болмайды. Жауапкершілік орталықтардың есебінің дәстүрлі 
жүйелері көбіне қысқа мерзімді айнымалы шыгындарды бақылауға 
бейімделген, бірақ айнымалы емес шығындарды басқаруға тіпті 
келмейді. Кейбір компаниялар аз уақыт бүрын, айнымалы емес 
шыгындарды басқару жэне оларды бақылау үшін ABC менедж- 
мент функциялары бойынша іпыгындар есебі арқылы басқару 
жүйелерін бекіткен. Бүл жүйелер басшыларды шыгындардьщ не- 
гізінде жатқан себептеріне назар аударғызады. Өндірілген өнім 
жобалау, дизайн, өндіріс, маркетинг, жеткізу жэне қызмет кәрсету 
нэтижелерінде гіайда болган шығындарын есепке алады жэне 
ресурстардың пайдалануы қызметпен келтіріледі деп функция-



лар бойынша шыгымдардың есебі болжайды. Компания ішінде 
қызметтін негізгі мацызды түрлеріне кеткен шыгындар туралы 
есептеме жэне жинақ жақсы түсінуге және шыгындарды тиімді 
басқаруға мүмкіндік береді. Функциялар бойынша шығындар 
есебі жүйесінің ішінде үзақ мерзімді жоспарда шыгындардың се- 
бепшісі болып табылатын, қызметті бақылау арқылы шығындарды 
басқару жүзеге асырылады. Басқа сөзбен айтқаида, оның мақсагы 
-  шыгындарды емес, олардың себебін бақылауда. Шығындарды 
сақтаудың басқаруы шығындарды ұзақ мерзімді бақылауды 
қамтамасыз етеді. Мысалы: олар жабдықтарды жөндеу уақыты, 
сатып алудың талап етілетін көлемі, жабдықтаушылар саны. 
Материалдардың ауыстыру шығындарын қарастырайық. Олардың 
мөлшері іріктеуге жэне қоймаға қоюына қажетті жеке бөліктердің 
көлемі арқылы анықталады. Сондықтан, материалдарды ауыстыру 
шығындары қажетті бөліктердің санына пропорционалды өнімнің 
сэйкестелген түріне апарылады. Бүл көзқараспеи беліктердің 
көлемі енімнің өзіндік қүнына эсерін тигізеді және енімдерді» 
шыгындары, оларды қүрайтын бөліктер көлеміне пропорционал- 
ды болады. Соған орай, бүл жағдайда бөліктерді стандартизаци- 
ялау қажетгілігіне жэне олардың көлемінің қысқартылуына көңіл 
бөлінеді. Өндірістік шығындар қысқартылады, егер белгілер саны 
қысқартылса. Бүл жобалаушыларды материалдардың ауыстыруын 
қысқартатын ұзақ мерзімді белгілер саиын қысқарту арқылы өнімді 
жеңілделуді ынталамдырады. Сондықтаи, ендірістік шығындарды 
калькуляция жүйесі басқарушыларды ұзақ мерзімді шығындарды 
бақылауды ынталандырады. Бірақ шыгындарды басқару үшін 
көп жағдайларда өнімге кеткен шыгындарга қарағанда, қызметке 
жүмсалған шығындарға назар аудару қажет. Функциялар бойын- 
ша шығындар есебі жүйесін пайдалаиу процедурасы үш сатыдан 
тұрады.

Бірітиі сатысы -  қызмет түрлеріие компанияны бөлуді 
қамтиды. Қызмет түрлері дегеніміз -  ол өнімді өндіру үшін немесе 
қызмет көрсету үшін қызметшілер жэпе құрал-жабдықтар орын- 
дайгын операциялар.

Екінші сатысында -  эр қызметтүріне шығындар орталықтарын 
қүру қажет.

238 Ч  ► Баскару есебі



5. Жоспар.чауга жәие басқаруга ақпарат М ► 239

Үшіниіі сатысы -  нақты қызмст түрінің шығындарыпа эсер 
ететін факторларды анықтайды. Кейбір қызмст түрінің шыгын- 
дарына ықпалын тигізетін, негізгі факторлар болып табылатын 
оқиғаны немесе күшті анықтау үшіп «шығьшдарды сақтаушы»тср- 
мині қолданылады. Басқа сөзбен айтқанда, шыгындарды сақтаушы 
деп іс-әрекеттері шығын шығаратын факторларды айтамыз.

5.9-есеп.
Бірнеше өнім түрін өндіретін, 300 жұмысшысы бар жоне де 

бір жылдық сату обороты 12 млн теңге қүрайтын компанияга сіз 
бухгалтердің комекшісі болып орналастыңыз. Жарты сағаттың 
ішінде басқарушыга шыгындарды бақылау туралы есептеме 
дайындауыңыз қажет. Сонымен қатар, сіз шығындарды бақылау 
дегеніміз не, оның мақсаты қандай жэне бүл компанияға қандай 
эдісті пайдалану тиімді екені туралы жауаптарды беріңіз.

5.10-сссп.
«Асыл» компаниясы бір стандарттық өнім шығарады жэне 

басқа өнеркәсіптік компаниялар сияқты нарықтық белсенділіктің 
түсуіне көңіл аударады. Бүл компания 6300 бірлік өнім шығарады 
жэне ендірістің 70% пайыздық деңгейінде жүмыс атқарады, бірақ 
коммерциялық басшысы келесі бюджетгік жылда өндірістің 
деңгейі 50 % пайыз болады деп болжайды.

Ө н дір іс деңгей і
60% 70% 80%

теңге тсцге тснге
1. Н егізгі материалдар 3 7 8 0 0 44100 5 0 400
2. Н сгізгі өндір істік  
ж ұмы сш ы ларды ң ецбекақы сы

16200 18900 2 1 6 0 0

3. О ндір істік  қосы мш а шығындар 3 7600 4 1 200 4 4 8 0 0
4. Әкімш ілік қосы мш а шығындар 3 1500 3 1 5 0 0 31500
5. Таратылатын косы мш а шығындар 4 2 3 0 0 4 4 100 4 5 9 0 0
Жалпы ш ыгыңдар 165400 179800 194200

Табыс тарату бағасының 20%-ды» қүрайды.
Жоғарыдағы мәліметтер бойынша, күтілетін жалпы табыс 

нақты көрсетілетін, өндірістің 50%-дық деңгейіне смета қүрыңыз.
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----------------------  ТЕСТ СҰРАҚ ГАРЫ ----------------------------

1. Шыгып орталыгы баіып табылатын:

A ) басқаруш ы  шығыстар мен сатудан тускен  түсім  ш ец бер ін де жауапты бо- 
лагын жауапкерш ілік орталығы;

B ) басқаруш ы  күрделі салы мдар бойы нш а ш еш ім дер қабылдау ш сцбер інде  
жауапты болаты н жауапксрш ілік орталығы;

C) басқаруш ы  шыгарылган өн ім дер  бойы нш а жоғары  нәтиж еге ж ету  
ш ең бер ін де жауапты болатын жауапкерш ілік орталмгы;

D ) басқаруш ы  он ім н ің  озін д ік  күны ны ң түсір ілуін е жауап берстін  
ш еңбер індегі жауапты болаты н жауапксрш ілік орталығы;

E) баскаруш ы  оиы ц бакы лауы ііда табы лган ш ығындар ш ең бер ін де жауап- 
ты болаты н жауапкерш ілік орталыгы;

2. Пайда орталыгы болып табылатын:

A ) баскаруш ы  шыгыстар м ен  сатудан түскен  түсім  ш ең бер ін де жауапты бо- 
латын жауапксрш ілік ортапығы;

B ) баскаруш ы  күрделі салы мдар бойы нш а ш еш ім дер қабылдау ш ең бер ін де  
жауапты болаты н жауапкерш ілік орталығы;

C ) баскаруш ы  шыгарылған өн ім дер  бойы нш а жоғары нэтиж сғе ж ету  
ш сң бср ін дс жауапты болатын жауапкерш ілік орталыгы;

D) баскаруш ы  өн ім н ің  өзін д ік  кұны ньщ  түсір ілуін е жауап беретін  
ш еңбер індегі жауаптьі болаті.ш жауапкерш ілік орталығы;

E ) баскаруш ы  оны ң бақылауында табы лган шыгындар ш ец бер ін де жауап- 
ты болагы н жауапкерш ілік орталығы;

3. Қаржыльщ есепте талдаудың негізгі объектісі болып ие табылады?
A ) түтас алғандағы шаруашылык бірлік;
B ) шаруашылық бірліктің эр түрлі кұрылымдык белім ш слсрі;
C ) ж ы лды қж иы нты қтабы с;
D ) ш сгсрістср;
E) барлы қ жоғары дағы  аталғандар.

4. Көп мақсатты есеп жүйесініц объектілерін көрсетіңіз:

A ) ш ы ғындардың пайда болу орьшдарымем жауапкерш ілік орталықтары;
B ) шығыи баптары мен өндір істік  кызмет факторлары;
C ) біртеісті еи ім д ер д іц т ү р л ер і мен топтары;
D ) ш ы ғы ндарды ң пайда болу оры ндары мен жауапкерш ілік орталықтары, 

шығын баптары м сн  ондір істік  қызмет факторлары, біртекті өн ім дср д ік  
түрлері мен топтары;

E) ш ы гы ндарды ң пайда бол у  оры ндары мсн жауапкерш ілік орталыктары, 
біртекті өн ім дер д ің  түрлері м ен  топтары.
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5.4.1. Нормативтер және шығындардьі 
бақылайтын қүралы ретіндегі 
олардан ауытқулар

Шыгындарды басқарудагы ең тиімді тәсілі -  ол пайда болу 
кезеңінде оларды реттеу. Сондықтан, дайын өнімге кеткен норма- 
тивтік шыгындарды емес, өндірістік операциялардыңжүзеге асыру 
процесінде пайдаланған материалдарға, еңбекке және қызмеггерге 
нормативтерді орнату қажет. Осы нормативтерден ауытқулар 
олардың себебін жэне пайда болуына жауагі беретін тұлгаларын 
айқьшдауда ескерілу қажет. Накты бір өнімді өндірудегі қажетті 
операцияларына кеткен нормативтік шығындар гізбегін толықтыру 
жоне құру арқылы өнімге нормативтік шығындарды анықтайды.

Нормативтік шығындарды анықтауда екі жақындық (әдіс) 
қолданылады. Біріншісі бойынша материалдардың жонс еңбектің 
пайдалануы өткен кезеңін нақты мэліметтерімен багаланады. Екін- 
шісі бойынша, нормалар техникалық талдау көмегіменен белгіле- 
ну қажет. Техникалық талдау кезінде матсриалдардың, еңбектің 
жэне жабдықтардың нақты есебінің негізінде эрбір операция- 
сын үйрену қажет. Бірінші эдіс бойынша, яғни өткен кезендердің 
иақты мэліметтері бойынша нормативтерді белгілеу кезіиде откен 
қателердің жэне кемшіліктердің нормативтерде қайталану қауіп- 
қатері туындайды. Сондықтан, бұндай кезде, өткен кезендердің 
оргаша иэтижелері негізінде нормативтер белгіленеді. Артық ма- 
териалдар жэне еңбек ескерілмейді. Қажетгі ресурстар үлесін өз 
бетінше төмендегу жолымен нормативтсрді бслгілеуге де болады. 
Техникалық талдау әдісінен қарағанда бүл эдіс өнімнің сапасын, 
өндірістік технологияларын жэне ресурстардың рационалды бай-
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ланыстыруын іздестіруіне назар аударуға мүмкіндік бсрмейді, бүл 
эдістің кемшілігі осыдан түрады.

Техникалық галдауды пайдалана отырып, өнімге кеткен нор- 
мативгік шығындардың белгілеу процесін қарастырамыз.

М а т е р и а д д а р ғ а  ш е к т е у л е р

Әр операцияға қажетті, дэлді зерттеу жолымен енгізілген 
материалдар санын анықтаған, әнімнің өзгешілігінен бүл шекте- 
улер белгіленеді. Бүндай зерттеу кезінде жобаға жэне сапаиың 
талабына сойкес эр өнімді дайындау үшін ең тиімді материалдар 
қандай екенін анықтайды, сонымен қагар ендіріс процесіндегі 
шарасыздық, әдеттегі шыгындарды ескереотырып, қолдаиылатын 
материалдардың иақты колемін айқындайды. Материалдардың 
қарапайым көлемі кобіне бүйымның өзгешілігіпде белгіленеді. 
Бүларда эр операцияны орындау үшін материалдардың қажетті 
көлемі қарастырылады жэне белгіленеді. Әр онімнің жеке 
өзгешілігі бар. Матсриалдарға кеткен пормативтік шығындар нор- 
мативтік сандарды сәйкестелген нормативтік бағаларға көбейту 
арқылы анықталады. Нормативтік бағаларды сатып алумен ай- 
налысатын бөлім белгілейді. Бүл болім жабдықтаушылармен 
жақсылап танысып, олардың ішінде ең бэсекслесті бағалар 
бойынша жақсы сапалы материалдардың қажетті көлемін 
жабдықтайтыи біреуін таңдап алды деп болжанады. Кобіне нор- 
мативтік бағаларда экономикалық тапсырысты орналастырудагы 
өзгешіліктері, колеміне қарай жеңілдіктердің алуы, жеткізудіц 
тиімді тәсілі жэнс нссие алудың қолайлы жағдайлары ескеріледі. 
Сол сэтте сатушының материалдар сапасына сенімділігіне жэие 
уақытымен жабдықтауға назар аудару керек.

Е ң б е к  ш ы ғ ы н д а р ы н ы ң  н о р м а т и в т е р і

Еңбек шығындарының шектеуін белгілеу үшін ор түрлі опе- 
рациялар бойынша қызметтің барлық түрлёрін талдау қажет. 
Уақыт шығындарым жэме жүмысшылардың істерін еңбск про- 
цесінде меңгергенен ксйін ор операцияны талдайды жэне жі-
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берген уақытын есептейді. Бүл істерді жэне уақыт шығындарын 
мсңғерудің эдеттегі процедурасы эр огіерациялардыңталдауында 
түрады жэне керек емес эле.менттерді жоюға, өндірістің тиімді 
эдісін анықтауға бағытгалған. Содан ксйін, өндірістің ең тиімді 
эдістері, жабдықтардың пайдалануы жэне жүмыс жағдайлары 
стандартталады. Орташа жүмысшыға жүмысты орындау үшін 
қажетті уақытты (норма-сағатта) анықтайды жэне өлшейді. 
Шарасыздық түрулар, мысалы жабдықтың сынықтары жэне оның 
техникалық қызметтіне ариалған штаттық шаралары норма -  
сағатына кіреді. Ецбекақының нормаланған ставкалары эдетінше 
немесе компания саясатына сәйкес, немесе менеджерлер және 
кәсіподақтар арасындагы келіссөздер нэтижесінде бекітіледі. 
Келісілген еңбекақы ставкаларын эр операциялар бойынша еңбек 
шығьшдарын анықгау үшін жіберілген нормативтік уақытында 
пайдаланады.

Қ о с ы м ш а  ш ы ғ ы н д а р д ы ң  ш е к т е у л е р і

Қосымша шығындарды үлестірудың нормативтік став- 
касы машиналардың жүмысына немесе негізгі өндірісгік жү- 
мысшылардың 1 сағаттағы еңбек ставкасына негізделген. Тұрақты 
жэне айнымалы қосымша шығындардың жеке ставкаларын 
анықгауы жоспарлауға жэнс бақылауға арналған.

