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Кіріспе 

 

Қазіргі жағдайда студенттер экономика және өндірісті ұйымдастыру 

мәселелерін терең, жан жақты білуге тиісті. Еңбек нарығы жағдайында 

ұйымдар мамандарға өндірісті ұйымдастыру, басқару экономиканы жан 

жақты жетік білу, дұрыс шешім қабылдау мәселелерін жетік білуге жоғарғы 

деңгейде талап қояды. Зертханалық жұмыстарды орындау мамандарды 

дайындау сапасында үлкен  міндет атқарады. Өндіріске алған білімді 

қолдануға мүмкіндік береді. Әдістемелік нұсқаулар «Экономика және 

өндірісті ұйымдастыру» пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес құрастырылған. 

Зертханалық сабақтарға бес жұмыс кіреді. Олар: өндіріс қоры, негізгі 

қорларды бағалау, еңбек өнімділігі, еңбек ақы төлеу, табыс, пайда, тиімділік, 

өзіндік құн.  
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1 Зертханалық жұмыстарды орындау 

Зертханалық жұмыстардың бастапқы деректері. 

Зертханалық жұмыстарды орындауда академиялық топ, тағы да 

қосалқы топқа бөлінеді. Әр студент белгілі бір нұсқаны орындайды. Нұсқа 

отырған компьютердің нөмеріне сәйкес алынады. Зертханалық жұмыста 

пайдаланған санды деректер нұсқаға сәйкес түзету коэффициентіне 

көбейтіледі.  

 

1 кесте – Түзету коэффициентінің сандары 

Нұсқа нөмірі  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Түзету коэффициентінің 

мәндері 

1,1 1,15 1,2 1,25 1 0,95 0,9 0,75 0,8 0,8

5 

 

Жұмыстың орындалу тәртібі: 

1) Теориялық материалмен таныс.  

2) Өзіңнің файлыңды құр, оны сақта. 

3) Өз нұсқаңды есепте, қорытынды жаса және график құр. 

4) Зертханалық жұмыс туралы қорытынды есеп жаз. 

5) Зертханалық жұмысты соңында көрсетілген сұрақтар бойынша 

дайындал. 

6) Зертханалық жұмысты қорға. 

 

Зерханалық жұмыс туралы есеп жазудың мазмұны: 

1) Титулді бет. 

2) Әр тапсырмаға кесте түрінде есеп қорытындыларын жасау. 

3) Алынған деректерді талдап қорытынды жасау. 

4) Алынған қорытындыларды график ретінде орындау. 

5) Ресурстарды тиімді пайдалу жөнінде ұсыныстар. 

 

 

2 Зертханалық жұмыс №1. Кәсіпорынның негізгі өндіріс қоры 

және оларды пайдалану  

 

Мақсаты: негізгі өндіріс қорының құрамын, оны бағалай білу, және 

кәсіпорынның негізгі өндіріс қорының экономикалық пайдалау тиімділігінің 

көрсеткіштерін есептеу болады. 

 

2.1 Қысқаша теориялық бөлімі 

 

Негізгі өндіріс қоры деп, өндіріс процестеріне бірнеше рет қатысатын, 

өзінің натуралды түрін өзгертпейтін өндіріс құралдарын айтады, барлық 

пайдалану мерзімінде, олар өзінің бағасын амортизация түрінде өнімнің 

қызметтің өзіндік құнына біртіндеп кіргізеді. Негізгі өндіріс қорларға үйлер, 
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құрылыстар, қуатты машиналар, механизмдер, қондырғылар, таратқыштар, 

көліктер, өлшейтін приборлар, есептеу техникалары, өндіріс құралдардағы 

мачталар, башнялар, телефон, телеграф, ұялы радиостансалар, кабель 

желілері және т.б. жатады.  

Өндірісте атқаратын міндеттеріне сай негізгі өндіріс қорлары негізгі 

өндіріс және негізгі өндіріске жатпайтын қорлар болып бөлінеді.  

Негізгі өндіріс қорларына негізгі өндіріс процестеріне тікелей 

қатысатын қорлар жатады немесе олар өндіріс процестеріне жағдай жасайды.  

Негізгі өндіріске жатпайтын негізгі қорлар – мәдениет, денсаулық 

сақтау, білім алу объектілері т.б.  

Ұйымда негізгі қорлар тұрақты қозғалыста болады: жаңа қорлар 

алынады, ескі қорлар жойылады. Осыған байланысты төмендегідей бағалау 

түрлері бар: 

- есепті периодтың басындағы бағасы, Фбас; 

- жыл бойы іске қосылған негізгі қорлардың бағасы, Фіске қосылған; 

- жыл бойы істен шыққан негізгі қорлардың бағасы, Фістен шыққан; 

- есеп периодының соңындағы бағасы, Фсоңы . 

 

Фсоңы= Фбас+ Фіске қосылған  - Фістен шыққан.                    (2.1)  

 

Орташа жылдық бағасы, Форт: 

 

Форт= (Фбас+ Фсоңы)/2.                                   (2.2)  

 

Егер негізгі қорлардың іске қосылған және істен шыққан уақыттары 

белгілі болса, онда негізгі қорлардың орташа жылдық бағасы төмендегі 

өрнекпен табылады: 

 

Форт= Фбас+ (Фіске қосылған·Ч1 - Фістен шыққан·Ч2)/12 ,             (2.3)  

 

бұл жерде Ч1 –жыл бойы жаңадан іске қосылған негізгі қорлардың 

пайдаланған ай саны; 

Ч2 – жыл аяғына дейін істен шыққан уақытынан санағандағы ай саны; 

 

Процестерді санды бағалау: 

а) негізгі қорлардың іске қосу коэффициенті: 

 

Кіске қосу= Фіске қосылған/ Фсоңы·100% .                   (2.4) 

 

б) негізгі қорлардың істен шығу коэффициенті: 

 

Кістен шығу= Фісктен шыққан/ Фбасы·100% .                    (2.5) 
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в) негізгі қорлардың жаңалануын көрсететін, негізгі қорлардың өсу 

коэффициенті: 

Көсу= (Фіске қосылған +Фісктен шыққан)/ Фбасы·100% .               (2.6) 

 

Негізгі қорлардың тиімді пайдалануын төмендегі көрсеткіштер 

сипаттайды: 

1) Қор қайтарылу көрсеткіші – негізгі өндіріс қорларының бір 

теңгеден түсетін өнім көлемі, Фо: 

 

Фо=В/ Форт ,                                          (2.7) 

 

бұл жерде: В  - түскен өнім. 