Тұрақты қосымша шығындар, негізінде ендіріс деңгейі 
озгеруіне байланысты емес болады жэне қысқа мерзімді жоспарда, 
өндіріс деңгейлерінің кең спектрінде өзгермей қалады. Сондықтан, 
шығындарды бақылаудың көзқарасынан бір операцияның түрақты 
қосымша шығындарының ставкасын анықтау үшін түрақты 
қосымша шығындарды стандартизациялау қолайсыз. Бірақ, 
магериалдық ондірістік қорларды бағалаудың кезкарасыменен, 
бухгалтерлік есептің ішкі қаржылық есептемесінің қажеттіліктері 
үшін түрақты өндірістік қосымша шығындарды өнімге үлестіру 
қажет. Сондықган, материалдық-өндірістік қорларды бағалау үшін 
түрақты қосымша шығындарды бірыңғайлайды.

Нормативтік шығындар бойынша өзіндік қүнды калькуля- 
циялау жүйесіндегі қосымша шығындар есебінің өзіндік қүнды 
есептеудің басқадай жүйелерінен негізгі айырмашылығы ол
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ондірістік қосымша шығындар нақты жұмыс жасаған уақытына 
емсс, норма-сағатына көбейтілген қосымша шығындарды үй- 
лестірудің еағаттық ставкалары бойышпа есептеледі.

5.4.2. Нормативтік шығындар бойынша 
өнімнің өзіндік құнын 
калькуляциялау және оның мақсаты

Нормативтік шығындар бойыпша калькуляциялау жүйелерін 
кеңінен пайдалаиуы, эр түрлі мақсатга шығындар туралы ақ- 
параттарды қамтамасыз сіумен байланысты. Содан кейін негізгі 
міндеттер қарастырылады жэне оларды шешу үшін нормативтік 
шыгындар бойынша калькуляция жүйесі қолданылады:

1. Смета қүруда комек көрсету жэне басқарушы қызметінің 
тиімділігін бағалау.

2. Бақылауды қамтамасыз ету. Бүл шешім қабылдауда жауап- 
ты түлғаларды ескертетін жэие жоспарга сәйкес келмейтін 
деңгейі бар қызмет гүрлерін айқындаумен жетеді. Қажетті 
түзететін істерсіз жағдай бақылаудан шығуы мүмкін.

3. Шешім қабылдауда қолданылатын болашақ шығындарды 
болжау.

4. Қорларды бағалау үшін пайдаланатын өнімдерге шы- 
ғындарды апару процедурасын жеңілдету.

5. Қызмегкерлер құрамы жетуге ұмтылатын мақсаттарды 
бекіту.

Калькуляция жүйесіндегі шығындар туралы ақпарат бақылау 
механизмі ретінде пайдалануы мүмкін. Алдыменен біз шектелген 
шығындар бойынша материалдық өндірістік қорларды бағалауда 
есептеуге болатын ауытқулардың талдауын қарастырайық. Со- 
дан кейін, нормативтік шеісгелген шыгындардың калькуляция- 
лау жүйесін жэне шығындарды толығыменен үлестірумеи бірге 
нормативтік шығыидардың калі>куляциялау жүйссін салыстыра- 
мыз. Нормативтік шыгындардың калькуляциялау жүйесі ішін- 
де операцияларды көрсетуге қажегті жазулардың элементтерін 
қарастыруды бастаймыз.



5. Жоспарлауға және баскаруға акпарат -4 ► 245

Ауытқуларды талдау

Ауытқуларды формулалардың сериясы бойынша жай есепте- 
уге болады. Барлық керсеткіштер бойынша ауытқулар 5.7-схемада 
көрсетілген.

Өнімді өндіруде пайдаланатын материалдарға кеткен шы- 
гындар екі негізгі факторлардан байланысты болады: ол мате- 
риалдардың бағасы жэне оның көлемі. Сондықтан, нақты 
шығындар нормативтік шығындардан өзгеше болуы мүмкін, се- 
бебі пайдаланған материалдардың нақты көлемі нормативгік және 
нақты багадан өзгешеленеді. Соған орай, біз материалдарды» 
пайдалануын жэне олардың бағасы бойынша ауытқуларды есеп- 
тейміз.

М атериаддарды ң бағасы  бойы нш а ауыткулар

Бүл ауыгқудың есептеу тэсілі -  бір ғана материалдың норма- 
тивтік бағасын накды бағасыменен жай салыстыру. Мысалы, A 
материапдың 1 кг-ныңнормативтікбағасы 100 теңге, ал накты бағасы 
110 теңге. Баға бойынша ауытқу I кг-ға 10 теңге болды. Бүл үлкен 
емес ауытқу материалдардың сатып алынган кішкентай көлеміне 
төлеген бағасынын көтерілуіне байланысты пайда болды. Бірақ сал- 
дар етс маңызды, егер көтерілген сатыгі алу бағасы материалдардың 
үлкен көлеміне төленсе, онда ауытқулар үлкен болады. Бір бірлік 
материалға төленген нормагивтік бағаменен нақты баға арасындағы 
айырма сатып алынатын материалдар келеміне көбейтілу қажет. A 
материалы үшін ауытқу баға бойынша 10 геңгеге тең, бірақ 19000 
кг сатып алынғанына байланысты, көтерілген бағасы 19000 есе 
төлеиді. Осыған орай, материалдар бағасының жалпы ауытқуы 1900 
тен болады және қолайсыз болады.

М атерилдарды пайдалану бойы нш а ауідткулар

Бүл ауыткудыц есептеу, тәсілі -  пайдалапылатын нормативтік 
көлемді нақты шығындарменен жай салыстыру. Мысалы, «Сиг- 
ма» өнім бірлігін норма бойынша дайындауына кеткен шығын A
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материалының 2 кг- на тең. «Сигма» өнімі 9000 бірлік өндірілген, 
сондықтан А материалының 18000 кг пайдалану қажет, бірақ мақты 
шыгын 19000 кг қүрады, яғни 1000 кг артық шығын орьш алды. 
Бұл артық ціығын материалдардың бағасы байланысты скенін 
көрсетеді. Сондықтам, материалдардыц артық шығынның бағалау 
үшін ауытқуды қүидық форматүрінде көрсеіу қажет.

М атериалдар бойынш а ж алпы  ауыткуы

Сандық және бағалық элементтердің ауытқуларын талдау үшін 
жалпы ауытқу база болып табылады.

Матсриалдар бойынша жалпы ауытқуы -  бүл өнімнің нақты 
шығуы үшіи матсриалдарға кетксн нормативтік шығындарменен 
(НорШ) нақты шығындар (І ІШ) арасындағы айырма:

НорШ - НШ.

Е ңбекақы ньщ  ставкасы  бойы нш а ауыткулар

Бүндай ауытқуларды 1 еңбек сағаттының нормативтік бағасын 
нақты бағамен салыстыру арқылы анықтайды.

Еңбекақының ставкасы бойынша ауытқулар жүмыс істеген 
сағаттының нақты санына (НСағ) кобейтілген, еңбекақының нақгы 
(НС) жэне нормативтік ставкалары (НорС) арасындагы айырмаға 
тең:

(НорС- НС) * НСағ.

Еңбек өнімділігі бойы нш а ауытқулар

Негізгі ендірістік жұмысшылардың еңбек колеміндегі 
ауытқуларға байланысты еңбек онімділігі бойыцша ауытқулар 
пайда болады. Өнімнің нақты шығуына кеткен еңбек көлемі өидіріс 
уақытымен норма -  сагат түрінде көрсетіледі. Еңбек өнімділігі 
бойынша ауытқулардың есептеу формуласы теменде келтірілген:

Еңбекақының нормативтік сағаттық ставкасына (НорС) 
көбейтілген, қарастырып отырған кезендегі лсүмыс істегеи иақты
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уақытпенеи (ІІСағ) өнімді нақты шығаруына кеткен нормативтік 
уақыт (НорСағ) арасындагы айырмаға сңбек өнімділігі бойышпа 
ауытқу тең болады:

(НорСағ - ІІСағ) * НорС.
Бүл ауытқу материалдарды пайдалану бойынша ауытқуларга 

ұқсас. Айнымалы қосалқы шыгындар бойынша жалпы ауытқу.
Айнымалы қосалқы шығындар бойынша жалпы ауытқу мате- 

риалдар жэне еңбек бойынша жалпы ауыгқулар сияқты есептеледі. 
Оның есептеу формуласы келесідей:

Өнімғе апарылған нормативтік айнымалы қосалқы шы- 
ғындарменен (НорШ) нақты айнымалы қосалқы шығындар (НШ) 
арасындагы айырмасына тең:

НорШ - НШ.
Негізгі ондірістік жұмысшылардың еңбек уақытына сэйксс 

айнымалы қосалқы шығындар өзгсреді деп жорамалданады, 
сондыктан айнымалы қосалкы шығындар бойыншажалпы ауытқу 
бір иемесе екі себептен пайда болады:

• иақты шығындар смсталык шығындардан өзгешеленеді;
• неғізгі өндірістік жүмысшылардың нақты еңбек уақыты 

қажеггі пайдалану уакытынан өзгешелінеді.
Бүл себепгер екі элементін пайда болуына эсеріи тигізеді, олар 

шығындар бойышна айиымалы қосалқы шығындардың ауытқуы 
жэне тиімділігі бойынша айнымалы қосалқы шығындардың 
ауытқуы.

Шыгындар бойынша айнымалы қосалқы шығындардың 
ауьггқуы.

ІІақты қосалқы шығындарды сметалық шығындармен салыс- 
тыру үшін сметаны түзету қажет. Шығындар бойынша айиымалы 
қосалқы шығындардың ауытқуы төмеқдегідей формуламен есеп- 
теледі:

Шыгындар бойынша айнымалы қосалқы шыгындардыц 
ауытқуы негізгі өндірістік жұмысшылардың еңбегінін нақты 
уақыты үшін сметалық түзетілген аймымалы қосалқы шығын- 
дармен (СТАҚ1ІІ) нақты айнымалы қосалқы шығындар (НАҚШ) 
арасындағы айырмаға тең болады:



(СТАҚШ - НАҚШ).
Тиімділігі бойынша айнымалы қосалқы шығындардың 

ауытқуы.
Тиімділігі бойышпа ауытқуы 9000 бірлік өнімді шыгару үшін 

негізгі өндірістік жүмысшылардың 28500 сағат еңбегі қажет 
болды. Соган орай, жүмысшылар тиімділік деңгейінің норма- 
сын сақтай отырып 9000 бірлік өнімді 27000 сағатга шығарды. 
Сметалық уақытқа қосымша негізгі ондірістік жүмысшылардыц 
1500 еңбек сағатты қажет болар сді. Айнымалы қосалқы шығындар 
еңбек уақытына қарай озгерідсді, содан кейіи қосымша айныма- 
лы қосалқы шығындары 3000 теңге қүрайды. Тиімділігі бойынша 
айнымалы қосалқы шығындардың ауытқудың есептеу формуласы 
төмендегідей:

Тиімділігі бойынша айнымалы қосалқы шығындардың 
ауытқуы -  ол айнымалы қосалқы шығындардың нормативтік став- 
касына (НорС) көбейтілген қарастьгрылған мерзімдегі еңбектің 
накты уақытыменен (НСаг) норма-сағаттағы (НорСағ) өнімді 
иіығару арасындағы айырма:

(НорСағ- НСағ) * НорС.

Тұрақты  қосалқы  ш ы ғы ндар бойы нш а ауытқуы

Айнымалы шығындар бойынша калькуляция жүйесінің ішін- 
дегі түрақты өндірістік қосалқы шығындар қорытындылмайды 
жэне өнімге таратылмайды. Оның орнына мерзімге жалгіы тұрақты 
қосалқы шығындар жүмсалған мерзімдегі шығындар сияқты 
қарастырылады. Түрақты қосалқы шыгындар қызмет деңгейі 
өзгергенде өзгермей қала береді, бірақ олар басқа факторлардың 
әсерінен озгеруі мүмкін. Мысалы, бағаның өсуі түрақты қосалқы 
шығындардың көбеюінің себебі болуы мүмкін. Түрақты қосалқы 
шығындар бойынша ауытқулар соған орай, сметалық түрақты 
қосалқы шығындар жэне нақты түрақты қосалқы шығындар 
арасындағы айырмашылықты түсіндіреді. Тұрақты қосалқы 
шығындар бойынша ауытқудың есептеу формуласы:

Тұрақты қосалқы шығындар бойынша ауытқуы дегеніміз -  ол 
сметалық (СТІІІ) жоне нақты түрақты қосалқы шығыидар (НТШ) 
арасындагы айырма.
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CTI1I - нтш.
Үлестіру бағасы бойынша ауытқуы
Мысалы, үлесгірудің нақты бағасы -  42 теңге қүрайды, ал 

сметалық бағасы -  40 теңге. Өнім бірлігінің нормативтік айныма- 
лы өзіндік құны 20 теңге болған кезде, үлестіру бағасының өзгеруі 
бір бірлікке 20 теңгсден бастап 22 теңгеге дейін маржиналдық та- 
бысты көбейті. Үлестірудің нақты көлемі 9000 бірлік құраса, онда 
үлестіру бағасының өсуі көбейтілген маржиналдық табыс 9000 
есе алынғанын корсетеді. Бүл үлестіру бағасы 18000 теңге тең 
жағымды ауытқуды береді.

Үлестіру бағасы бойынша ауытқуды анықтау үшін нақты (НТ) 
жэне нормативтік жалпы табыс (НорТ) арасындағы айырмасына 
үлестірудің нақты көлеміне (НҮ) көбейтеміз:

(НТ - НорТ) * НҮ.

Үлестіру кәлемі бойынш а ауыткуы

Сметалық жэне нақты маржиналдық табыс арасыпдагы 
айырмаға эсср еткен үлесгіру көлемін анықтау үшін, біз сметалық 
үлестіру көлемін нақтыменен салыстыру керекпіз. Мысалы, 
сметалық үлестіру 10000 бірлікке, нақты үлестіру 9000 бірлікке тең 
жэне үлестірудің азайюы табысқа қалай әсер ететінін анықтап алу, 
1000 бірлікті 20 теңге қүрайтын сметалық маржиналдық табысқа 
кобсйіу қажет. Бүл 20000 теңгеге тең жағымды ауыткуды береді.

Нормативтік жалпы табыстың мәліметтері есептеулерде 
үлестірудің нормативтік бағасын пайдалануға мүмкіндік береді 
жэне көлемі бойынша ауытқуға үлестірудің нақты бағасының 
ешқандай озгерулері эсерін тигізбейді. Есептеу формуласын 
көрсетейік:

Үлестіру көлемі бойынша ауытқуы нормативтік жалпы 
табысқа (НорЖТ) көбейтілген үлестірудің нақты (НК) жэне 
смсталық колемі (СК) арасындағы айырма:

(НК - СІ<) * НорЖТ.
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5.11-есеп.
Жылу электр сганциясы зауытпен электр энергиясын 

жабдықтауға төрт жылға келісімшарт жасады.Электр станциясы 
отын ретінде табиғи газды да, көмірді де, мазутты да пайдаиала- 
на алады. Бірақ электр станциясы эр түрлі отынның қисыидасуын 
пайдалана алмайды, сондықтан барлық үш вариантты альтерна- 
тивтік деп есептеуге болады. Әр түрлі инвестициялық компани- 
ялар жоба үшін капитал қүнына бір қатарлық емес баға береді. 
Оның мэндерінің шашылуы өтс жоғары, бірақ орташа шамасы 
10 пайызды кұрайды.

Жобадан таза ақша ағымының болжауы келесідей:
Жылдар 0 1 2 3 4

Отын
Комір -1000 750 500 200 100
Газ -1000 350 350 350 350
М азут -500 1B0 180 180 180

Барлық қолайлы әдістерді гіайдалана отырып, барлық үш 
жобаларға сандық баға беріңіз. Әр жобаға ШКП-ның капитал 
қүлынан байланысын бір графиктс бейнелеиіз. Бүл жобаның 
қайсын қабылдау керек? Өз шсшіміңізді долелдсңіз.

5.12-есен.
«Асыл» комгіаниясы А жобасы жэне Б жобасы деген екі 

инвестициялық үсыныстарды қарастырып жатыр. Төмендегі кес- 
теде оларды сипагтамасы келтірілген.

М ерзім А  жобасы Б ж обасы

Бастапқы
шы гындар

(теңге)

Салыктан
кейінгі
табы с
(тсңге)

Акша
каражат-
тарының

таза
жылжуы
(тсцгс)

Бастапқы
шығындар

(тсңге)

Салыктан
кейінгі
габыс

(теңге)

Ақша
каражат-
тарының

таза
жылжуы

(теңге)
0 9 00 0 - - 12000 - -

1 1000 5 000 1000 5000
2 1000 4 0 0 0 1000 5000
3 1000 3000 4000 8000
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Компанияның капитал құны 15 пайыз кұраган жагдайдағы, эр 
жоба бойынша есептік табыстылықты, таза ағымдық құнды жэне 
рентабельділіктің индексін есептеңіз. Компания амортизацияның 
түзу сызықтық одісін пайдаланады деп жэнс бастапқы ин- 
вестициялардың қалдық құны нольға тең деп болжайық.

5.13-есеп.
Бірін-біріжоққашыгаратын екі жобаныңақшақаражаттарының 

болжау ағымдары келесідей (теңгс):
Ж оба М ерзім

0 1 2 3 4

A -1 0 ,0 0 0 5 ,000 5 ,000 5,000 5 ,000

Б -1 0 ,0 0 0 0 0 3 0 ,000

1. Әр жоба бойынша табыстың ішкі нормасын анықтаңыз.
2. Қажетті табыстылық 10 пайыз қүрайды деп болжап, ор 

жоба бойынша таза агымдық құнды анықтаңыз.
3. Сіз қай жобаны қабылдайтын едіңіз? Өз шешіміңіздс сіз 

қандай жорамалдарды пайдаланасыз?
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--------------------  ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ -------------------------

1. Нормативтік иіыгындар -  бүл:

A ) болаш акта табы с алып келетін сатып алынған ж оне кэсіпоры нда бар рс- 
сурсгар;

B ) жауапкерш ілік орталығының м снедж ері оз эсер ін  тигізе алмайды;
C) бірқатар ш ектеулермен айқы ндалган ж ән е кәсіпоры нньщ  болашаққа 

багдар жасауы на м үм кіндік бсрстін , шы гындардың гылыми мақұлданган  
деңгсйі;

D ) ш ы гындардың пайда бол у  орындары мен жауапкерш ілік орталыктары;
E) жауаптардын іш ін де дұры сы  жоқ.

2. Ш ыгындардың негізгі нормалары дегепіміз не?

A ) ұзак  м ерзім  іш інде озгср іссіз, тұрақты қалатын нормалар;
B ) ок дір істің  мүлтіксіз қызметі жагдайы идағы  қажетті минималды  

шыгындар;
C ) өн дір істін  жоспарланған тиім діл ігін  камтамасы з стетін , кыска уақыт 

аралыгындагы қолж еткізстін шыгындар;
D ) агымдагы нормалар ж ү й ес і, ж үм салған ш икізаттар, материалдар, алынған  

бүйы м дарды ц, оты ш іы ң, энергияны ң, барлы қ еңбск ш ы гындарының  
түрлер ін ід , өндір іске кызмет көрссту ж әне баскару ш ығыстарының нор- 
м ативтерімен сметалары;

E) жоғарыдаз ы жауаптарды ң іш ін де дүры сы  жоқ,

3. Ш ыгындардың мүлтіксіз нормалары дегеніміз не?

A ) үзақ  м ерзім  іш інде озгср іссіз, түрақты қалатын нормалар;
B ) он дір ісг ің  мүлтіксіз қызметі жагдайы ндагы  қажетті минималды  

шыгындар;
C) ө н дір іст ің  жоспарланган тиім діл ігін  қамтамасыз ететін , қысқа уақыт 

аралыгындагы колж еткізетін шығындар;
D ) ағымдағы нормалар ж үй есі, жүмсалган ш икізаттар, материалдар, алынған 

бүйы м дарды ң, отынны ң, энер іи ян ы ң , барлык сибск ш ы ғындарының  
түрлерін ің , өн дір іск е қызмет корссту ж зн е басқару ш ы гыстарыиың нор- 
мативтсрімен сметалары;

E) жоғары дагы  жауаптардың іш іи дс дүры сы  жоқ.

4. Шыгындардьщ агымдааы нормапары дегеніміз не?

A ) ұзақ  м ерзім  іш ін де езгер іссіз , түрақты қалатын нормалар;
B ) өн дір іст ің  мүлтіксіз кызмсті жагдайындагы қажетті минималды  

шыгындар;
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C) өн дір істін  жоспарланған тиім діл ігін  камтамасыз ететін , кысқа уақьгг 
арапығындағы колж еткізегін шыгыидар;

D) ағымдағы нормалар ж үй ссі, ж ұм салған шикізаттар, матсриалдар, алынған 
бұйы м дарды ң, отынны ң, энергияны ң, барлык ецбек  ш ы гындарының  
түрлерін ің, ондір іске кызмст корсету ж әнс басқару ш ығыстарының нор- 
мативтсрімен сметалары;

E) жогарыдағы жауаптардың іш інде дұры сы  жоқ.

5. Ауытқулар топтастыруларыныц категорияларыи кврсетіңіз:

A ) маркетингтік ауытқулар;
B ) он дір істік  өзін д ік  қунның ауыткулары;
C) субъект басш ы сы ны ң ж эн е оны н қурылымдык бөлім ш елсріи іц  

қарауындағы ауыткулар;
D ) маркетангтік ауытқулар, ондір істік  озіндік  кунның ауытқулары, субъ- 

ект басш ы сы ны ң ж энс оны ң кұрылымдық бөл ім ш елер ін ің  карауындагы  
ауытқулар;

E) жоғарыдагы жауаптардын іш інде дуры сы  жок.

6. Шыгындарды басқару ж уйесінің нормаларын көрсетщіз:

A ) негізгі;
B ) мұлтіксіз;
C) агымдағы;
D ) неғізгі ж әне ағымдагы;
E) н егізгі, м үлтіксіз ж оне агымдағы;

7. Нормативті ставка -- бұл:
A ) ағымдағы нормалардың ж үй есі, ш икізат ш ы ғындарының нормативтсрі 

мсн сметалары;
B ) қосы мш а шы ғындардың дайы и сом асы ны ң аяқталмаған өн дір іс  

калдықтарыныц, сондай-ак  коймадағы дайы н өнім  ж эн е саты п-өткізілғен  
он ім ғе агіарылуының сссптік  колсмі;

C) біркатар ш ектеулермен айкындалған ж әне кэсіпоры нны ң болашаққа 
бағдар жасауына мүмкіндік беретін , шығындардың гылыми мақүлдагап  

денгейі;
D ) болаш ақга табы с алып келетін сатып алынған ж әне кэсіпоры нда бар  рс- 

сурстар;
E) жогарыдағы жауаптардың іш інде дүры сы  жок.
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5.5.1.

5 . 5 .  Басқару шығындарын
қабылдаудағы өндіріс шығындары 

динамикасын талдау

Өнімнің озіндік құнының 
динамикасын талдау

Кэсіпорында өнімнің өзіндік құнының негізін өнімді сатып- 
откізу жэне өндіріспен байланысты шыгындар құрайды. Таддау 
процесінде өнімнің өзіндік қүнының үлес салмагы, өнімнің бір 
өлшем бірлігінің, сатудың езіндік қүны қарастырылады. Өзіндік 
қүнды талдау ішкі факторлардың өзгеруіне жоне шығындардыи 
ұйымдастырылуына, технологиялық процсстің үйымдық озге- 
рісгеріне байланысты болады.

Өндірістсгі енімнің динамикасын шығын баптары бойынша 
талдау төмендегі 5.5-кестеде кслтірілген.

5.5. Kap ron ондірісінің озіндік кун динамикасы

Шыгын
түрлері

Ш ығындар, теңге
Луытқуы (±) 

теңгс

1 га егістікке 1 т өн ім ге 1 га
егістікке

1 т
өнім ге2 0 0 7  жыл 2 008  жыл 2007  жыл 2 0 0 8  жыл

1 2 3 4 5 6 7

Еңбекақы 69 6 2 6160 ,5 670 550 + 801 ,5 -120

Тұқым 17105,5 17358,0 1645 1550 + 252 ,5 -95

Ж анар-ж агар
май

1008,0 1300,5 95 115 + 292 ,5 +20

М и н с р а л д ы
тыңайтқыш

4 3 1 0 ,0 4 5 1 4 ,0 415 405 + 2 0 7 ,0 -10

Автоколік 4 8 8 6 ,0 4 9 2 1 ,0 4 7 0 4 4 0 + 3 5 ,0 -30

Н егізгі құрал- 
дарды ң амор- 
тизациясы

835,5 9 67 ,0 80 85 +  131,5 +5
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Кестенің жалгасы
1 2 3 4 5 6 7

А  г ы м д  a г  ы 
негізгі күрал- 
дарды ж ондсу

209 ,0 96,5 20 10 -112,5 -10

Ііаскадай негізгі 
шыгындар 2309 ,0 1126,5 220 100 -1182 ,5 -120

Ү стсм с  
ш ығыстар

2682,5 2182 ,5 260 195 -5 0 0 ,0 -65

Барлығы 40 3 0 7 ,5 38629 ,5 3875 6450 -1678 ,0 -425

Келтірілген мэлімеггерден еңбекақы, басқа да нсгіз- 
гі шыгындардың кемігенін, ал жанар-жағар майға жэне негізгі 
құралдардың амортизация шығьшдарының артқанын, соның сал- 
дарынан механизациялау деңгейі жогарылағанын байқауға бола- 
ды. Агымдағы негізгі құралдарды жөндеу шығындары да біршама 
кеміген, ягни, жұмысты мсханизацияландыру көлемінің арту сал- 
дарынан, машина - трактор паркінің техникалық қызмст көрсетуі 
жогарылаған, 1 га кеткен минералды тыңайтқыштар шығыидары 
базистік жылмен салыстырганда артқан, ал басқа да факторлардың 
салдарынан I т картоптың енімділіғі артқан жоне езіндік құны 
төмендсген. Осыған байланысты қосымша шығындар құрамы 
ақталған.

Еңбекақы шығындарын жұмыс түрі бойынша талдауда ең 
төмснгі төлем нормасы алынады. Өнімнің құнын (жұмыс, қызмет) 
құнын жоғарылагатын жэне де басқадай дэлелдснбеген гөлемдерді, 
артық жазбаларды анықтайды.

Жеке жұмыстарды орындауда еңбскақі^іның есептегі жылды 
базистік жолмен салыстырғанда арту себебі анықталады.

Тұқымға кеткен шығындарды талдау өнімнің өзіндік құны 
бірлігінің өлшемінің өзгеруін анықгаудан басталады, одан кейін 
осы өзғсрістерді болдырған себептсрді қарастырады. Талдау про- 
цесінде қандай факторлардан пайдаланған тұқымдардың орташа 
құнының жоғарлағаны (немесе гөмендсгені) анықталады. Егер 
бүл олардың сапасына байланысты болса, онда бүл онімділіктің 
молшылыгына септігін тигізетін жағымды фактор болып табыла- 
ды. Бұл жагдайда тұқымның сң жоғарғы сортіарын сатып алу үшін 
кеткен қосымша шығындардың қаншалықты ақталғанын анықтау 
қажет.
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Өнімділіктің артуы тұқым сапасының жақсаруына байла- 
нысты, ягни егер салыстырмалы жылдарда ауылшаруашылыгы 
дақылдарыиың осу технологиясында сшқандай өзгеріс бол- 
маса, онда дақылдардың өсуіне үлес қосушы минералды ты- 
ңайтқыштарды нормада енгізу мен дақылдың сортын жаңарту бо- 
лып табылады.

Ауылшаруашылық техникаларын иайдалану шығындарын 
галдауда есептегі жылдардағы көліктердің саны мен құрамына 
жонс қолданылған көрсеткіштерінің қалай озгеруіне байланыс- 
ты, осы көрсеткіштердің техниканы пайдалану шығындарының 
деңгейі мен онімнің бір өлшемінің өзіндік құнына эсерін 
анықтайды.

Үнемделген немесе артығымен жұмсалған үстеме шыгын- 
дарды талдау, есептегі жылғы тікелей шығындарды базистік 
жылдағы мэліметтермен салыстыру арқылы анықталады.

Төмендегі 5.6-кестеде мысал рстіндс көрсстілген өнімнің бір 
өлшем бірлігінің өзіндік кұнының динамикасын талдау.

5.6 . Ө н ім н ің  б ір  о л ш ем  бірлігіиііқ  о іін дік  қ уііі.ім ы ң  
д к м ам и к асы н  та л д а у

Өнімнің
атауы

Өидірілгсн
өнім

колемі

Әнімнің
үлесі
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де
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і Өнімнің бір өлшем 
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уы Оның

ішінде

Ш
ы

ғы
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ды
лы

к

Ба
га

A 152 168 28,9 20,3 1,14 118 109,6 125 7 -8,4 15,4
Б 178 170 33,8 30,7 1,15 136 122,6 141 5 -13,4 18,4
В 196 216 37,3 39,0 1,2 94 81,7 98 4 -6,5 10,5

Барлы-
ғы 526 554 100 100 - - - - - - -

Косіп-
орын

бойынша
орташа

115,13 105 119,39 4,25 -10,15 14,4
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Кэсіпорындағы орташа өнімнің езіндік қүн бірліі ін есептей- 
міз (гр 7, гр.8, гр.9) орташа өлшем колемі ретінде 5.2.-кестедс 
көрсетілгендей өнімнің озіндік құнының бірлігі 4,25 теңгеге өскенін 
көрсетеді (119,38- 115,3). Өнімнің өзіндік құнының деңгейіне эсер 
еткендер:

1) өнімді өндірудегі қүрылымдық өзгерістер: А жэне В 
бұйымдарының үлес салмағының осуі, Б бүйымының үлес 
салмағының азаюы;

2) орбір бұйым атауы бойынша енімнің озіндік қүнының бір- 
лігі;

3) ресурстарға индекстік баға.
Өнімнің бір өлшем бірлігінің өзіндік қүнының қүрылымдық 

өзгерістерін бағалаудағы жоспарлы өнімнің бір өлшем бірлігінің 
өзіндік қүнына, нақты өндірілген өнімнің эрбір түріне қайга есеп- 
теу негізінде жүрғізіледі.

Өсімдік шаруашылығыи талдауда онімнің өзіндік қүнына 
эсер ететін шыгын баптары: еңбскақы, түқым, жанар-жағар май, 
тыңайтқыш, ағымды жөндеу, амортизациялық жарна, үстемс 
шығындар жэне басқалары.

Өсімдік шаруашылығының көлемін әңдеуғе кеткен шығындар 
өнімнің өзіндік қүнына тікелей эсерін гигізеді де, ал егісгік 
өнімділікке кері әсерін тиғізеді.

Жеке баптар бойынша 1 га егістікке жэне 1 т өнімге кеткен 
шығындарды галдауда базистік жоне есепті күндердегі салыстыр- 
малы шыгындарды сақтау керек.

Мал шаруашылығы өнімінің өзіндік қүнына кешенді фактор- 
лар эсер сткізеді. Оның ішіндс ең маңыздылары: өндірістің ма- 
мандандырылуы мен шоғырлануы, қүстар мен малдардың үдайы 
өндірісі, малдарды жем-шөппен қамтамасыз ету, олардың сапасы, 
қүстар мсн малдардың өнімділігін арттыру жэне бағу жағдайлары 
фсрмадағы жүмыстарды механизациялау деңгейі, тсхнологияны 
қолдану, үйымдастыру жоне еңбекақы.