2) Қордың сыйымдылығы – бір теңгеге шығарлыған өнімге келетін, 

негізгі өндіріс қорының бағасы: 

 

ФЕ=1/ Фо= Форт/ В.                                     (2.8) 

 

3) Қормен құралдану – бір адамға келетін негізгі құралдардың 

мөлшері: 

 

ФВ=Форт/ Чср ,                                         (2.9) 

 

бұл жерде: Чср – жұмыскерлердің орташа саны. 

 

Негізгі қордың ОФ пайдалануын сипаттау үшін баға көрсеткішінен 

басқа натуралды көрсеткіш те қолданылады. 

Соңғы көрсеткіш негізгі қордың технологиялық құрамының 

ерекшеліктерін және әр сала тармақтарына тән қасиеттерін көрсетеді. 

Бұларға құралдардың экстенсивті, интенсивті және интегралды пайдалану 

коэффициенттері жатады.  

Құралдардың экстенсивті пайдалану коэффициенті төмендегі 

формуламен табылады: 

 

Кэкс=Тф/Тв.                                           (2.10) 

 

Бұл коэффициент арқылы, құралдардың орынсыз тұруы және 

техникалық тұру жағдайларын жою нәтижесінде, құралдардың жұмыс істеу 

сағаттарын көбейту жолдарын табуға болады.  

Құралдардың интенсивті пайдалау коэффициенті – бір күнтізбелік 

уақытта, нақтылы (qф) және жоғары мүмкіншілікте (qв) жасалатын жұмыс 

(қызмет) көлемінің натуралды мөлшерінің қатынасын көрсетеді. 

 

Кинт = qф/qв.                                           (2.11) 



10 
 

Интегралды пайдалану коэффициенті – бұл құралдардың уақыт және 

еңбек өнімділігі бойынша пайдалауын кешенді сипаттайтын көрсеткіш, 

жоғарыда көрсетілген екі коэффициенттің көбейтіндісі, яғни:  

 

Кинтег =  Кинт· Кэкс.                                       (2.12) 

 

 

2.2 Жұмысты орындауға арналған тапсырма 

 

Тапсырма 2.1. Негізгі қорлардың бағасын 2.1 және 2.2 кестелерінде 

көрсетілген деректерге сүйене отырып, биылғы жылдың соңына сәйкес 

есептеп шығарыңдар.  

 

2.1 кесте – Негізгі қорлардың жыл басындағы бағасы (мың тг.) 

Негізгі қорлардың (НҚ) түрі НҚ биылғы жыл басындағы бағасы 

Үйлер  82168,75 

Таратқыштар  214208,75 

Қуатты машиналар 59398,25 

Жұмыс машиналары 432908,75 

Көліктер  9839,75 

т.б. негізгі қорлар 8311,25 

 

 2.2 кесте – Іске қосылған, істен шыққан негізгі қорлар   

Негізгі қорлардың 

түрлері  

Негізгі 

қорларды 

іске қосу 

Іске 

қосылған 

айы 

Негізгі 

қорларды 

істен шығуы 

Шыққан 

айы 

Үйлер      

Таратқыштар      

Қуатты машиналар     

Жұмыс машиналары     

Көліктер      

Т.б. негізгі қорлар     

 

Ескерту: түзету коэффициенті тек қана №2 және №4, 2.2 кестедегі 

сандарға көбейтіледі. 

 

 2.3 кесте – Биылғы жылдың соңына негізгі қорлардың бағасын 

есептеу (мың тг.) 

Негізгі қорлардың 

түрлері  

Биылғы 

жылдың 

01.01 

Биылғы 

жылы іске 

қосылған 

Биылғы 

жылы істен 

шыққан 

Биылғы 

жылдың 

соңында 

Үйлер      

Таратқыштар      
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2.3 кестенің жалғасы  

Қуатты машиналар     

Жұмыс 

машиналары 

    

Көліктер      

Т.б. негізгі қорлар     

Барлығы:     

 

Тапсырма 2.2. Негізгі қорлардың 2.4 кестесіндегі деректер бойынша 

үлесін, үлестің өзгергенін табу керек. Негізгі қор құрылымын және екі жыл 

бойынша динамикасының графигін салу керек.  

 

 2.4 кесте – Негізгі қорлардың құрылымы 
Негізгі қорлардың 

түрлері  

Талдау мерзіміндегі Н.Қ. барлығы Талдау мерзіміндегі 

өзгеріс 

Биылғы жылдың 

басында  

Биылғы жылдың 

cоңында 

Соммасы, 

мың тг. 

Үлесі,% 

Соммасы, 

мың тг. 

Үлесі,% Соммасы, 

мың тг. 

Үлесі,% 

Үйлер        

Таратқыштар        

Қуатты машиналар       

Жұмыс 

машиналары 

      

Көліктер        

Т.б. негізгі қорлар       

Барлығы:        

 

Тапсырма 2.3. 2.5 кестедегі деректер бойынша, іске қосу және істен 

шығу айын есептеп, негізгі қордың орташа жылдық мәнін табу керек. 

 

 2.5 кесте –  Негізгі қорлардың орташа жылдық құны (мың тг.) 
Негізгі қорлардың 

түрлері  

Биылғы 

жылдың 

басында 

іске қосылған 

қорлардың 

орта жылдық 

бағасы 

істен шыққан 

қордың 

бағасы 

Биылғы 

жылдың 

соңында 

Үйлер      

Таратқыштар      

Қуатты машиналар     

Жұмыс машиналары     

Көліктер      

т.б. негізгі қорлар     

Барлығы:     

 

Тапсырма 2.4. 2.5 кестесіндегі деректер бойынша негізгі қор қозғалыс 

көрсеткішін есептеп 2.7 кестеге енгізу керек.  
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 2.6 кесте –  Негізгі қорлардың қозғалыс көрсеткіштері 
Көрсеткіш аты Мағынасы,% 

Іске қосу коэффициенті  

Істен шығу коэффициенті  

Өсу коэффициенті  

 

Тапсырма 2.5. 2.7 кестесіндегі деректер бойынша негізгі қор тиімді 

пайдалану көрсеткіштерін есептеп табу. 

Тиімділік көрсеткіштерін (қордың қайтарылуы, қордың сыйымдылығы, 

қордың қарулануы, интенсивті, экстенсивті және интегралды пайдалану 

коэффициенттері) 2.8 кестеге енгізу керек. Кәсіпорындағы негізгі қорды 

пайдалану тиімділігінің өзгеруі туралы қорытынды жасау керек.  