Бірінші кезекте шығындарды талдауда түтас мал шаруа- 
шылығы, олардыңжскс салалары жоне өсімдік шаруалышығы мен 
мал шаруашылығы өнімдерінің өзіндік құиын талдау эдістемесі
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біртекті. Нақты өнім түрлерінің бір өлшем бірлігін өндіру бойын- 
ша, шығындарды құрудағы олардың ролін анықгайды.

Мал басының өнімділігінің төмендеуіне сонымен қагар меха- 
низациялау процестерінің деңгейі (қол еңбегінің үлесінің артуы) 
шошқаның 1т салмақ өсімінің үлғаюының себебі болып табы- 
лады. Сонымен қатар еңбекақы иіыгындары 1 т шаққанда 1323 
теңгеге өскен, бүдан басқа жыл ішінде шошқа шаруашылығының 
жүмысшыларына қосымша материалдық үстемс қосылды, мүның 
өзі шошқаның 1 т салмақ өсімінің есебіне 177 геңге еңбекақы 
артығымен жүмсалуына алып келді.

5.7. Шошқаиың 1 т тірі салмақ о с і м і і і і ң  озіндік кұным талдау

1 т кстксн тірі 
садмақ осімінің Өндірістен

Ессптік жыдмсн ауыткуы, тсңге

ШЫГЫІІЫ, тсңгс сссптсгіжыл-

Көрссткііитср
Базистік

жыл
Ессптсгі

жыл

ІЫ шығын 
колсмі базис-

Оның ішін 
бойь

дс өзгсріс 
нша

өзіндік щ- 
нына, тсңі-е

(3 катар-2 
катар)

Бага 
(3 катар-

өндіріс 
колсмі 

(4 қатар- 
2 каі'ар)4 катар)

Еңбскақы 7500 9000 8823 + 1500 + 177 + 1323

Ж с м - ш о п . 
барлығы 18780 22200 23997 +3420 -1797 +5217

коспалар 9840 17520 16020 +7680 + 1500 +6180

Баскадай 
шыі ындар 3600 1329 3600 -2271 -2271 0,0

шыі ындар 2280 2160 2280 -120 -120 0,0

Барлығы 32160 34689 38700 +2529 -4011 -6540

Қоспалы жем белгілі мөлшерде артқанын, соның салдары- 
нан 1 т өсім көлемінің өзіндік қүны 6180 теңгеге артқан. 1т қоспа 
жемнің өзіндік қүны базистік жылы деңгейінен біршама артты, 
соның себебінен шошқаның тірі өсім салмағының өзіндік қүны да 
1500 теңгегс артты. Дегенмен есептегі жылы басқадай жемдерді 
пайдаланудан базистік жылдагы өзіндік қүн деңгейінен төмен бо-



луына байланысты, шаруашылықта өсім көлемінің озіндік қуны 
3420 теңгеге төмендеді.

1 т өсім көлемінің өзіндік құны -  2391 теңгеге томендеді, 
мұньщ себебі үстемс шығындар мен басқадай шыгындар әлдеқайда 
үнемді жұмсалу салдарынан. Шошқаның 1 төсім келемінің езіндік 
қүнының жалпы кәбеюі -  2529 теңгсні қүрады.

Төмсндс 5.8-кестеде А.Ө.К.-гі кәсіпорындардың техникалық 
сервис қызметтерінің орындалуыныц озіндік қүнының калькуля- 
ция ерекшеліктері.
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5.8 . 3 M 3 -5 3  д в и г а т е л ь д ер ін  ж о н д су д іц  б ір  о л ш ем  б ір л іг ін іц  о з ін д ік  
к ү іім іи .ің  д іін а м іік а сы

Калькуляция баптары
Ш ыгындар, геңге

Жалпы ш ы гындардың үл ес  
салмағы , %

2007  ж. 20 0 8  ж. 2 00 7  ж. 20 0 8  ж. Луытқуы (+ ,-)
A 1 2 3 4 5

Ш икізаттар мен мате- 
риалдар, барлығы

1025,0 1343,2 28,65 29 ,87 +  1,22

О ны ң іш інде ж оидсу  
коры

948 ,8 1254,9 2 6 ,5 2 2 7 ,90 + 1 ,38

Қосалкы бөлш ектер, 
барлыгы

1369,0 1974,8 38,27 43,91
+ 5 ,64

О ның іш інде: 
жаңасы 5 47 ,6 1182,4 15,31 26 ,29 +  10,98

Ө иделгені 821,4 792 ,4 22 ,9 6 17,62 -5 ,34

Енбекақы, барлыгы 212,3 204,2 5,93 4 ,5 4 -1 ,39

О ныц іш інде: негізгісі 184,6 180,9 5,16 4 ,02 -1 ,1 4

Қосы мш а 27,7 23,3 0,77 0 ,52 -0 ,25

Е септелгсн еибекақы 83,9 74,3 2,35 1,65 -0 ,7 0

Жалпы өндір істік  шы- 
ындар, барлығы

4 03 ,8 4 8 6 ,4 11,29 10,82 -1047

О иы ң іш інде: жабды қ- 
тарды ү.стауга

333 ,4 433,1 9 ,32 9,63 +0,31

Цехтық шыгьшдар 7 0 ,4 53,3 1,97 1,19 -0 ,78

Жалпы шаруашылық  
шығындар

4 8 3 ,2 414 ,4 13,51 9,21 -4 ,3 0

Ө пдірістік  өзін д ік  құн 3984,5 5112 ,0 - - +  1127,5

Ж өн деу двигателінің  
рситабельділігі, %

11,39 13,67 - - + 2 ,28
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Көрсетілген мәліметтерді талдай отырып, ессптегі жылдагы 
двигательді жөндсудің өзіндік құн индексі базистік жыл- 
мен салыстыргаида 1,26 (4497,3/3577,2) артты, сонымен қатар 
ондірістегі рентабельділік өсімі 2,28 өскені байқалады.

Қарастырылғаи өзгерістер негізгі калькуляциялық баитардың 
жонс жөндеуден өткен двигательдсрдің орташа сату багасының 
іпығындарының көбеюімен байланысты.

Шығындардың негізгі бөлігі шикізаттар, материалдар жэне 
қосалқы болшектсргс байланысты.

Олардың езіндік құнының үлес құрылымы базистік жыл- 
мен салыстырганда 13 иайыз өскен, ал есепті жылда 73,78 пайыз 
күрады. Сондықтан осы шығындары қысқарту резервтерін анықгау 
келесі қарастырылатын мэселелердің негізгісі болуы керек.

Басқадай калькуляциялық шығын баптары бір бірін жан- 
жақты толықтыруы негізінде, жалпы езіндік қүнының төмендеуіне 
осерін тигізсді. Ресурстарды тиімді пайдалануды сипаттайтын 
онімнің өзіндік қүны ресурстардың тиімді пайдаланудағы негізгі 
корсеткіштерінің бірі, өнімнің 1 теңгеге шаққандағы өзіндік қүны 
мен өзіндік қүиының үлесі.

ПІешім қабылдау үшін ең бастысы өндіріс көлемінің эртүрлі 
деңгейінде шыгындар теңеседі. Кэсіпорынның қызметін сипат- 
тайтын көрсеткіштер жағдайында олар өндірілген жэне вгкізілген 
өнім бірліктерімен олшенеді (жүмыс уақыты, арақашықтық), 
нотижссінде басқадай да керсеткіштер тасымалданады.

Шыгындар жиі қолданылатын сөз. Барлық ресурстардың 
ақшалай өлшсмін білдіретін белгілі мақсаттарга жету үшін 
жүмсалатын, ягни тауарларды сатып алу немесе қызмет корсету 
осыган байланысты шыгындар шығын мақсаггары бойынша тара- 
тылуы, олар екі категорияга болінеді:

-  тікелей жэне жанама шыгындар
Өнімнің өзіндік құнын талдауда үнемделген немссс артық 

жібсрілген шығындардың себебі аныісгалады, келешекте алдағы 
езіндік күнды тәмендету резервтерін анықтау мақсатында.

Бүндай резервтер болуы мүмкін:
-  шикізатгар мсн материалдардың шығын нормаларын 

тәмендегу;
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шиюзаттарды, материалдарды отывдарын алмастыру қажет 
жаңадай шығатын түрлерімен шығындарды үнемдеу үшін; 
өндіріс қалдықтары мен ақаудан болған жоғалтуларды 
азайту;
сңбск өнімділігін арттыру;
еңбекақы шыгындарын оптимизациялау;
өнімнің саиасын артгыру.

5.5.2. Табыс мөлшеріне 
әсер ететін факторлар

Өнімнің бір өлшем бірлігінің өзіндік құнын факторлы тал- 
дау жүргізіледі. Жекеленгеи тармамандандырылган ондірісте 
жан-жақтылық көрссткіші ұжымның жағдайын салыстырма- 
лы жэне өндірістегі техниканьщ әр түрлі деңгейінің өнімнің 
шыгарылымының 1 теңгеге шаққандағы шығын көрссткіштері 
бойынша, ал ор түрлі кәсіпорындардың функционалды тиімділігін 
салыстыру шығын көрсеткіштерінің 1 теңге тауарлық енімге 
шаққандағысымен анықтайды.

Факторлы модельді қүрудың өзіндік қүн үлесіне келесі фак- 
торлар әсср етеді:

• өнімнің қүрылымы
• жекелеген енім түрлерінің шығын сыйымдылығы
• материалдар мен қызметтерге баға
• кэсіпорын өніміне баға
Өнімнің өзіндік қүнын төмендсту резервтерін іздестіру 

жоғарыда берілген факторларды тереңірек талдағанда байқалады. 
Өзіндік қүнды төмендету резервтерін анықтауда, өнімнің өзіндік 
қүнының құрылымын талдау, басқару мақсатына байланысты 
әртүрлі жіктеу белгілері бойынша шығыыдар топтарының негізіде 
анықталады.

Өнімнің езіидік қүнының ең үлкен үлес салмағын материалдық 
шығындар құрайды. Сондықтан материалдық шығындарды талдау 
эдістемесіне аса зор кеңіл болінеді.
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5.9-кестеде барлық өнімнің өзіндік құны жэне оиімнің бір 
өлшсм бірлігінің факторларының талдау қорытындысы бірігіп 
келтірілген.

5.9 . Б а р л ы қ  он іічн іц  ж ән е  о н ім н ің  б ір  о л ш ем  б ір л іг ін ік  ө з ін д ік  қ ү ііь ш а  

ж и ы н т ы к  ф а к то р д ы ң  зс е р і

Факторлар Ө нім нің  бір олш см бірлігінің  
өзін д ік  қунына көлем нің  эсері

Барлық он ім н ің  озіндік  
қунына көлем нің осері

1 2 3
Ө нім нің  саны - -3 2 2 3 ,6 4
1 2 3
Ө нім иіц  шығару 
кұрылымы

-0,97 -5 3 7 ,3 8

Ө нім нік  шыгын 
сиымдылығы

-11 ,45 -6343 ,3

Р ссурстарга бага 16,67 9 2 3 5 ,1 8
Барлығы 4,25 5578 ,14

ІІІығару көлемнің жойылу эсері жэне ресурстарга баға 
беру салыстырмалы үңемделген сомма немесе өнімді шығаруда 
артығымен жұмсалған шығын, өнімнің ресурстар сыйымдылыгын 
төмсндстуді жэне шығару құрылымының оптималдыгын қам- 
тамасыз ету бойынша анықталады.

Берілген мысал бойынша салыстырмалы үнемдеу қүрады: 
(-0,97-11,45)х544=6880,68 теңгені.
Рентабельділік деңгейінде факторлардың эсерін багалаудың 

аналитикалық тәуелсіздігін қарастырғанда факторлы модель- 
деу түрде ондірістік негізгі қүралдардың пайдалану рентабель- 
ділік байланысын ескере сатылған өнімнің 1 теңге жиынтық та- 
быс шамасына ( Тж/С) қор сыйымдылыгына (Қ.,шм) немесе қор 
қайтарымына ( Қ ^ )  материалдық айналым құралдарыныц пайда- 
лану көрсеткіштері мен мақсатка сэйкес ұсыну.

Факторлы модельдід соцғы түрі:
Т  / С  Т  / С

п _  --------------------------  хІОО = ------------------.vlOO
V  Н * К Р І С + Л р / С  l / K '  + U K . b

Өз кезеңінде қүралдардың рентабельділігі, өндіріс ресурс- 
гарыныц авансталғанын (Ао ) анықтауға болады.
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A  =   -  - * 1 0 0  =  *  * 1 0 0
ор Н  * Карт +  Аорт + Ш Н  * Корт / С + Аарт / С + Ш /С

Мұнда 111 -  сңбскақы шығындары, өндірістегі өнім (жұмыс 
қызмет) көрсетуге жұмсалған.

Шешім қабылдау үшін өндірісгік емес шыгындарға назар 
аудару қажет. Өйткені мұндай жағдайда да шығындар онімдердің 
түрлері бойынша таратылады. Дегенмен шешім қабылдау үшін 
барлық шыгын түрлсрінің мэні болуы мүмкін емес. Мысалы, 
қүрылыстың жэне жабдықтың амортизациялық жарна көлсмі, 
қандай да бір өнім түрін шығармай қалу мэсслесіне байланысты 
емес, тауарлы-матсриалды босалқылардың құиын бағалауда жалпы 
зауыттық амортизация жарнасы өнімнің түрі бойынша тарагылуы 
імүмкін. Бірақ та шығару тоқтатылды деген шешім қабылдағанда 
таратылмайды.

Өз мақсатында бейімделу үшін, есептің нсгізгі жүйесі тигіі бар:
• тапсырыстық калькуляция (жұмыс калькуляциясы)
• процестік калькуляция (калькуляция процесі)
Тапсырыстық калькуляция шығын калькуляция жүйесіне

жатады, ол кэсіпорындардан, эрбір олшем бірліктен немссс 
шығарылатын өнім партиясынан немесе қызмет бірегей екендігін 
талап етеді.

Тапсырыстық калькуляция жүйесі тапсырыс бойынша қызмет 
немесе тауар шығару салаларда қолданылады. Мысалы, мұндай 
қызметті аудиторлық ағенггіктер ез клиенітеріне қамтамасыз 
етеді. Өйткені эрбір клиентке қызмет корсегуде ресурстарды пай- 
далану көлемі ор түрлі.

Процестік калькуляция жүйесіне кептеғсн бірыңғай өиім 
бірлііін шығаруда жэне шығындардың эрқайсысына қатынасын 
анықтаудың кажеттілігі жоқтығын анықтайды. Мүнда өнімдср 
біркелкі шығарылады, тікелей шығын шамалары да жэне үстеме 
шығындар да біркелкі болады. Сондықтан орбір шығарылған 
бірліктің шығындарын жеке қарастырудың қажеттілігі жоқ.

Бұл амал кеңінен таратылған химиялық кэсіпорындарда, мүнай 
өидеу зауьтары нда, сусындар жэне азық-түлік косіпорындар са- 
ласында қолданылады.



5. Жоспарлауга жэнс басқаруға ақпарат ► 265

Тәжірибеде бүл екі калкуляция жүйесі жалпы есеп процесін 
бірыңғай полярлы жағын анықтайды. Көгітеген үйымдарда өнімді 
шыгаруда кейбір жағдайларда, осы скі жүйенің элемснттері 
қиыстыруды талап стеді. Сондықтан, эрбір кәсіпорын ез қызметіне 
байланысты шығын калькуляциясы жүйссі бойынша жоне басқару 
есебіндегі ақпаратгарды істен шығаруға байланысты келссідсй 
талаптарға жауап беруі керек;

1. Есеп беру қүжаггарының ішкі жэне сыртқы талаптарга 
сай екендігін қамтамасыз ету үшін, тауарлы-материалдық 
босалқыларды және өнімді сатып-өткізу шығындарын 
өзара бөліп тарату.

2. Менеджерлерге тиісті ақаараттармен қамтамасыз ету қажет 
дэйекті шешім қабылдау үшін.

3. Үжымды жоспарлауга, бақылауға, жүмыс істеу көр- 
сеткіштерінің олшемі бойынша, тиісті ақпараттармен 
қамтамасыз ету қажст.

Бүл екі жүйеде шығындарды бөліп тарату процесінде екі 
этапты жүйс колданылады. Бірінші этапты үстеме шыгындар 
шығын орталықтары бойынша бөліп таратылады. Ал скіншісінде 
шығындар шығын орталығындағы келетін жекс өнім түрі бойын- 
ша өнім таратылады.

Екі этапты бөліп тарату процссін пайдаланып қалу үшін, ке- 
лесі төрт қадамды орыидау қажсг.

1. Барлық өидірістік үстсме шығындарын өндіріс жэне шыгын 
орталықтарын қамтамасыз ету бойынша бөліп тарату ке- 
рск.

2. Шығындарды ондіріс орталықтары бойынша, шығын 
орталықтарына қызмст көрсететін шыгындарды қайта 
бөліп тарагу.

3. Әрбір өндірістік шығын орталықтарына жекелегеи үстемс 
шығын ставкаларыи есептсу.

4. Әрбір өндірістік шығын орталықтарыпа келстін, өнімнің 
түрі немесе басқадай мақсатты шыгындары істен шығару 
бойынша үстеме шыгындарды бөліп-тарату талдау бары- 
сында табысқа эсер ететін басқа да факторларды анықтау 
қажет. Олар болуы мүмкін өнімнің түрлері жэне олардың 
үлес салмағы жалпы көлемге әсер етеді.



Диагностика келесі жүйе бойынша жүргізілсді:
1. Жалпы сатылган көлемнің эрбір өнім түріне үлесін 

анықтау.
2. Бөлек онім түрінің жекелеген керсеткішін есептеңіз.
3. Факторлардың қүрамдық эсерін анықтау.
4. Жекелеген табыстың ауытқуының байланыс эсерін 

анықтау.
5. Өнімнің жекелеген түрінің табыс осері оның орта деңгейі- 

нің жалиы енімге көбейтіндісі арқылы анықгалады.
Берілгсн диагносгика тэсілдемссі 5.10-кесгеде «Агрогехсер- 

вис» АҚ мысалынан көруге болады.
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5 .1 0 . « А гр о тех с ер в и с»  А Қ  ж у м ы с гүрл ер і бо й ь ш ш а  ақ н а р а т т а р

К өрсеткіш тер
'Гехниканы ж өндеу  

бойы нш а кызмет
Қосалқы болш ектерді 

сату
2003 ж. 2 00 4  ж. 2003  ж. 20 0 4  ж.

Сатудан түскен габыс, мын 
тенге

1561,4 1509,8 962 ,6 9 6 2 ,6

Ж ұмы сты н толык озіндік  
қуны, мын текге

1378,3 1438,8 680,1 801,1

Табы с, мын теңгс 183,1 71,0 282,5 161,5

Сатудың табыстылыгы % 11,73 4 ,7 0 29,35 16,78

Бсрілген мэліметтер бойынша кслесідей қорытынды жасауга 
болады. Есептегі жылы сату бойынша табыстың кемуі, сатудың 
жалпы көлсмінің жәнс қызметтен, жүмыстың барлық түрлерінің 
табыстылыгының томендеуіне байланысты. Дсгеимсн қосалқы 
бөлшектсрді сагу бойынша табыс дсңгейінде керсеткіштер бо- 
йынша үстап түруға септігін тигізеді. Осыган байланысты олар 
табыстылық құрылымына (+0,29), ал жалпылама (+1,420) оң әсерін 
тигізеді.
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5.11. Жұмыс табыстылыгының днагіюстикалык әссрі 
жалны сату табысына

Жумыс 
табыстылыгы %

Жұмыс 
мәліметтсрінің 

жалпы көлемінс үлссі

Жалпы табыстылыққа 
әссрі

20
03

 
ж.

20
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ж.
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ыт

ку
 

(+
,-)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ауыл шаруашылык 
тсхникасын жондсу 
кызмсті бойынша 11

,73

4,
70

-7
,0
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0,
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0,
61 о

о -0
,1

2

-4
,2

9

-0
,5

15

Қосалкы бөл- 
шектерді сату

29
,3

5
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,7

8

-1
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9 оON
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5

9,
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5 оо
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00

0,
00 '

0,
90

5

Қосалқы белшектсрді сатудан тұсксн табыс карқыны ауыл 
шаруашылықтехникасын жөндеу қызметі бойыншасалыстырганда 
біршама төмендсді (12,57 %), дегенмен, сатудан түскен жиынтық 
табыс көрсеткішіне айтарлықтай эссрін тигізген жоқ.

5.5.3. Өндіріс қуаттылығы 
тиімділігін талдау

Кэсіпорынның өндірістік қуаттылығы дегсніміз -  ол енімнің 
шығарылуыи максималды түрде тсхника деңгейін сспгсп, техно- 
логияны, еңбекті ұйымдастыру нысаны жэнс өндірістегі барлық 
күралдарды белгілі мерзім ішіндс тиімді пайдалану, мысалы 
кэсіпорынның бір жылдагы потенциал мүмкіншілігі.

Пайдаланып отырған өндіріс қуаттылығын арттыру дегеніміз 
өндірістің бірден-бір қажетгі жағдайы жэне ол өзгермелі шама бо-



лып табылады. Сондықтан ол жыл басын, жыл соңына жэне орта- 
ша жылдық болып анықталады.

Жекеленген кэсіпорындар үшін өндіріс қуаттылығын анық- 
тағанда кейбір мринципті мэселе бойынша біркелкі шешімдер 
жоқ, яғни күнтізбелік уақыт қоры немесе есепті қабылдау тортібі 
рсжимінің өнімдер кандай номенклатура бойынша қуаттылығын 
пемесе есептеу оптималдылығын оны қандай өлшсуіш 
корсегкішімсн өлшеу- натуралды, қүндық немесе еңбек, деген- 
мен ондіріс қуаттылығын есептегенде көп жағдайда натуралды 
көрсеткіш қолданылады.

5.12-кесге өндіріс қуаттылыгын пайдалануды талдау берілген.
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5.12. Өндірістік негізгі қүралдарды пайдаланудың 
рентабсльділігін талдау

К өрсеткіш тср
Қатарлар

номері
Белгі-
лсрі

2003  ж. 2 0 0 4  ж.
Ауытқу

(+ ,-)
Ж иынтық табы с, мың теңге 01 Т 4 37 ,3 157,3 -280,3
Орташа жы лдық нсгізгі кұ- 

ралдарды ң құны, мың тенгс
02 h*k*, 2792 ,9 2 750 ,2 -42 ,7

Орташа жылдык матсриал- 

дар айналым кұралының  

куны, мың теңге
03 A»P 1043,0 1018,1 -24 ,9

Еңбскакы шығындары, 04 Ш 562,1 797 ,9 + 2 3 5 ,8

Ө нім ді сату көлемі, мың 

тснгс
05 с 2 524 ,0 2 472 ,4 -51 ,6

1 теңгсге иіаккандагы сату, 
жиынтық табы сқа, теңгс

06 V C 0,173 0 ,0 6 4 -0 ,1 0 9 ,-

Қ ор сиы мды лы ғы , тенге 07 қ. 0 ,9 0 4 0 ,8 9 9 -0 ,005

М атериалды  айналым  
құралдарының айналымдық  

коэффициснті
08 Қ-. 2 ,4 2 0 2 ,428 -0 ,008

Ө ндірісгік  негізгі курал- 

дарды ң рентабельділігі
09 р к 15,66 5,72 -9 ,94

Аваисталгаті кұралдарды ң  
он дір іс рссурстары на

10 Aop 9 ,94 3,44 -6 ,50

Қарастырылатын көрсеткішгердің мағына өзгерісіне эсер ете- 
тін факторларды тізбек алмастыру эдісі анықтайды (5.13-ксстс).
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5.13. Негізгі өіідіріс құралдармн пайдалану рентабелділігінің 
өзгерісіне осер егсіін  факторлар

Ж ы лдар ж әнс  
алмастыру номері

Рентабслдік ден і ей іне эсср  
факторлар

стетін Рентабслдік озгерісі 
ДР к

т  ,ж /с
ө

с
к .

а й н
Рк

Базистік жыл - - - R гк.С. -

Біріиш і алмастыру т  / сж.с. с ^ Ү і .ій ы м .б
к .  rf

иіін.о.О.
R ’к. AR (Т  /T )= R ’ -RЖ '  К К.С

Екінші алмасгыру т  / сж.с. С ^ с ы й ы м .с
к  „ „лш.бСі, R ”

к AR (Қ  )R ” -R ’
'С Н Ы М ' к  к

Е септегі жыл - - - R
К.С AR(K . )R  ,-R ’4 а и н ' к .с  к

Есксрту: «е»  ж эн е « б »  белгілер олар ессп тегі ж эне базистік  жыл қолдана  
отырып гексеруді балансты қ тэсілм ен  теңсіздікті анықтайды.

AR =AR (Т .)+ AR (Қ  .. )+ AR (К . )қ қ '  ж /с ' қ '  \ы й ы м /  Қ ' аиіі'
Талдау қорытындысы бойыиша өндірістік қорларды тиімді 

пайдалануды арггыру багытында шаралар істелуде қарастырылған 
жагдай бойынша талдау жасауға болады. Авансталган құралдардың 
ендірістік ресурстар бөлігі тиімсіз иайдаланган қор қайтарымның 
кемуінен жонс еңбек ақы сыйымдылығының артуынан құралдардың 
табысқа, рентабелділікке салымы 2003 жылмен салысгырғанда 
6,5% төмендеген.
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Қ О РЫ ТЫ Н Д Ы

Бұл тақырыптың негізгі мақсаты кеткен шығындарды шығын 
мақсаты бойынша таратылуын көрсету. Тікелей шыгындар шығын 
мақсатына тура апарылуы мүмкін, ал жанама -  жоқ. Соңғылары 
таратылуы тиіс шығындарды тарату базасының негізінде та- 
рату базасы болады. Себепті тергеулік, шыгындардың тараты- 
луын төмендету маңызды болғанда жэне шартты шығындарды 
төмендету оларға қатты эсер етпегенде болады. Ресурстық 
жұмсалган мақсатгы шығындарды дұрыс анықтау үшін, себепті- 
тергеулік таратуды қолдану қажет.

Көпшілік үжымдар шығындар бойынша ақпараттарды бірыңғай 
базалық мәліметте тіркейді, қажст болған жағдайда эр түрлі 
мақсаттарга қолданады. Істеу деңгейі жэне шығын калькуляциясы- 
ның жүйесі өтс күшті түрленеді жэне үжым таңдап алу үшін, оған 
қавдай жүйе оптималды, ол үшін шығындар жүйесінің тиімділікке 
қатынас белгісін одан алынатын табысты аныкдау қажет. Істің көлем 
жүйесі түрленеді қарапайымдалганнан, дэстүрленгенше, қазіргі 
замандық, функциоиалдыққа шсйін шығындарды шартгы таратуда 
кеңінен қолданылатын жүйе қарапайым дэстүрлі, ал функционалды 
гек қана себепті- тергеулікте.

Т э ж ір и б е л ік  с а б а қ

S .l.-мысал. Есепті шешу үшін эр түрлі өндіріс көлемінде 
кіріс жэне шығындар өзгерісі келесідей ақпаратгарды қажст етуі 
мүмкін:

1. Келер жылы ендіріс көлемін жоспарлау қандай болуы 
тиіс?

2. Өнім бірлігін коп өткізу үшін сату бағасын томендету қажет 
пе?

3. Жерден алып-сатушыларға төлемді, бұрыннан белгіленгсн 
едбекақы нс осы екі нысанның қайсысы тиімдірек?

4. Ауруханаға түскен бір пациентке жеті күи бойы қызмет 
көрсеткен жағдайда шығындар қалай өзгереді?
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5. Жеті күн мерзімге қонақ үйге түскен екі түрақты түрғынға 
тагам жэне номер берілсе, шыгындар қалай өзгереді?

5.2.-мысал. Шешім қабылдау үшін жоғарыда берілген сұ- 
рақтарга эр түрлі қызмет түрлеріне, өнім көлемінің кірісіне және 
шығындарына бага беру қажет.

Егер нақтылы өнім шыгару жоспарланғаннан томеи болса, 
темендегі шығын турлерінің қайсысы, схемада көрсетілгеннен 
төмен болады?

1. Жалпы озгермелі шығындар
2. Жалпы түрақты шығындар
3. Өзгермелі шығындар өнімнің бір елшем бірліғіне
4. Тұрақты шығындар өнімнің бір өлшем бірлігіне
Олардың калькуляциясын анықтауда, шығындар жіктеледі:
1. Есепті жылдагы шығындар
2. Өнімнің өзіндік қүны
3. Өзгермелі шығындар
4. Альтернативті шығындар
Әрбір типте найдаланылатын шыгын түрлерін мысалға кел- 

тіріп, олар қандай жіптік типте екендігін түсіндіру қажет.
5.3.-МЫСОЛ. Шығындар эр түрлі тәсілдер бойынша жікте- 

луі мүмкін, оның ішінде динамикасы, функциясы, шығын типі, 
бақылау деңгейі бойынша.

Басқару-талдауы кэсіпорында болған әрбір иіешім қабылдау 
және бақылау, жоспарлау жүмыстарына қатынасу қажет.

Басқару талдауы жүйесінде проектілеудің тиімділігінің әдісін 
түсіндіріңіз.

5.4.-мысал. Есептегі мерзім ішінде тапсырыс аяқталды жэне 
тапсырыс берушіге жеткізілді. Компания оны сатып-өткізуде 33,3% 
табыс алуды көздеп отыр.

Тапсырыстың сату бағасы қандай болуы керек?
1. 69435
2. 75521
3. 84963
4. 138870
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5.5.-мысал. Бір жылғы сметалық тұрақгы үстеме шыгындар 
60000 құрайды және айлық тұрақты ставка түрінде есептелінеді. 
Бір жылғы өнім шыгару сметасы 30000 бірлік.

Өзіндік қүн калькуляциясы жүйесін пайдалаиып, шыгьшдарды 
толық тартқанда, айға сай, қай жауап бойынша табыс болатынын 
аныкгаңыз, егер нақтылы ондіріс 2400 бірлікті құраса, ал сатып- 
өткізу көлемі 180 бірлікке артқан жагдайда.

1. 6600
2.7570
3. 7770
4.8200
5. 8400
5.6.-мысал. Фирма 17500 бірлік шыгарды әрқайсысының 

жалпы өзіндік қүны 16. Өзіндік құнның % бөлігі -  бұл өзгермелі 
шыгындар, j -тұрақты. 15000 бірлік сатып-өткізілді бірлігі 25 
бойынша. Есептегі жыл басында аяқталмаған өндіріс болмады.

Табыс қаншалықты әзгереді, шығындарды толық тарату 
жүйесін бастап, онын негізін марджиналды калькуляциялау при- 
нципі қүрайды.

1. Табыс шыгындарды толық тараіу жүйесі бойынша 22500 
төмен болады.

2. ІООООжоғары
3. 135000 жогары
4. 10000 жоі ары
5.7.-мысал. Өндіріс көлеміие технологияның бірінші вариан- 

тын қолдану тиімді ме, элде екіншісі тиімді ме, соны дәлелдеңіз. 
Есепті аналитикалық және графикалықтәсілмен аиықтаңыз.

1 вариант 11 вариамт

Тү.рақты ш ығында, м ы н тең ге 800 1200

Ө иім нің  б ір  олш ем бір л ігін ін  бағасы , тсңге 500 500

О зіхф мелі шыгындар үл ссі, теңге 28 0 200

Кэсіпоры ндагы  он дір іс  куаггылыгы, дана 10000 10000
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------------------------  ТЕС Т СҰРАҚТАРЫ ----------------------------

1. Өзіндік қун деңгейіне не әсерін тигізеді?