 

  2.7 кесте – Бастапқы деректер 
Көрсеткіштер  Өткен жыл  Биылғы 

жыл 

Өзгерістер   

Абсо-

лютті 

Қатысты 

Сатудан түскен түсім (мың тг.) 856142 894516   

Негізгі қордың орташа жылдық 

бағасы (мың тг.) 

785130 ?   

Орташа тізімді саны (адам) 320 315   

Өнімнің жылдық көлемі (cаны) 176080 190000   

Кәсіпорынның өндіріс күші (cаны) 180000 210000   

Құралдың нақты істеген уақыты 

(сағат) 

39000 40000   

Құралдың нормативті уақытпен 

істеуі (сағат) 

42000 42000   

 

 2.8 кесте – Неізгі қорды тиімді пайдалану көрсеткіштері 
Көрсеткіштер  Өткен жыл  Биылғы 

жыл 

Өзгерістер   

Абсо-

лютті 

Қатысты 

Негізгі қордың қайтарылуы     

 Негізгі қордың сыйымдылығы     

Қордың қарулануы     

Құралдың экстенсивті пайдалану 

коэффициенті  

    

Құралдың интенсивті  пайдалану 

коэффициенті 

    

Құралдың интегралды пайдалану 

коэффициенті 

    

 

Ескерту: есептеу алдында деректерді түзету коэффициентіне көбейтуді 

ұмытпаңыз. 
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Зертханалық жұмысты қорғауда қойылатын сұрақтар: 

1) Кәсіпорында негізгі қордың құрылымы қандай? 

2) Жыл аяғында негізгі қор бағасы қалай есептелінеді? 

3) Жаңару, істен шығу, өсу коэффициенттері қалай есептелінеді? 

4) Негізгі қордың орташа жылдық бағасы қалай және не үшін 

есептелінеді? 

5) Негізгі қорды тиімді пайдаланудың қандай көрсеткішін білесіз? 

6) Қордың қайтарылу көрсеткіштерінің есептелу тәсілін және мәнісін 

түсіндіріңіз. 

7) Негеізгі қордың орташа жылдық бағасының және қордың 

қайтарылуының өзгеруінің ұйымның қорытынды көрсеткішіне әсері қандай? 

 

 

3 Зертханалық жұмыс № 2. Негізгі қорларды бағалау, тозу. Негізгі 

қорлардың амортизациясын есептеу тәсілі 

 

Мақсаты: неізгі қорлардың бағалануын білу және амортизациялық әр 

түрлі тәсілмен есептеп шығару. 

 

3.1 Қысқаша теориялық бөлім 

 

Негізгі қорды бағалау – бұл олардың бағасын ақшалай тұрғыдан қарау 

болып табылады. Шаруашылықта негізі қорларды бағалаудың төмендегідей 

түрлері болады: 

1) Бастапқы (баланс), Фбаст – көлік шығыны, монтаж және жөнге 

келтіру т.б. шығындарын қосқандағы көрсетілген негізгі қордың бағасы. 

2) Қалпына келтіру, Фқалпына келтіру – бүгінгі жағдайға байланысты, 

негізгі қордың өндірістен қазіргі шығару элементтерінің бағасы. 

3) Қалдық бағасы, Фқалдық – негізгі қордың бастапқы бағасынан тозу 

шығынын алып тастау. Қалдық баға негізгі қордың дайын өнімге әлі кірмеген 

бағасының бөлігі. 

4) Жою бағасы, Фжою – өндірістен босатылған техниканы сату бағасы. 

Негізгі қорлар өндірісте пайдаланылғанда тозады. Негізгі қорлар 

физикалық тозу кезінде өзінің пайданлану бағасын жоғалтады, яғни технико-

экономикалық және еңбек процестерінде, табиғат күшіне байланысты, негізгі 

қорларды пайдаланбаған жағдайда, әлеуметтік сипаттамасы нашарлайды.  

Моральды тозу кезінде физикалық тозудан ерте болады, яғни негізгі 

қорлар әлі де пайдалануға болатын болса да, оның пайдалануы экономикалық 

көзқараспен қарағанда тиімсіз болады. Негізгі қорлардың тозуын қалпына 

келтіру үшін, амортизациондық қор пайдаланылады. Бұл қор 

амортизациялық жарнадан қалыптасады.  

Амортизация – шығарылған өнімге негізгі қордың бағасын біртіндеп 

енгізу. Осыған байланысты ақшалай қаражатты жинап, негізгі қордың тозған 

бөлігін қалпына келтіру болып табылады.  
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Амортизацияның ақшалай түрі негізгі қордың тозу дәрежесіне сәйкес 

келеді; бұл амортизациялық жарна деп саналады. Амортизацияның 

нормасына сәйкес, олар ай сайын есептеліп отырады. Негізгі қордың баланс 

бағасы немесе баланста тұрған инвентарлық объектілердің бағасына 

байланысты табылады. Амортизациялық норма дегеніміз, На – жыл сайын 

амортизациялық жарнаның сомасын табатын, негізгі қордың қалпына келтіру 

бағасының белгіленген пайызы.  

Амортизацияны қалпына келтіру тәсілі. 

1) Жыл сайын, бағаның өзгермейтін бөлігі, теңделген үлеспен өнімге 

енгізіліп отыруын – біркелкілік тәсіл деп атайды.   

 

А=(Фбаст-Фжою)/Т,                                            (3.1) 

 

бұл жерде Т – негізгі қорлардың пайдалану мерзімі. 

 

Бұның артықшылығы, бірден капиталды жинау, бұл есептеуге де және 

тәжірибе жүзінде де іске асыруға ыңғайлы. Бұл тәсілдің кемшілігі негізгі 

құралдардың тек қана пайдалану мерзімін есепке алады. Физикалық, 

моралды тозуды есепке аламайды.  

2) Жылдамдатып істен шығару – негізгі құралдарды бірінші жылы 

пайдалануда амортизация жарнасының сомасын көбейтіп, ал кейінгі 

жылдары олардың сомасын төмендету болып табылады. Бұл негізі 

құралдарды жандандыруға керекті қаражат көзін алу жолы. Бұған кіретіндер: 

а) азайтылу қалдық тәсілі. 

Бұл тәсіл бойынша, амортизациялық норма екі есе көбейтіледі және тек 

қана қалдық бағаға ғана қолданылады. Жою бағасы соңғы пайдалану жылғы 

амортизацияны есептегенде, есепке кіреді.  