А ) өн ім н ін  шыгарылу қүрылымыньщ қозғалысы белгілі он ім н ің  үлес  
салмагы ны ң өсуі не ксмуі 

13) бага индексі
C) өн ім н ің  бір  олш см б ірлігін ің  озіндік  күны.
D ) А .Б .В .

2. Өзіндік қун улесін ңандай факторлар анықтайды?

А ) ө н ім дер д ің  белгіл і түрлерін ің  шығындары ж эне кұрылымы  

13) қызмет көрсету ж онс матсриалдар бағасы
C) өнім  ж эн с кұрылым багасы
D ) А .Б .В .

3. Өндірістік қуаттыльщ ңандай көрсеткіиітермен аныңталады?

A ) натуралды

B ) кұндык
C ) еңбек
D ) тандау бойы іш ш

4. Өнімнің өзіндік қугіып талдау процесінде не анықталады?

A ) жиынтык ж эн е тауарлык онім
B ) сату озіндік  күны
C) он ім н іц  б ір  өлш ем б ірлігіи іц  өзің дік  куны ж эн е өзіндік  күн үлесі.
D ) Н.В.

5. Қаидай көрсеткіш кәсіпорын тиімділігі көрсеткіші болады?

A ) шығарылған он ім н ін  1 теңгеге шаккандагы шыгын
B ) тауарлық он ім и ін  1 тең геге шаққандағы шығын

C ) А.Б.
D ) он ім н ің  б ір  өлш ем  б ірлігін ің  өзіндік  күны
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5.6.1.
5 . 6 .  Өнімнің сатып-өткізілуін 

және өндіріс деңгейін талдау

Келісімшарттың орындалуын талдау

Кэсіпорында міндетті келісімшарттың орындалуын тал- 
дауды откізу бөлімінің жұмысшылары айиалысады. Ол ұйым- 
дастырылуы керек жеке келісімшартпен, өнім түрімен, өткізу 
мерзімімен міндетті келісімшарттың орындалуы жиынтығы жыл 
басымен бағаланады.

Кэсіпорындағы келісімшарпың жоспардан тыс орындал- 
мауына түсім айналымының кемуі, табысқа, айыппұл санк- 
ция телемдеріне байланысты. Бұдан басқа кәсіпорын бәсекелік 
жагдайда өнімді өткізу нарығын жогалтуы, өндірістің қүлдыра- 
уыиа экеп соғады.

Кэсіпорын үшін өте маңызды мемлекетке қажетті тауарды жет- 
кізу келісімнің орындалуы. Бүл кәсіпорындарға өнімді өткізуде, 
дер кезінде төлем жасауда, салық бойынша -  жеңілдіктер несие 
жэне т.б. кепілдік береді.

Өнімдерді (үлес салмағын) жеткізу бойынша міндетті келісім- 
шарттың орьшдалуы төмендегі формула бойынша есептелінеді:

к п -  N̂ \ ~ N-----xioo%
N 0

Мүнда, Кп -  міндетті келісімшарттың жоспар 
орындалуының пайызы, %
N0 -  келісімшартқа түратын жоспарлы өнім көлемі, 
мың теңге
N - келісімшарт бойынша жеткізілмеген өнім, 
мың теңге

Өнімді жеткізу бойынша міндетті келісімшартты талдау өнімді 
сатып-өткізу және өндіріс деңгейін галдаумен тығыз байланыста.
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5.14. Өнімді жсткізу бойыпша міндетті кслісімшарттмк орындалуы

Ө ндірістсгі өн ім нің  
ж оспар бойы нш а  

келісімш артка  
түрганы

Ессптегі
жыл

М індстті келісім - 
ш арт бойы нш а  

ж еткізілм еген өнім

бойы нш а міндетті 
келісімш артты ң

Е септегі
айдагы

Жыл
басы идагы

Е ссптегі
айдагы

Жыл
басы вдагы

Е ссп тсіі
айдагы

Жал
басы ндагы

Қаңтар 2 0 0 200 - - 100 100
Акпан 2 9 6 496 - - 100 100
Наурыз 2 9 6 792 - - 100 100
С эуір 264 1056 - - 100 100
Мамыр 264 1320 - - 100 100
Маусым 264 1584 - - 100 100
Ш ілде 264 1848 - - 100 100
Тамыз 264 2112 - - 100 100
Қыркуйек 266 2378 - - 100 100
Қазаи 266 2644 3 3 98 ,9 9 9 ,9
Қараша 266 2 910 3 6 98 ,9 9 9 ,8
Ж елтоқсан 265 3175 3,5 9 ,6 98 ,7 99 ,7

5.14-кесте мэліметтері көрсеткендей, кәсіпорында үш тоқсан 
бойы міндетті келісімшарт орындалған және өнім жеткізіл- 
мей қалмаған. Дегенмен IV тоқсанда кешенді бұйымдар жеткізу 
келісімшарты бұзылып міндеттеме 9,5 мың теңгеге орындалды, 
оның үлесі 0,3% құрады.

'Галдау нроцесінде айлық жеткізуде және кэсіпорынның 
жиынтыгы, өнім гүрлері жэне белгілі түтынушылар бойын- 
ша, жоспар орындалмауының себептерін аныктап және міндетті 
келісімшарттың орындалу қызметіне баға береді (5.15-кесте).

5.15. Маусым айында онімді жонелту бойынша міндстті 
келісііүшіарттын орындалуын талдау

Бұйым Түты -
нушы

К елісімш арт  
бойы нш а  

ж еткізу ж оспары

I Іақтылы 
ж іберілгені

Ө нім нің
ж еткізіл-

ген д ііі

Ж оспарды ц
м өлш еріндегі

зачеттык
көлемі

1 2 3 4 5 6
A 1 800 850 - 800

2 800 750 -50 750
3 600 7 00 - 6 00
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Кестенің жалгасы
1 2 3 4 5 6
в 1 500 500 - 500

2 1200 1050 -1 5 0 1050
Барлыгы 800 0 8500 -8 0 0 720 0

Жоспар келемі бойынша жөнелтілген міндетті келісімшарт- 
тың (ОПпл) жэне оның орындалмаган (ОПпл) жоспар көлеміне 
(ОПпл) қатынасы арқылы есептелінеді.

О П - О П  8000 -8 0 0 0
К д .П =  т — — = ------— — -----=  0,9немесе90%

О П ш, 8000

Атап көрсету қажет, есептегі айда келісімшарт бойынша 
өнімнің жеткізілмегендігі 800 млн теңгені немесе 10%, ал жалпы 
жыл ішінде -  5% (5.16-кесте).

5.16. Бір жыл ішіндегі міндетті келісімшарттың орындалуын талдау

Лйлар

Ө нім ді ж сткізу  
ж оспары

Ө нім нің
ж еткізілм егендігі

О ры ндалуы , %

Ай
іш інде

Жыл
басынаи

А й
іш ін де

Жыл
басынан

Ай
іш інде

Жыл
басы наи

Қаңтар 7500 7500 -3 0 0 -300 96 ,0 9 6 ,0
Акпан 7800 15300 -1 0 0 -400 98 ,7 97 ,4
Наурыз 8000 2 3 3 0 0 -800 -1 2 0 0 90 ,0 94 ,8

Ж слтоксан 9500 9 5 8 5 0 - -4800 100,0 95 ,0

Өнімнің жеткізілмегендігі кэсіпорынның қызметіне ғана кері 
әсерін тигізбейді, сонымен қатар сауда ұйымдарының жұмысына, 
аралас- кэсіпорындардың, көлік мекемелеріиің жэне т.б.сатып- 
өткізуді талдауда зейін көңіл бөлу қажет мемлекеттік тапсырысқа 
міндеттемелердің орындалуына, тауарлардың жеткізілуіне жэне 
экспортты өнім бойынша қамтиды.
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5.6.2. Пайда, көлем және шығындардың 
өзара байланысына негізделген 
өндірістік бағдарламаның 
факторлық талдауы

Өндірістегі өнім көлемі натуралды, шартгы-натуралды және 
қүнды өлшеммен беріледі. Өндіріс колеміндегі негізгі көрсет- 
кіштері олар: тауарлық өнім, жиынтық өнім және өнімді сатып- 
өткізу.

Мүидай обьектілерді талдау 5.1-суретте көрсетілген.

5 . 1-сурет. Ө иім ді саты п-откізу ж зн е он дір іс  колем ін талдау обьектісі.

Төменде (5.2-суретте) факторлы модельдеудің, онімді сатып- 
өткізу көлеміне әсер ететін факторлары көрсетілген.
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5.2-сурет. Ө нім дсрді сатып өткізу көлем ініи  факторлық м одельдеу ж үй есі

Сатып-өткізу көлемі факторының өзгерісі алыстырмалы 
тэсілмен есептелінеді. Жыл соңындағы дайын өнім жэне жыл 
соңындағы жөнелтілген тауарлардың қалдық өзгерісі факторлары- 
на, осы өзгерістердің өздеріне кері эсерін гигізуі есептелінеді.

5.17. Сатып - өткізу көлсміне әсср ететін факторларды талдау
(мыц тецге)

К өрсеткіш тер 200 7  жыл 20 0 8  жыл Ф акторлардың сатып  
откізу көлем інс эсер і (+ ,-)

1 2 3 4
1. Жыл басы ндағы  дайы н  
өнім калдыгы

2 03,5 218 + 14,5

2. Тауарлык он ім нің  
шыгарылуы

32461 3 2 052 -4 0 9

3. Жыл соны ндагы  дайым  
онім калдығы

3064 3 3 7 9 ,4 + 3 1 5 ,4
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Кестенің жапгасы

1 2 3 4

4. Ө нім нің  ж онелтілуі 
1 каг.+2кат.-3кат.

2 9 7 1 0 ,5 29000 ,5 -7 0 9 ,9

5. Ж онслтілгсн  
тауарлардык калдығы  
А ) жыл басы нда

1620 230 -1 3 9 0

Б) жыл соны нда 9065 5545,3 -3 5 1 9 ,7
6. Баскадай түсі.м (ш ы га- 
рі.ілгаи )өн ім ді шьи арудан 
баскасы

+2,2 + 2 ,2

7. Бір жылдагы ен ім ді 
саты п-откізу (4кат+5а.кат- 
5б.каг+6қат)

21455 ,5 22873,1 +  1417,6

5.17-кесте мәліметтерінен байқауға болады. 2008 жылы енімді 
сатып, откізу артыгымен орындалды. Ол енімнің ақысы өткен 
жылдардағы жөнеліу қорытындысы бойынша. Әнімді шығару 
көлемі төмендеген 409 мың теңгеге жэне жыл соңындағы дайын 
өнімдердің қалдығы артқан 315,4 мыңтеңгеге, бұл өнімдерді жеткі- 
зу көлемінің 724,4 мыңтеңгеге (315,4+409) кемуіне экеп соқтырды. 
Жыл басындагы дайым өнім қалдығының жоспардан тыс болуына 
өнімді жеткізу көлемінің 14,5 мың теңгеге артуының себебінен.

Өнімді сатып-еткізу көлеміне оң эсер тигізді. Жіберілген 
дайын енімдердің қалдығының төмендеуі, ол жыл соңындағы 
жөнелтілген, ал жыл басындағы төленбеген тауардың томен- 
делуінен болады.

Көрсетілген факторлардың эсері кері эсерінен тигізді. 
Жөнелтілгеи өнім көлеміне, ол өнімді сатып-өткізу көлемі 1417,6 
мың теңгеге артты.

Өнімді сатып-өткізу жэне оидіріс көлемін талдауда, өнімді 
сатып-өткізу көлемін салыстыруда бэсекелес кәсіпорындардан 
артық өнімді шығару жолдарын анықтап, ондіріс қуаттыгын тиімді 
максималды гүрде пайдаланып нарық үлесін кеңейту және қорыта 
келгенде үжымның табысттылығын арттыру осыган байланысты. 
Талдаудың негізгі міндеті -  ол үжымды бэсекелеске тәзімді нарық 
конектурасының өзгерісінде, ресурстардың ықшамды маневрле- 
нуінде жэне бүл шешім іс жүзіне асырылады. Келесі жекелеген 
аналитикалық міндеттерді анықтағанда:



• ондірістік бағдарламаның орындалу деңгейін және өнімді 
сату жоспарын багалау;

• онімді сатып-өткізу жэне шығару динамикасын багалау;
• өнімнің кешенділігі жэне сапасы жүйелі тасымалдау бойын- 

ша келісімшарттың орындалуын бағалау;
• Шығарудың жүйелі еместігін жэне өндіріс көлемін 

төмендетудің көлемін анықтау;
• Сатылатын өнімнің жэне шығарудың резервтерін арттыру- 

ды сандық бағалау.
Өнімді сатып-өткізуді жэне әндіріс деңгейін талдауды 

«шығындар -  өнім -  пайда» эдіс көмегімеи анықтауға болады. 
Мүндай талдау барысында таза табыстың жэне шығындардың, 
жалпы кірістің өнімді сатып әткізілуін және өндірістегі көлемнің 
ауытқуының байланысы жүйелі түрде бақыланып отырады.

Компьютерлік бағдарламаның электронды кесте пакеттері 
кеңінен тараған, бағдарламалаудың мамандандырылган білімін 
қолдануды қажет етпейгін, бухгалтер-аналитиктерге шыгын-өнім 
шығару -табыс талдауында компыотерлік модельдерді қүруға сеп- 
тігін тигізеді. 5.3-суретте экономикалық модельдеудің динамикасы 
берілген.

«Шығындар -  өнім -  пайда тізбектелуінің экономикалық үлгісі
5.3-суретте үсынылған. Бүл сурет арқылы, үсынылған (болжамды) 
үлгіде жалпы қисық түсім тізбектелген емес, бір өлшем бірлікте 
еткізу бағасын арзандатқан (төмендеткен) жагдайда ғана компания 
өндірілген әнімін сатып, өткізе алады. Сондықган, жалпы түсімдер 
кенеттен көтерілмейді, соңында ол төмен түседі. Бағаның арзанда- 
тылуынан әнімді өткізу көлемін үлгайтудың тиімділігі артады.

АД жалпы шығындардың қисығы, А жэне В нүктелерінде жал- 
пы шығындар өндірістің томен колемді деңгейінде бірден өседі. 
Бүл кэсіпорындарды мүндай жағдайда тиімді басқаруға қиындық 
туғызады, ол бүрында жоғары ендіріс көлеміне есептелінген.
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5.3-еурет. Экономикалы қ үлгі бойы ш иа өн ім дер д ің  шығындары  
мен түсім дср ін ің  сыабасы.

В жэне С нүктелері аралыгындагы қисық жалпы шыгындар 
ақырындап теңесе жэне котеріле бастайды. Бұл компанияның 
ендірісті экономикалық гиімді колемде жабдықтарды жэне негіз- 
гі ендіріс ұйымдастырудың үзіліссіз сызбасында, еңбекті маман- 
дандыру ілгерлемелігінде пайдалана алуын куоландырады.С жэне 
Д нүктелері аралыгында өндірістің мүмкін көлемі диапазаонның 
жоғары шекарасына жақын қайтадан кенетген (күрт) көтеріле 
бастайды. Себебі бүл аймақта өнімнің бір өлшем бірлігіне ксткен 
шығындар өседі.

Мүндай жағдай негізгі жұмысшылардыңбіржұмыс уақытында 
өнім өндіру, егер кәсіпорын жобадагы деңгейден жоғары 
эксплуатациялаган жағдайда болады. Өндірісті үйымдастыруда 
і’ар орындар пайда болып, негізгі өндірістік үдеріс тізбесі өге 
ыңгайсыз болады да, көбінесе жабдыктардың сынуымен, істен 
шығуына соқтығысады. Нәтижесіндс бір өлшем бірл ікке өндірілген 
шыгындар артады да қисық жалпы шыгындардың кеиеттен (күрт) 
өсуіне экеліп соқтырады.