б) сандар қосындысы тәсілі, көрсеткіш S:  

 

    
   

 
 ,                                           (3.2)                     

бұл жерде N – қызмет істеу жылдарының қосындысы. 

 

Жылдық амортизациялық жарнаның сомасы төмендегі формуламен 

есептелінеді: 

       
  

 
 ,                                           (3.3)          

            

бұл жерде      - жұмыс істеу мерзіміне дейін қалған жыл саны;  

    – жою бағасын ескергендегі негізі өндіріс қорының бағасы. 

 

в) амортизацияны өндіріс тәсілі арқылы есептеу. 

Амортизациялық жарна құралдарының тек қана пайдалану кезінде 

есептелінеді. Әуелі амортизация жарнасы пайдалану мерзімі кезінде 

есептелінеді.  
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Бас кезінде амортизация жарнасының көлемі жұмыстың бірлік санына 

есептелінеді. Содан кейін жылдың амортизация жарнасы, жұмыстың бірлік 

санын олардың абсолютті көлеміне көбейту арқылы табылады. Амортизация 

жарнасы ай сайын 1/12 жылдық сомасының көлемінде есептелінеді.  

 

3.2 Жұмысты орындау тапсырмалары 

 

Тапсырма 3.1. 3.1 кестеде көрсетілген деректер бойынша жылдық 

амортизациялық жарнаны есептеу керек. Есептегендегі барлық 

амортизацияны табудың барлық тәсілдерін қолдану керек. Қорытындысын 

3.2, 3.3, 3.4, 3.5 кестесіне енгізу керек.  

 

 3.1 кесте – 3.1 тапсырмаға бастапқы деректер 
Көрсеткіш  Нұсқалар мағынасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Құралдың 

бастапқы бағасы 

(мың тг.) 

140

0 

190

0 

120

0 

100

0 

150

0 

160

0 

186

0 

172

0 

130

0 

170

0 

Норматив 

бойынша жұмыс 

істеу мерзімі, жыл  

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Жою бағасы, мың 

тг. 

70 96 60 50 74 80 92 86 64 80 

Жұмыстың сан 

бірлігі, бірлік 

110

0 

116

0 

960 112

0 

124

0 

127

0 

130

0 

106

0 

105

0 

110

0 

1 жыл 100 200 280 120 280 130 200 120 180 200 

2 жыл 180 340 240 160 320 180 240 180 240 220 

3 жыл 280 420 200 300 360 280 480 300 420 300 

4 жыл 420 110 160 340 180 320 200 260 110 200 

5 жыл 120 90 80 200 100 360 180 200 100 180 

 

  3.2 кесте – Сызықты тәсіл 
Мерзім  Бастапқы 

баға 

Амортиза-

циялану 

бағасы 

Амортиза-

цияның 

жылдық 

сомасы 

Жинал-

ған тозу 

Қалды

қ баға 

Амортиза-

ция 

нормасы  

1       

2       

3       

4       

5       
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3.3 кесте – Сандар қосындысы тәсілі 

Мерзім  Бастап-

қы баға 

Аморти-

зация-

лану 

бағасы 

Есептеу 

коэффи-

циенті 

Амортизация-

ның жылдық 

сомасы 

Жинал-

ған тозу 

Қалдық 

баға 

1-5       

 

3.4 кесте – Сызықсыз тәсіл 

Мерзім 

(жыл 

аяғы) 

Бастап-

қы баға 

Амортизация-

лану бағасы 

Амортизацияның 

жылдық сомасы 

Жинал-

ған тозу 

Қалдық 

баға 

1-5      

 

 3.5 кесте –  Өндіріс тәсілі 

Мерзім 

(жыл 

аяғы) 

Бастапқы 

баға 

Жұмыстың 

сандық 

бірлігі 

Бір 

жұмыстың 

бағасы 

Амортиза-

цияның 

жылдық 

сомасы 

Жинал-

ған тозу 

Қал-

дық 

баға 

1-5       

 

Тапсырма 3.2. Әртүрлі тәсілдермен амортизациялардың есептелген әр 

жыл қорытындыларын, 3.6 кестеде көрсетілген құрамына байланысты 

кестеге енгізіңіз. Амортизацияның жылдық сомасына және қалдық бағаға 

сәйкес әр тәсілдің графигін құрыңыз, қорытындысын жазыңыз.  

 

 3.6 кесте – Бірінші жылдық деректерді талдау.  

Көрсеткіш Тәсіл 1 Тәсіл 2 Тәсіл 3 Тәсіл 4 

Амортизация нормасы, %     

Амортизацияның жылдық 

сомасы (А0) мың.т. 

    

Қалдық баға (жыл басына), мың.т.     

 

 Тапсырма 3.3. Excel қаржы функциясын пайдаланып амортизацияны 

есептеңіз. 3.7 кестесінде функция тізімі берілген. 3.1 тапсырмасында алынған 

қорытындыны қаржы функциясы арқылы алынған қорытындымен 

салыстырыңыз.  
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3.7 кесте – Амортизацияның параметрлерін активтерін есептейтін 

қаржы функциялары.  
Формат  Міндеті  

Бастапқы баға; 

Қалдық баға; 

Пайдалану мерзімі. 

Бір мерзімдегі тура амортизация активтерінің 

сызықты тәсілмен есептелінген мөлшерін қайтару.  

Бастапқы баға; 

Қалдық баға; 

Пайдалану мерзімі. 

Осы мерзімде сандар қосындысы арқылы 

есептелінген, амортизация активтерінің мөлшерін 

қайтару.  

Бастапқы баға; 

Қалдық баға; 

Пайдалану мерзімі; 

(коэффициент) 

Осы мерзімде, қалдықты екі есе төмендету тәсілі 

арқылы, амортизация активінің мөлшерін қайтару. 

 

 3.8 кесте – Cызықты тәсіл, мың т. 
Мерзім  Бастапқы баға Жою бағасы Пайдалы 

қолдану 

уақыты 

Амортизацияның 

жылдық сомасы 

1     

2     

3     

4     

5     

 

  3.9 кесте – Сандар қосындысы тәсілі, мың т. 
Мерзім, жыл 

аяғы 

Бастапқы баға Жою бағасы Пайдалы 

қолдану 

уақыты 

Амортизацияның 

жылдық сомасы 

1     

2     

3     

4     

5     

 

3.10 кесте – Қалдықтың азайтылу тәсілі, мың т. 
Мерзім, жыл 

аяғы 

Бастапқы баға Жою бағасы Пайдалы 

қолдану 

мерзімі 

Амортизацияның 

жылдық сомасы 

1     

2     

3     

4     

5     
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Зертханалық жұмысты қорғауда қойылатын сұрақтар: 

1) Негізгі қорлардың қандай бағалау түрлері бар? 