ШКП талдау (4.1-тарауды қараңыз) кезінде сызбалық көз 
қарастан басқа, сол мақсатта матемагикалық тэуекелділікті 
пайдалануга болады. Магематикалілқ эдіс -  ақпараттарды 
жинақтауда өте гиімді, эрі жылдам эдіс. Ол эсіресе мэліметтерді 
компьютерлік қаржылық үлгі жасауда ерекше. Матемеіикалық 
формуланы қүрастыруда «шығын -  келем -  пайда» бойын- 
ша ақпарат алу өнімді өткізу багасы мен бір әлшем бірлікке ке- 
тетін шығыидардың гұрақты екендііін ескеру қажет. Мүндай
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ықтималдық өнім бірлігін өткізудегі нақты баға және ауыспалы 
шығындар үшін болуы мүмкін. Бірақ тұрақты шығындар қысқа 
мерзімді жоспарда жалпы деңгейде түрақты болып қалады, ал бүл 
уақыпга өнім бірлігіне жүмсалган шығындар өндіріс деңгейіне 
тәуелді өзгереді.

Нэтижесінде өнім бірлігіне алынатын пайда өндіріс келеміне 
тәуелді өзгереді. Мысалы: егер түрақты шығындар белгілі кезенде 
10.000 қүраса, ал өнім өндіру 10.000 бірлікке тең болса, онда 
түрақты шығындар бір өнім бірлігіне тең. Егер енімді ендіру 5000 
бірлікті қүраса , онда түракты шығындар енім бірлігіне 2-ге дейін 
артады (өседі).

Яғни эр түрлі өндіріс деңгейінде енім бірлігіне пайда түрақты 
деңгей болмайды. Сондықтан ШКП талдау негізінде шешім 
қабылдауда тұрақты шығындарды пайцдалану дұрыс емес.

4.1 -тараудағы «шығын -  көлем -  пайда» талдау тәсіл і жекелеген 
өнім түрлерін өткізу кезіндегі пайданы талдауда да қолданылады. 
Ол өткізілген өнім саны, баға, шеткі ауыспалы деңгейде жэне 
тұрақты шығындардың сомасы арқылы пайда сомасының әзгеруін 
анықтауға мүмкіндік береді. «Шығын -  келем -  пайда» үлгісінің 
мәліметтерінің айқындылығы мен дұрыстылығы, пайдаланылған 
мэліметтердің нақтылығына байланысты болады.

Талдаудың келесі кезеңі -  нақты көрсеткіш деңгейінің өзгеру іне 
әсер егетін факторларды анықтап, жоспардың орындалуын зерт- 
теу. Тауарлық енімнің теңгесіне шығындар өндіріске кеткен жал- 
пы шығындар соммасының өзгеруіне, өндірілген өнім қүнының 
өзгеруі мен өнімді өткізуге тікелей байланысты. Тауарлық өнімнің 
құны өндірілген көлемімен, оның құрылым жэне өнім бағасына 
байланысты болады.

5.4-суретте берілген факторлардың байланысы көрсетілген.
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5.4-сурет. Тауарлык он ім н ің т ең гсгс  шаккандағы шығыи дең гей іи  аныктайтын  
факторлардың байланысы.

Табыс сомасының өзгерісіне әсер ететіи факторларды зертгеу 
үшін,тауарлық өнімнің теңгеге шаққандағы абсолкптік шығын 
факторлары арқылы енімді сатып- өткізу көлеміне, жоспар бағасы 
бойынша көбейту.



5.18. Табыс сомасына эсер ететіи факторлардың есептемесі
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Факторлар Е ссптсм с эсер інен Табы с сомасы ны ц  
озгер ісі, млн теңге

Тауарлык он ім н іи  шығару көлемі -0,62- 9 6 6 0 0 /1 0 0 + 5 9 9

'Гауарлык өн ім н ік  күрылымы -0,58- 9 6 6 0 0 /1 0 0 + 5 6 0

Ө згерм елі шығын д сң гей ін ің  онім  
бірлігінс қатынасы

+2,06- 9 6 6 0 0 /1 0 0 -1990

Ө мім дерді саты п-откізу жәме өн- 
дір істегі түрақты шығын сом асы - 
ның артуы

+ 1,44- 9 6 6 0 0 /1 0 0 -1391

Ө нім иік сату бага д ен гей ін ік  өз- 
герісі

-2,80- 9 6 6 0 0 /1 0 0 + 2705

Барлыгы
О ііың іш інде озгерістер  бойы нш а  
ресурстар сыйымдылығы

+0,3- 9 6 6 0 0 /1 0 0 -2 9 0

Ресурстарды ң қүныиа +3,2- 9 6 6 0 0 /1 0 0 -3091

Берілген мэліметгерден көруге болады, табыстың ұлғаюына 
септігін тигізген өгкізу деңгейі, әнімді шығару көлемі жэне олардың 
кұрылымдық өзгерісі. Табысқа кері әсерін тигізген факторлар, 
түтынылған ресурстарға бағаның артуы (ішкі фактор және өнімнің 
еңбек сыйымдылыгы деңгейінің жоғарылауы (сыртқы фактор).

5.6.3. Өнімнің сапасын талдау

Сапа көрсеткіші дегеніміз, бір немесе бірнеше өнім түрінің 
сандық сипаты, оның сапасын қүрайды. Өнім сапасы жалпылама 
бөлінеді, жеке дара және қосымша көрсеткішке. Сапа корсеткіші 
параметрді, тұтынушылықты, технологияны, бүйымның дизайнер- 
лік сипаты, оның стандарттық жэне жойылуы, сенімділігін және 
үзактығын сипатгайды.
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Барлық өндірілген өнімнің сапасын оның түріне жэне 
бағытына қарамастан жалпылама көрсеткішті сипаттайды. Мыса- 
лы көлемнің үлес салмагы:

-  жаңа өнім жалпы шығарылған ішінде;
-  сертификатгалған жэне сертификатталынбаган онім;
-  халықаралық стандартқа сай өнім;
-  экспортталатын өнім, оның ішінде дамыған енеркэсіп мем- 

лекеттеріне жэне т.б.
Жеке өнім сапа көрсеткіші оның бір гүрін сипаттайды:
-  пайдалығы (сүттің майлылығы, көмірдің күйелігі, рудадагы 

темір қүрамы, азық- түлік өнімдеріндегі белоктың қүрамы 
және т.б.);

-  сенімділік (ұзақтылық, жүмыстағы қалтқысыздық);
-  конструкторлық және технологиялық шешімдердің гиім- 

ділігі анықгалады, технологияда (еңбек сыйымдылыгы, 
электр қуаты сыйымдылығы жэне т.б.);

-  бұйымныңтабиғилығы.
Жанама керсеткіштер -  бүл өнімнің сапасыздығына айыгі пүл 

төлеу, жарнама жасалынғаи өиімнің үлес салмағы жэне келемі, 
ақаулардан болған жоғалтулар және т.б.

Өнімнің сапасын талдауда пайдаланылатын ақпараттар талда- 
малы объектіні жан- жақты қамтиды (конструкция жөнінде мэлімет 
дайындау процесінің технологиясы, еңбек запары  жэне пайдала- 
нылатын қүралдар, сагып- өткізу жэне өндіріс қорытындысы, жар- 
нама жэне т.б.).

5.5-суретте өнім сапасының жосгіар орындалуына жалпы- 
лама баға бергенде эртүрлі эдісгер қолданылады, оның ішінде 
.балдық та.
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5.5-сурет. Ө нім нің  саиасын талдау

Өнімніңсапажоспарорындалуы бағаланадысертификатталған 
бұйымның ақауланған жэне жариамаланған өнімдердің үлес 
салмағы бойынша.
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5.19. Шыгарылған өнім көлемі мэліметтері сирты бойынша

О нім нің
соргы

1 теңгеге  
шаккан- 

дагы  бага

Ш ығарылган 
онім , маус. 

бірлікте
Ш ыгарылган қүн, м ы ң тең ге

ж оспар нактылы ж оспар нактылы

1 сортты ң құны  
бойы ш па

жоспар нактылы

I 40 10,8 12,2 432 488 432 488

11 30 16,5 15,4 495 462 660 616

111 15 10,4 9 ,6 156 144 416 384

Барлыгы - 37 ,7 37,2 1083 1094 1508 1488

Сапалы дайындау бойынша нормадан болған алшақтық талда- 
нады ішкі зауыттан болған ақаулардан жэне сыртқы өнімді жарна- 
малаудан.

Талдаудың бірінші міндеті -  берілген көрсеткіштердің дина- 
микасын, жоспар орындалуының деңгейін, олардың өзгерістер 
себебін және өнімнің сапа деңгейінің жоспар орындалуына баға 
беруін анықтау.

5.20-кесгеде көрсетілгендей, есептегі жылда кәсіпорын бойын- 
ша өнімнің сапасын арттыру үшін айтарлықтай жұмыс жасалынған 
жэне оның бәсекелік қабілетін арттыру өнімнің жогарғы сапа 
категориясының үлес салмагының артуына дәлел және өнімді 
экспорттауға.

5.20. Өнімнің сапа ісөрсеткіштерін жалнылама талдау

К ерсеткіш Өткен
жыл

Е септсгі жыл

ж оспар нақтылы

Ө нім  саііасьш ы ң орташ а өлш емдік балы 0,7 0 0,75 0 ,74

Ү лес салмагы, %
Ө нім нің  жоғарғы сапа категориясы

75 76 78

Ж оспарланған өнім 12,5 15,6 15,7

Ақаулангаи өиім 0,55 0 ,4 0 0 ,5 0

Ж арнамалаиған оиім 0 ,30 0,25 0 ,20

Ақаулардан болған жоғалтулар, млн теңгс 450 350 420
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Сортпен немесе кондиция бойыншаөнімніңсапасынэрбірөнім 
сортының бөлшегін жалпы өндіріс колемін, сорттың орташа ко- 
эффициентіне бүйымның орташа өлшемдік бағасы салыстырмалы 
корсеткіштер бойынша есептеледі. Бағалау бойынша жоспардың 
орындалуы нақтылы берілген корсеткіштің үлесін эрбір сортқа 
жалпылама өнім келемін жоспармен, ал сапа динамикасыи өткен 
жылы мэліметтермен салыстырып, анықтау.

5.6.4. Өнімдерді өндіру көлемі мен 
ассортиментін бақылау жүйесі. 
(Сегменттік талдау әдісі)

Тауар өндіру, мемлекет тапсырысы, нарық коньюктурасын 
зерггеу,жоспардьщ орындалуын талдау жөніндегі келісімшарт не- 
гізінде өндірісгік багдарламаның орындалуын талдау мынандай 
көрсеткіштерді бақылауга мүмкіндік береді:

-  келісімшарт бойынша міндеттемелерді орындау деңгейі:
-  жоспарлаудың сапасы:
-  менеджмент сапасы.
Өнімдерді өндіру жоспары жалпы көлемі бойынша жэне ас- 

сортимемті (көп түрлі құрамы) бойынша шикізатпен материал- 
дармен, құраушы бұйымдармен қүрылгылармен қамтамасыз ету 
жоспарын дайындауға штаттық кестені қүруға негізгі база болып 
табылады.

Ассортименті бойыиша жоспардың орындауын бағалау 
қурамына енген өнімдердің негізгі түрлері бойынша жоспар мен 
накды көрсеткіштерді салыстыру арқылы жүзеге асады.

Ассортимент бойышпа жоспардың орындалуы мынандай 
тәсілдер арқылы бағаланады:

-  ең аз мөлшердегі пайыздык тэсіл;
-  жалпы ондірілген өнімді жалпы жоспарлы өнімге бөлу 

арқылы орггаша пайыздықтәсіл;
-  бүйымның үлес салмағы арқылы (жоспар орындалғанда).
Сыртқы орта факторларының әсерін мысалы нарық коньюнк-

турасының өзгеруін (сұраныстың томеидеуі, нарықтық баганың
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төмендеуі, бэсекелестердің белсенділігі) бағалау үшін өндірілген 
өнімді өткізілген өнім көлемімен салыстыру және талдау қажет.

5.21. Ассортимент бойыиша жоспар орыидалуы

Буйым-
дар

Ш ығарылган 
өнім колсмі 

салыстырмапы  
багада, м ы нтең ге

Ш ыгарылганның  
үл есі салмагы, %

Ж осиар
орын-

далуы ,
%

Ү лес  
салмак- 

тың 
ауытқуы, 

(+, -)

Ж оспар
оры нда-
луы ны ц
ссеп тел -

гепіж осііар нактылы ж оспар нақгылы
A 128.1 128,6 60,2 60 ,0 100,4 -0 ,2 128,1
Б 45 .2 43 ,7 21,2 20,4 96 ,7 -0 ,8 43 ,7
В 39 .6 41 ,9 18,6 19,6 105,8 +  1 39 ,6

Барлыгы 2 12 ,9 214 ,2 100 100 100,6 - 211,4

Шаруашылық қызметінің нәтижесіне өндірістің жэне 
өнімдерді өткізу ассортименті мен қүрлымы айтарлықтай ықпал 
етеді .

Өнімдерді ондіру құрамы мен құрлымын қалыптастыру үшін 
сол өнімге сұранысты,сонымен бірге еңбек, шикізат, техиикалық, 
гехнологиялық, қаржылық басқа да қолда бар ресурстардың тиімді 
пайдалануын ескеру қажет.

Өнімдердің құрамын (ассоріиментін ) қалыптастыру жүйесі 
келесі көрсетілгендей:

-  түтынушылардың қазіргі жоне болашақтагы қажеттілігін 
анықтау;

-  жоспардагы немесе өидіріліп жатқан өнімдердің бэсекеге 
қабілеттілік деңгсйін анықтау;

-  өиімнің омірлік циклін зерггеу,сонымен бірге жаңа жетіл- 
дірілген өнім гүрлерін ойластыру,ескі,тиімсіз онімдерді 
өндірісген алу;

-  өнімдер кұрамы бойынша жэне экономикалық гиімділігі
Өнімдер ассортименті бойынша жоспардың орындалуын

багалау біртекті коэффиценттің көмегімен жүзеге асырылады. Ко- 
эффициент ассортименті жоспарда белгіленген нақты өндірілген 
енімнің жалпы көлемін жоспар бойынша жалпы мөлшеріне бөлу 
арқылы анықталады (бүл жағдайда жоспардан тыс ендірілген 
өнімдер ескерілмейді). 5.22-кестеде ассортимент бойыниіа жоспар 
95,9%(92064/9600х100) орындалғаны көрініптұр.
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5.22. Өнімдср ассортименгі бойынша жоспарлык өрындалуы

Ө нім дер

Ө ндірілген өн ім дер дің  
көлем і, жоспарлы бага 

бойьш ш а, млн теңгс

Ж оспарды ц
орындалуы ,

%

А ссортим ент бойы нш а  
ж оспарда көрсетілген  

ө н ім дер д ің  колемі, 
млн теңгеж оспар иақты

A 2 8 800 2 5 200 87,5 2 5 2 0 0
В 33600 33264 99 ,0 3 3 264

с 19200 2 2 176 115,5 19200

д 14400 2 0 160 140,0 14400
Барлыгы 96000 100800 105,0 92064

Жоспардың орындалуының сыртқы жэне ішкі себептері бо- 
лады. Сыртқы себептерге жататындар -  нарық коныонктурасы, 
кейбір енімдерге сүраныстьщ езгеруі, материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету деңгейі, ендіріс қуатының кәсіпорынға байланыс- 
ты емес себептерімен дер кезінде іске қосылмауы. Ішкі себегітер- 
өндірісті ұйымдастырудағы кемшіліктер, қүрылғылардың нашар 
техникалық жагдайы, жұмыстағы электроэнергиясының жетіспе- 
уінен, ақаулардың себебінен тұрып қалуы, өндіріс модениетінің 
төмендігі, басқару жүйесіндегі кемшілікхер, материалдық 
ынталандырудың жетіспеушілігі.