2) Негізгі қорлардың тозуы деген не, тозудың қандай түрлерін білесіз? 

3) Негізгі қорлардың амортизациясы деген не? 

4) Амортизацияны есептеудің қандай тәсілдері бар? 

5) Амортизацияның нормасы деген не, ол қалай табылады? 

 

 

4 Зертханалық жұмыс №3. Кәсіпорынның айналма қаражаты 

 

Мақсаты: кәсіпорынның айналма қаражатының тиімді пайдалануын 

талдап есептеуді үйрену және олардың керектігін табу болады. 

 

4.1  Қысқаша теориялық бөлімі 

 

Айналым қаражаттары  - бұл өндірістің айналма қорларын құруға аванс 

ретінде берген ұйымның және айналу қорының жинақталған біртұтас 

ақшалай қаражаты. Бұлар ақша қаражаттарының үздіксіз шеңбер айналып 

тұруын қамтамасыз етеді.  

Бұл өндіріс қорының өдірістің әр циклінде толық пайдаланатын бөлігі 

және өзінің бағасын толығымен жаңадан шыққан өнімге енгізеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 сурет – Айналма қаражатының құрылымы 

 

Айналма өндіріс қорлары Айналу қоры 

Айналма қаржы аты 

Өндіріс зонасы 

Бітпеген өндіріс 

Болашақ мерзімдегі 

шығын  

Айналу қоры  

Дайын өнім 

Есептегі 

қаражаттар  

Ақшалай  

қаражаттар  
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Айналма қаражатының мөлшері өндіріс көлемінен және олардың 

айналым ұзақтығына байланысты осыған байланысты айналма қаражатының 

тиімді пайдалануы, олардың қозғалу жылдамдығына айналып оралуы мен 

сипатталады.  

Айналма қаражатының айналып оралуы деп, өндіріс процесінің өнім 

шығыуынан бастап, шығарылыған өнімнің сатылуы түсіндіріледі, яғни, 

қаражаттың бір толық шеңбер айналмасының ұзақтығы. 

Шеңбер айналмасының көрсеткіштері: 

- шеңбер айналмасының коэффициенті; 

- бір айналымның ұзақтығы; 

- айналымдағы айналым қаражатының сыйымдылық коэффициенті. 

1) Шеңбер айналымының коэффициенті: 

 

     
 

    
                                      (4.1) 

 

бұл жерде      – шеңбер айналмасы коэффициенті; 

     – есеп мерзіміндегі айналма қаражатының орташа қалдығы; 

  – есеп мерзіміндегі сатылған өнім көлемі. 

 

2) Бір айналымның ұзақтығы: 

 

          
 

    
                                              (4.2) 

 

бұл жерде          – бір айналымның ұзақтығы, күндер; 

Т – шеңбер айналмасының мерзімі; (30, 90, 180, 360 күн). 

 

3) Айналымдағы айналым қаражатының сыйымдылық коэффициенті:  

 

            
    

 
 .                           (4.3) 

 

Айналма қаражатының сыйымдылық коэффициенті шеңбер 

айналмасының коэффициентіне керісінше қатынасы. Ол 1 теңге табысты алу 

үшін жұмсалған айналма қаражатының сомасын сипаттайды: 

 

        
    

      
    теңге ,                              (4.4) 

 

бұл жерде         – сыйымдылық коэффициенті; 

     –  айналма қаражатының орташа жылдық бағасы; 

       – негізгі өндіріс ісінен табыс. 
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Шеңбер айналмасын жылдамдату тиімділігі, ақша қаражатын босату 

(бір айналымның ұзақтығын қысқарту арқылы), олардың керектігін азайту 

(тиімді пайдалануға байланысты) болады. 

Қаражат мөлшерін босату төменгі формуламен табылады: 

 

    (
    

 
)  (               )                              (4.5) 

 

бұл жерде        ,        – бір айналым  ұзақтығы (салыстыру мерзімдегі) 

немесе бір мерзімдегі жоспарлау мен есептеу деректерін салыстырғанда 

көрсеткіш.  

 

Шығын нормасы – бұл максималды, қазіргі өндіріс жағдайында, бір 

өнім бірлігін шығару үшін керекті ресурс шығыны.  

Шығын нормасы, өнімдегі заттық таза салмағының, заттың пайдалану 

коэффициентіне қатынасы: 

 

Нресурс=Чтаза салмақ/Кзат пайдалану,  

немесе Нресурс= Чтаза салмақ+Оқалдық,  

немесе Нресурс= Mі/q,                                            (4.6) 

 

бұл жерде Чтаза салмақ – өнімдегі заттың таза салмағы; 

Кзат пайдалану – заттың пайдалану коэффициенті; 

Mі  – заттың жалпы i-ші ресурстағы шығын мөлшері; 

q – шығарылған өнімдердің саны. 

 

Заттардың пайдалану коэффициенті: 

 

Кзат пайдалану =Чтаза салмақ/ Нресурс.                            (4.7) 

 

Жалпы өндіріс зонасының нормативі (Hжалпы): 

 

Hжалпы=Зағым+Зкау+Зкөлік+Зтех+Здайын.,                            (4.8) 

 

бұл жерде Зағым – зат ресурсының күнделікті қоры; 

Зкау – өндіріс қорын қауіпсіздендіру; 

Зкөлік  – көлік қоры; 

Зтех – технологиялық қоры; 

Здайын – дайындау қоры. 

 

Күнделікті зонасы (Зағым) – өндірісте толық пайдалануға және үздіксіз 

жұмыс істеуге дайындалған заттардың тұрақты қоры. Оның мөлшері 

заттардың орташа күндік керектігіне, заттардың пайдалану жиіліктігіне және 

қортағы заттардың ұсталу коэффициентіне байланысты.  
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 Зағым=Qкүн Иөнд Кқ,                                               (4.9) 

 

бұл жерде, Qкүн – заттар ресурстарының күнделікті керектігі; 

Иөнд –  заттар ресурстарын өндіріп әкелу жиілігі; 

Кқ   – қордағы заттардың ұсталу коэффициенті. 

 

Қауіпсіздік және көлік қоры:  

 

Зқау=0,5  Зағым ,                                          (4.10) 

немесе Зқау=Qкүн Зкүн , 

Зкүн=Qсут З
*
күн , 

 

бұл жерде, Зкүн – қауіпсіздік қорының нормасы (күн); 

З
*
күн –  жүк және ақпарат арасындағы күндер. 

 

 Кәсіпорынның жалпы өнімі, қоймадағы дайын өнімнің (ГП), көрсеткен 

өндіріс қызметтерінің (Упх), өзінің пайдалануына шығарған жартылай 

фабрикаттардың (ПФ) және де басқа да пайдаланушыларға сатуға арналған 

(ПФст), сонымен қатар, өндірістен жыл аяғында толық шықпаған (НЗП) 

қалдықтардың бағаларының қосындысы арқылы табылады.  

Тауар өнімі (ТП) – бұл өнім сыртқа сатуға арналған. Төменгі 

формуламен анықталады:  

 

ТП = ГП+Упх+ ПФст .                                                         (4.11) 

 

Сатылған өнім арқылы қоймада қалған дайын өнімнің мөлшерін 

табады. 

 

РП=ТП+ГПонг-ГПокг .                                                         (4.12) 

 

 

4.2 Жұмысты орындау тапсырмасы 

 

Тапсырма 4.1. 4.1-кестесінде көрсетілген деректерге сүйене отырып, 

кәсіпорынның екі жылдық айналма қаражатының тиімді пайдалану 

көрсеткішін есептеп шығару керек (айналма коэффициенті, аайналым 

ұзақтығы, сыйымдылық коэффициенті және бір айналымның ұзақтығын 

қысқартуға байланысты, айналма қаражатының айналымнан  босауын табу). 

Есеп қорытындыларын 4.2 кестеге енгізу керек. Алынған қорытындыға 

талдау жасап, қорытынды жазу керек.  
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 4.1 кесте – Тапсырманың бастапқы деректері 

Көрсеткіштер өткен жыл есепті жыл 

Айналым қаражатының 

орташа жылдық 

қалдығы, мың т. 

51 55 

Негізгі өндіріс табысы, 

мың т. 

590 670 

 

4.2 кесте – Есептеу қорытындысы 

Көрсеткіштер өткен жыл есепті 

жыл 

абсолют-

ті өзгеріс 

Салыстыр-

малы 

өзгеріс, % 

Айналым коэффициенті     

Бір айналым ұзақтығы 

коэффициенті 

    

Сыйымдылық 

коэффициенті  

    

Айналым қаражатының 

босату коэффициенті 

    

 

Тапсырма 4.2. 4.3-кестеде көрсетілген деректер бойынша өндіріс 

қорының, заттардың пайдалану коэффициентінің  (кварталында бір рет 

беріледі) мөлшерін табу керек. Егер шығын нормасы 0,5% төмендесе, ал 

шығатын өнімнің саны 5% көбейетін болса, өндіріс қорының мөлшері қалай 

өзгереді? 

 

4.3 кесте – 4.2 тапсырманың алғашқы деректері 

Нұсқасы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бөлшектердің 

таза салмағы 

(кг) 

96 90 88 102 104 100 120 110 114 108 

Заттардың 

шығын 

нормасы (кг) 

108 104 102 106 109 105 130 116 120 112 

Жылдық өнім 

(шт) 

300

0 

301

0 

302

0 

305

0 

290

0 

280

0 

250

0 

302

0 

300

0 

310

0 

Көлік қоры 

(күндер) 

2 1 4 5 2 3 4 2 1 4 

 

Есеп қорытындысын 4.4 кестеге енгізіңіздер.  
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 4.4 кесте – Есептеу қорытындысы 

Көрсеткіштер  Өзгеріске дейін Шығын нормасы мен 

саны өзгергеннен кейін 

Күндік шығын, кг   

Күнделікті қор, кг   

Қауіпсіздік қор, кг   

Көлік қоры, кг   

Өндіріс қоры, кг   

Заттардың пайдалану 

коэффициенті, кг 

  

 

Тапсырма 4.3. 4.5 кестесінде көрсетілген деректерге сүйене отырып, 

тауар, жалпы өнім және сатылған өнім көлемін табу керек. Ақша көрсеткішін 

1.1 кестеде көрсетілген түзеу коэффициентіне көбейту керек.  

 

4.5 кесте – 4.3 тапсырмаға керекті бастапқы деректер және есептеу 

қорытындылары 

Көрсеткіштер Саны 

(бірлік) 

Біреуінің 

бағасы  

(мың т.) 

Сомасы 

(мың т.) 

Дайын өнімдер  4500 

3200 

7300 

2500 

100 

80 

55 

72 

 

Қызметі басқа мекемелерге және өзіне 

қарасты дәрігерлік ұйымдарға көрсету  

  25800 

Жыл басына және жыл аяғына 

сатылмаған өнімнің қалдығы 

  38200 

45600 

Бітпеген  өнімдердің қалдығы: жыл 

басына жыл аяғында 

  16250 

18370 

Жалпы өнім    ? 

Тауар көлемі   ? 

Сатылған өнім   ? 

 

Тапсырма 4.4. Кәсіпорынның негізгі өнімі 5200 мың теңге көлемінде 

жоспарланған, өндіріс қызметі – 480 мың теңге жартылай фабрикаттардың 

жоспарлау мерзіміндегі бағасы 500 мың теңге, оның ішінде 50% өзі ішкі 

қажеттілікке жұмсайды. Мерзім аяғында бітпеген өндіріс өнімі 380 мың 

теңге, қоймадағы дайын өнім мезгіл басында – 80 мың теңге, ал мерзім 

аяғында – 30 мың теңге (нұсқаларды есептеу үшін барлық көрсеткіштерді 1.1 

кестедегі түзету коэффициентіне көбейту керек).  

 

Зертханалық жұмысты қорғауда қойылатын сұрақтар: 

1) Кәсіпорынның айналым қаражатының экономикалық мәні. 
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2) Айналма қаражатының  және негізгі қордың айырмашылықтары 

неде? 

3) Кәсіпорынның айналма қаражатының құрамы. 

4) Кәсіпорынның айналма қаражаты қалай табылады? 

5) Айналым қаражаттың пайдалану көрсеткіштерінің сипаттамалары.  

6) Айналу қоры және олардың құрамы. 

7) Айналым қаражатының нормалау процесі туралы.  

8) Айналым қаражатының нормасының құрамы. 

9) Қандай өндіріс қорларын білесіз? 

10) Айналым қаражатының пайдалануы тиімділігі қалай бағаланады? 

11) Айналым қаражатының айналым коэффициенті нені көрсетеді? 

12) Заттар ресурстарының түрлері. 

13) Айналым қаражатының орташа қалдығы деген не? 