Өнімнің бір түрі бойынша өндіріс (өткізу) көлемін ұлғайтып, 
екінші түрінен кеміту өндірістің қүрылымын, яғни өндірілетін 
енімдердің арақатынасын өзгертеді. Мүндай жағдайда жоспар- 
ланған өндіріс қүрылымы езғеріп, жұмыс барысы қиындап кетеді.

Өндіріс құрылымының өзгерісі барлық экономикалық көрсет- 
кіштердің мөлшеріне ықпал етеді.

Өнімнің көлемі, оның құны, тауарлы өнімнің өзіндік қүны гіай- 
да, рентабельділік деңгейі де өзгереді. Егер бағалы өнімнің үлесі 
көбейсе, онда өндірілген өнім қүлы да үлғаяды немесе керісін- 
ше төмендеп кетсе, азаяды. Сол сияқты рентебельділігі жоғары 
өнімдердің мөлшері көбейсе рентабельділік жоғарылайды немесе 
керісінше жағдай болады.

Өндірілген өнімнің жэне сату колемін бақылаудағы негізгі 
міндет -  ол ұйымиың бәсекелестік қабілепгін талдау, оның нарық 
коныонктурасының озгерістеріне бейім болып жедел икемделуі.
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Мүндай жалпы міндет мынандай негізгі жеке міндеттерді 
шеиіу арқылы жүзеге асады:

-  Өндірістік багдарлама мен сату жоспарының орындалу 
дәрежесін бағалау:

-  Өнімдерді өндіру жэне сату қарқынын бағалау;
-  Өнімдердің көлемі бойынша келісімдердің орындалуын, 

орындалу ырғақтылығын, өнімдердің сапасы мен қүрамын 
бағалау;

-  Өндіру көлемінің төмендеуінің, еидіріс ырғақтылығының 
бүзылуының себептерін анықтау;

-  Өндіру, сату көлемін өсіру резервтерінің мөлшерін 
анықтау.

Дайын өнімнің көлемімен қүрылымын толық талдау бірнеше 
кезеңцерден түрады:

1) Жалпы оніммен тауарлы өнімдерді өндіру динамикасын 
зерттеп, өткізілген өнімнің келемімен салыстыру;

2) Өнімдердің ассортименті бойынша өндірістік бағдар- 
ламаның орындалуын талдау;

3) Өнімдердің және қүрылымдағы өзгерістердің өндірістік 
бағдарламаның орындалуына әсерін талдау.

4) Зиянсыздық нүктесін ұйымның қаржылық қорының берік- 
тілігін анықтап, бағалау.

ҚО РЫ ТЫ Н Д Ы

Талдаудағы негізгі мақсат жалпы шығындар мен ©ндіріс 
көлемінің өзара байланысын зерттеп, талдау болып табылады.

Бүл жағдайдағы негізгі айырмашылық жалпы шығындар мен 
кірістер экономикалық тұрғыдан сызықтық емес модель болып та- 
былады, ал бухгалтерлік көзқарас бойынша -  сызықтық модель. 
Модельдерді салыстыру арқылы жалпы шыгындар мен кірістер 
қызметі біртекті роль атқаратынына көз жеткізуге болады.

Сандык көрсеткіштер бойынша шешім қолайлы, эрі тиімді, 
себебі графиктік мәліметке қарағанда дэлдігі жоғары, ал соңғысы 
ондіріс деңгейіне қарай шығындар мен пайданың өзгеруін 
көрсетеді.
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5.14 -ссеп. параметрлер өзгеруін есептеу тәсілдерінің бірі 
сезімталдықты талдау болып табылады.(озгсріштігін)

Алгашқы бағалау нэтижесінің өзгеруіне байланысты соңгы 
нэтижесінің өзгеруін талдау арқылы қандай дәрежеде озгергіш 
екенін анықтауға болады. ШКП қатысты өзгергіштігін талдау үшін 
мынандай сүрақтарга жауап беруге керек.

1. Егср алгашқы кезделген көлемімен салыстырганда 
өткізілген онімдердіц ассартименті озгерсе, пайда қандай 
болады?

2. Егер тұрақты шығындар 10%-ке көбейсе, ал айнымалы 
шыгымдар 5% қысқарса пайданың көлемі қандай болады?

5.15-есеп. А,В жэне С келісімдеріне сай шығындар есебін 
дайындау керек. Қүрылыс жұмыстары осы үш келісім бойынша 
жүргізіледі.

Тапсырыс берушінің сэулетиіілершің қабылдаган нормасы 
бойынша өзіндік қүнның 10%-зы салым ретінде ұсталады. График 
бойынша С келісім тапсырыс берушіге жақын мерзімдерде өткізу 
қажет, бірақ қүрылыс инженері . Бүл келісімді аяқтау үшін беріл- 
геи шыгындарга қосымша 305000 теңге қаржы керектігін анықтап 
көрсетті. Бүл сомаға жабдықтардың амортизациясы, қүрылыс 
қызметі жэне кездейсоқ жагдайлардан болган шыгындар жатады.

Қүрылыс компаниясы әзінің бір келісімі бойынша келесі 
ақпараггы біледі.
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А  келісім  
(мы ң тсңгс)

В келісім  
(м ы ң тсц ге)

С келісім  
(мы ң тсңгс)

1 2 3 4

Келісім багасы 1760 1485 2420

Ж ы л " басы ндагы  откізілген, калдық: 
құрылыс алаңындағы материалдар

- 20 30

Ж абд-р мен гимараттардың кұнын  
бөлш ектсп сссп теп  шығару

- 77 374

Т оленетін  еңбекақы - 5 10
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Кестенің ж чпысы
1 2 3 4

Өткеп жылы болған оііерациялар: 
табы с, табы стар мен зияндар шатына 
енгізілгсн

365

Дайын ө н ім д ер д ің ез ін д ік  куны (саты п- 
откізілген өн ім н іц  езін д ік  қүны)

- 418 814

Жыл іш індегі опсрациялар: күрылыс 
алацы на ж еткізілген, материалдар

88 220 396

Төленген еңбскақы 45 100 220
Ш ағы мдану ж эн с баска шығыңдары 15 40 50
Күрылыс алацьша ж еткізілгсн ж абды қ- 190 35 -

тыц қүпыи болш ектсп есеп теп  шыгару
Вір жылға тараты лган кснсс шы- 10 20 50
гындары

Жыл соңы нда откізілген калдык: 
күрылыс алаңындагы материалдар

20 - -

Ж абды ю ар мен гимараттардыц қүныи 
бапш ектеп есеп теп  шыі ару

150 20 230

Т олснстін  сңбекакы 5 10 15
Жыл соңы ндагы  өткізілген ж үмы сты ң 200 860 210 0
озіндік  күны
Жыл соны ндағы  өткізілм еген  ж ү- 
мы стын езін д ік  күны

Келісім бағасы 2000 000
Қабылданган өнімнің құиы 1300 000
Қолма-қол алынған қаражат 1200 000
Шеккен шыгындар 1050 000
Қабылдап алынған онімнен
шеккен шыгындар 1000 000
Толемдегі табыс вариантарының қайсысы берілген келісімге

сай (1000 жуықтағанда).
A) 250 000 
Б) 277 000
B) 300 000 
Г) 950 000 
Д) 1000 000
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5.16-есеп. Компанияны техникамен қамтамасыз ету, жөндеу 
жэне жол құрылысы бойынша жұмыстармен айналысады. 
Қаржылықжыл 30 сэуірмен аяқталады. Үстеме шыгындар келісім 
бойыншатаратыладыжұмысшылардыңнегізгіецбекшығындарына 
40 % ставкіде.

Компанияда ұзақ мерзімді сатып-өткізу келісімінде, табыс- 
ты көрсетпеу саясатына қолданылады, өйткені келісім 50% да 
орындалмаған.

Келісім номсрі 488 517 518 519
Бастапкы оры ндалу мер- 01 .03 .04 01 .0 2 .0 4 14.03 .04 18.03.04
зімі
Ж оспарланған аякталу 
м ерзім і (м ы ң тен ге)

31 .05 .05  
(м ы ң тенге)

30 .07 .05
(м ы ц тен ге)

31 .05 .05
(м ы ң тен ге)

15.05.05  
(мы ң тенге)

Н егізгі жұмы сш ы ларды ң 105 10 5 2
еңбек  шыгыны
Н егізгі он дір іс  шыгын- 
лары матср-р

86 7 4 2

Саты п-өткізу багасы 450 135 18 9
Келіс соңы  бойы нш а  
тікелей шыгындарга  
бага: нсгізгі жұ.м-р

40 60 2 2

Н егізгі өн дір іс  матер-ы 10 15 1 1
30 .0 4 .2 0 0 3 ж  оры ндалган  
ж ұм ы с кұны (байланы с- 
сы з бага бойы нш а)

350 30 15 5

Томендегілерді орындау қажет:
1) жоғарыда берілген келісім шыгымдарын, тапсырыстық 

немесе келісімдік шығын калькуляцияларын қолданып 
анықтау қажет.

2) А пунктінде берілген, тұжырымдамалар негізінде, 
2005 жылдың 30-шы сэуірінде аяқталатын қаржылық 
жылдыңесебінэрбіркелісімде көрсетілгендейаяқталмаған 
өндіріске баға беріп жэне оны таңылсын деп, табысты 
айқын көрсетіп есепгі дайындау қажет.

Б. процестік шығын калькуляциялары бойынша негізгі сипа- 
тын анықтау. Яғни, ондірістік үжымның процестік жэпе келісімдік 
шығын калькуляцияларын өзара байланыстылығының әсерін 
анықтау.
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Зияисыздық иүктесін талдауда, келесі кемшіліктерге назар 
аудару қажет, өйткені галдау сол мэлімсггерге негізделеді:

1. Иарлық өзгермелі шыгындар тұрақты болады.
2. ()л гск қана бір өнімге немесе өнімді сатып-өткізу бойын- 

ша.
1. Галдау барысында тұрақты шыгындар өндірістің күр- 

дсліліі іис байланысты озгермейді.
I Габыс есептелінеді өзгермелі шығындардың калькуляция- 

ііық жүйесі бойынша.
■ Жллмы шыгындар жэне жалпы кіріс өндіріс көлемінің

и.і зықіы жүйесі болады.
6 Омдіріс колемінің кеңестігіне байланысты ғана талдау 

жүргізіледі.
' I ІІі.н і.шдарды екі топқа бөлуге болады: гүрақты және 

mi срмслі рсгінде.
Н I алдау іск қана агымдагы ж оспар бойы нш а ж үр гізіледі.
S.I7-CCCH. Л жоне Б компаниясы өнім гүрін шығарады жэне 

і .и.і іі.і Кслссі жылға кейбір болжамды қорытынды көрсеткіштер 
ін мп і д сі  ідсй:

А  енім і ё  ШІІМІ
( .ііі.мі ііік і іу, бір  олш емі 80 000 20 000
( .ні.ім откізу багасы , 1 теңгеге 12 8
11 и срмсиі иіі.іп.іпдар, теңге 8 3

Жылдықтұракгы шыгындар 273 000 теңге.
Бсрілгсн ассортимент бойынша енімді сатыгі өгкізгенде, 

і үеімпіц зиянсыздық нүктесі қандай?
Л. 570 000 
Б. 606 667 
И. 679 467 
1. 728 000
5.18-ссеп. В және С компаниясы екі өнім түрін шығарады 

/кано сатады. Олардың жылдық сатып еткізуі 1:3 қатынасы арқылы 
баііқалады. Сатып өткізуден түсетін жылдық гүсім жоспарланған 
•l.’OOOO В өнімінен түсетін габысзың үлесі 40%, ал С өнімінікі 

50% жылдық іүрақты шығындар 120 000-ға бағаланады.
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Сатып өткізу көлемінің смегасы осы көрсеткіштерде зиян- 
сыздық нүктесінде тең:

A. 196
Б. 200
B. 253
Г. 255
Д. Анықтаңыз, осы варианггарды қайсысы дұрыс?
5.19-есеп. Табысқа жету мақсатындағы белгілі өнім түрлерінің 

сатып өткізу көлемін қосқан үлесін анықтаңыз. Компания үш 
өнім түрін шығарады жэне сатады, ағымдағы керсеткіштері 
төмендегідей :

М ың теңге
Сатып-өткізу 1794 37 4 0 29 5 0
С аты п-еткізілген ө н ім н ің ө зін д ік  кұны 1242 28 6 0 1888

Ж иынгык табы с 552 880 1062

Ө ндірістік  см ес  үстем е шыгымдар 460 770 767

'Газа табы с 92 110 295
Саты п-откізілген он ім н ің  бір  олш ем і.бірлігі 1150 22 0 0 236 0

Есегітегі жылы әрбір өнім түрі бірлігі бойынша өндірілген 
жэне сатып- өткізілген өнім өзгермеген. Әрбір өнімге тұрақты 
оидірістік үстеме шығындар 0,30 ставкасы бойынша есептелінеді. 
Өндірістік емес үстеме шығындар кейбір шығын түрлерінен, са- 
тып-еткізу көлемінің өзгеруімем, кірістіц 10%-ын қүрай қалған 
ондірістік емес үстеме шығындардың белігі -  түрақты шығындар.

Төмендегілерді орындау қажет.
А. Өзгермелі шыгыи калькуляциясы бойынша сатып-ө гкізілғен 

өнім көлемін көрсетіп есеп дайьшдау қажет.
Б. Ағымдағы сату ассортиментінің негізінде, эрбір онім түрі 

бойыиша, жыл ішіиде 3,75 мыңтеңге жалпы алуды анықтау.
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ТЕСТ СҮҒАҚТАРЫ ----------------------------

I ОнОірістік баедарламаныіі жэне онімді сатып откіз жоспар орындалу 
<)('//,'гіііп Снтта)’ пдісіп анықтау

A) in   колсм пайда (ІІІКП);
III ком пм оісрлік  багдарлама ііа к с іі;
( і іі.и м к н .і,
II I A. I. II

і і/іміііі i іішг.ііі чі im i* ш ы я ір у  іһшішикіісын Гшпшсіуды қапдай ядіс сипат- 
MHflrtlil 1

\ I MII'H м<И ММШІІііі’
Hi mi м 111 ii  1111    i ІНІІІЛП ( 11 IK 11).
I I li". m i    Old i|il|illllMII ІІІІКСТІІ
Hi A, Ii II

I i hiiiiph nii'.'i milu hii'ii'ul қпіііһііі корссткішпсн анықтапады?

A ) Н'ііу|ііШЛІ.і:
III niiipi ii.i іііііурплдііі;
< l күидііі,
I)) A, II. II.

/ ( >iii)lpli'ini'.,l oiii.M колеміпіц негізгі корсеткіштеріи атаңыз?

А) ж ш .ііпы қ ж ян с тауарлы конім ;
111 і нуіірлык ж оис сатыіі- откізілген өнім;
( ’) оіідірілі ем, гауарлық ж эн е сагьш  отк із іл га і өиім;
I)) А, Б, В.

,Ү Оііім сапасыи қапОай корсеткіиітер сипаттайды?

А) жалммлама ж оие жанама;
II) ж анам аж оп сж екел ен ген ;
( ') дара, жапама ж энс ж екеленген;
D) А, Б,В.

6. Жоспар орыіідалуын талдауды багшіауда нені апықтаймыз?

A) сапа ж оспары н ж эн е  м індетті келісімш артты ц деңгейін;
B) ж осііарлау ж эи е м еиедж м ент сагіасы;
(')  кслісім ш аріты ң м індетті оры ндалу дең гсй і ж эн е м енедж мент.
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