 

 

5 Зертханалық жұмыс №4. Кадрлар, еңбек өнімділігі және еңбек 

ақы 

 

Мақсаты: кәсіпорынның кадрмен қамтамасыз етілуі, құрамы, еңбек 

өнімділігі, еңбек ресурстарының пайдалануы, еңбек ақының түрлері мен 

қолданылуы. 

 

5.1 Қысқаша теориялық бөлімі 

 

Кадрлар (еңбек ресуртары) әртүрлі профессионалды 

квалификацияланған топтардың бірлестігі. Олар ұйымда жұмыс істеп, 

олардың тізім құрамына кіреді. Кәсіпорынның тізіміне барлық жұмысқа 

қабылданған жұмыскерлер кіреді. Кәсіпорынның еңбек ресурстарына 

кіретіндер: 

1) Өндіріс адамдары – өндіріспен тікелей байланысты және оларға 

қызмет көрсететін жұмыскерлер: жұмысшылар – жұмыскерлер бағалы 

өндіріс заттарын жасайтын немесе өндіріс және көлік қызметтерін 

орындайтын мамандар. 

а) негізгі өндіріс өнімін шығаруға бірден қатынасатындар; 

б) өндіріске қызмет көрсететін қосымша адамдар: 

–  басшылар өндіруші ұйымдастырып, оған басшылық жасайды; 

– мамандар – бухгалтерлер, экономистер, механиктер, технологтар, 

т.б.;  

– қызметкерлер – жабдықтау агенттері, қатшылар, т.б. қызмет 

көрсетушілер. 

2) Өндіріске жатпайтын қызметшілер – өндіріске тікелей қатынасы 

жоқ, оларға қызмет көрсетпейтін, әлеуметтік мәдени жағына жататын 

қызметкерлер.  
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Ұйымда кадрлардың жағдайы төмендегі көрсеткіштер арқылы 

табылады: 

1) Кадрлардың кету коэффициенті: 

 

Квк=Уувп/Чср ,                                             (5.1) 

 

бұл жерде: Уувп – барлық себеппен жұмыстан шыққандар; 

Чср – жұмыскерлердің орташа тізімді саны. 

 

2) Кадрды қабылдау коэффициенті: 

 

Кпк=Чпр/Чср ,                                              (5.2) 

 

бұл жерде:  Чпр – қабылданған жұмыскерлер саны. 

 

3) Кадрлардың тұрақтамаушылық коэффициенті: 

 

Ктк=Уө.е/Чорт ,                                              (5.3) 

 

бұл жерде:  Уө.е – өз еркімен және еңбек тәртібін бұзғаны үшін 

жұмыстан шыққандар саны.     

 

Еңбек өнімділігі дегеніміз – бір уақыт мөлшерінде шығарлынған өнім 

саны. Еңбек өнімділігі төмендегі формуламен табылады: 

 

Вр=Q/Чср ,                                             (5.4) 

 

бұл жерде:  Вр – еңбек өнімділігі; 

Q – өндіріс өнімі. 

 

Тр= Т/Q,                                               (5.4) 

 

бұл жерде: Т – барлық өнімді шығару үшін кеткен уақыт, норма-сағат. 

 

Еңбек ақы түрі және жүйесі. 

Еңбек шарты бойынша орындалған жұмысқа төленген ақша сомасы 

еңбек ақыдан саналады. Еңбек ақы жүйесі тарифті және тарифсіз болып 

бөлінеді.  

Тариф жүйелі еңбек ақы – бұл еңбек ақының жұмыс күрделілігіне, 

мағынасы және ерекшеліктеріне байланысты нормативтердің жиынтығы. 

Тариф жүйесіне – тариф сапасы, тариф ставкасы, тариф коэффициенттері, 

тарифті-квалификациялық анықтама, қосымша әртүрлі төлемдер, аудан 

коэффициенттері кіреді.  
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Тариф жүйесі – кесімді және күндеп төлеу еңбек ақысы болып бөлінеді. 

Еңбек ақы номиналды (ақшалай) және нақтылы  (реальды) болып бөлінеді.  

Тарифсіз еңбек ақы жүйесі – тариф жүйесінің негізгі көрсеткіштерін, 

коллективтің шаруышылық қорытындыларын біріктіріп қарап қолданылады.  

Тарифсіз еңбек ақы төмендегі жолмен табылады: 

1) Әр жұмыскердің тапқан баллдар санын есептеу арқылы:   

 

Qб=КУ·КТУ·Фтиім ,                                      (5.6) 

 

бұл жерде: КУ – жұмыскердің квалификациялық деңгейі; 

КТУ – еңбекке қатысу коэффициенті, 

Фтиім – жұмыс уақытының тиімді қоры. 

 

2) Барлық жұмыскерлердің жеке тапқан баллдарының қосындысы 

арқылы жалпы баллдар санын табу. 

3) Бір баллдық бағасын табу: 

 

d=ФОТ/∑  ,                                        (5.7) 

 

бұл жерде: ФОТ – еңбек ақы қоры. 

 

4) Әр жұмыскердің еңбек ақысын табу: 

 

З/Пі=d·Qб .                                           (5.8) 

 

Еңбек ақыдан ұстау: 

1) Жеке табыс салығы, ай сайын әр адамнан ұсталып отырады (заң 

бойынша) 2013 жылғы дерек – 10%. Зейнет ақы қорына және төменгі еңбек 

ақыға салық салынбайды.  

2) Еңбек ақы қорына ай сайын 10% жіберіп тұрады.  

3) Жұмыс беруші еңбек ақы қорынан әлеуметтік салықты төлеп 

отырады. (әлеуметтік салық 2013жылы 11%). 

4) Әлеуметтік салық зейнетақы қорына төленгеннен кейін 

ұсталынады. 

 

5.2 Зертханалық жұмысты орындауға тапсырма 

 

Тапсырма 5.1. 5.1-кестесіндегі деректерге сүйене отырып 

кәсіпорынның еңбек ресурстарымен қамтамасыздығына талдама жасаңыз. 

Қорытындысын 5.3 кестеге енгізіңіз.  

1) Кәсіпорын қызметшілерінің құрамының өткен жылдағы, жоспар 

бойынша керектігін және нақты санының графигін құрыңыз.  

2) Жұмыскерлердің категорияларына қарап, кадрлардың өткен, 

жоспар және нақты есеп жылғы, өзгеру графигін жасаңыз. 
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3) Кәсіпорын қызметкерлерінің өткен, жоспар жылғы керектігі және 

нақты санының салыстырма талдауын жасаңыз. 

4) Кәсіпорын бойынша кадр құрамының сан және сапа жағынан 

өзгеруін талдаңыз. 

 

 5.1 кесте – Кәсіпорынның қызметкерлер саны 

Жұмыскерлер 

категориясы 

Өткен 

жыл 

Есеп жылы 

Жоспарланған 

керектік 

Нақтылы орта 

тізімді саны (адам) 

Жұмысшылар, барлығы 

Оның ішінде: 

1418 1415 1400 

Негізгі жұмысшылар 1390 1330 1320 

Қосымша жұмысшылар 108 85 80 

Қызметкерлер, барлығы 

Оның ішінде: 

1324 1339 1331 

Басшылар  129 119 121 

Мамандар  1195 1220 1210 

 

Тапсырма 5.2. Кадрдың тұрақсыздануын, кетуін және қабылдау 

коэффициенттерін есептеп шығару керек. Екі жылдық жұмыскерлердің 

өзгеру көрсеткіштерін салыстырыңыз, қорытынды жасаңыз. Кадрлардың 

тұрақсыздануын төмендететін шаралар ұсыныңыз. Жұмыскерлердің орташы 

тізімді санын өткен тапсырмадан алыңыз.  

 

5.2 кесте – Кәсіпорынның қызметкерлерінің өзгеруі 

Көсеткіштер  Өткен жыл Биылғы жыл Өзгерістер (+,-) 

Бір жылда қабылданды, 

адам, барлығы 

Оның ішінде: 

275 250  

5.2 кестенің жалғасы 

Өз еркімен кетті 354 396  

Тәртіп бұзғаны үшін  12 7  

Кқабыл ? ?  

Ккеткен ? ?  

Ктұрақсыздану ? ?  
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5.3 кесте – Кәсіпорынның кадр құрамының салыстырмалы талдауы 
Жұмыскерлер 

категориясы 

Өткен 

жыл 

Есепті жыл  Жоспардан өзгерілуі Өткен жылмен салыстыру Қызметкерлер құрамы 

Жоспарла

нға 

керектік 

(адам) 

Нақты 

орта 

мерзімді 

саны 

(адам) 

Абсолютті 

(адам)  

Салыстырма

лы (%) 

Абсолютті 

(адам)  

Салыстырма

лы (%) 

Өткен 

жыл 

Есепті 

жылдың 

жоспары 

Нақты 

есеп 

жылы 

Жұмысшылар 

барлығы 

Оның ішінде: 

          

Негізгі 

жұмысшылар 

          

Қосымша 

жұмысшылар 

          

Қызметкерлер 

барлығы 

Оның ішінде: 

          

басшылар           

мамандар           

Барлығы:           
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Тапсырма 5.3. Егер бір адамның еңбек өнімділігі 5% өсетін болса, 

кестеде көрсетілген деректерге сүйене отырып бір адамның есеп және 

жоспарлау жылғы еңбек өнімділігін және жұмыскерлердің жоспарлау жылғы 

орта тізімдік санын табу керек. 

 

 5.4 кесте – Тапсырмаға керекті бастапқы деректер және есептеу 

қорытындылары 

Көрсеткіштер  Есеп жылы Жоспарлау 

жылы 

Тауар өнімінің көлемі (мың т.) 70000 78000 

Қызметкерлердің орта тізімді саны 

(адам) 

25  

Еңбек өнімділігі (тг/адам)   

 

Тапсырма 5.4. 5.5-кестеде көрсетілген көсіпорынның 2 жылдық жұмыс 

деректеріне сәйкес, жетіспейтін көрсеткіштерді және олардың адам санының 

көбеюіне байланысты өнімнің өсу динамикасын табу керек.  

 

 5.5 кесте – Бастапқы деректер 

Көрсеткіштер  Өткен жыл  Есеп жыл Өзгеріс  

Шыққан өнім 

(мың т.) 

2100 2279  

Қызметкерлер 

саны (адам) 

700   

Бір адамға 

келетін орташа 

жылдық еңбек 

өнімі 

 3210  

 

Тапсырма 5.5. Шағын кәсіпорында 15 адам жұмыс істейді. Еңбек ақы 

төменгі жүйені қолданып есептелінеді: 

а) 5 маманға – күндеп төлейді; 

б) 7 адамға негізгі жұмысшыларына – кесімді;  

в) 3 адамға, сату бөлімінің менеджерлеріне –кесімді-прогрессивті 

түрімен төлейді. 

1) қаңтар айына (жұмыс күні 20) барлық жұмыскерлер 

категорияларына еңбек ақыны және айлықтан ұсталатын сомаларды 

есептеңіздер; 

2) жұмыскерлер категориясына сәйкес еңбек ақының диаграмма 

құрамын салыңыздар. 

5.6. кестеде тапсырманың бастапқы деректері көрсетілген. 

Есептеу қорытындыларын 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 кестелер 5.6, 5.7, 5.8, 5.9-

кестелеріне енгізіңіздер.  
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5.6 кесте – 5.5 Тапсырманың бастапқы деректері 

Қызметкерлер  Жұмыс 

істеген 

күндер 

Айлық  

(мың тг.) 

Өнім саны 

(бірлік) 

Нормадан 

тыс сатылды 

(бірлік) 

1 16 90 123 15 

2 18 65 138 10 

3 20 100 143 8 

4 19 70 128  

5 15 85 145  

6   141  

7   144  

 

Ескерту: істелген жұмыс күндері түзету коэффициентіне көбейтіледі.  

 

5.7 кесте – Күндеп төлеудегі еңбек ақынаң есептелуі 

№ ФИО Айлық, 

теңге 

Жұмыс 

істелген 

күндер 

Есептелді 

(теңге) 

Зейнетақы 

қорына 

есептелді 

(теңге) 

Әлеумет-

тік салық 

(теңге) 

1       

2       

3       

4       

5       

 Барлығы       

 

 5.8 кесте – Тура кесімді тәсіл бойынша есептелген еңбекақы 

№ ФИО Кесімді 

баға, 

теңге 

Өнім 

саны  

Есептелді 

(теңге) 

Зейнетақы 

қорына 

есептелді 

(теңге) 

Әлеуметтік 

салық 

(теңге) 

1       

2       

3       

4       

5       

 Барлығы       

 

 

Норма бойынша саны – 100 дана.  

Норма бойынша еңбек ақы – 40000 теңге.  
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5.9 кесте – Кесімді –прогрессивті тәсілмен есептелген еңбек ақы 

Нормадан 

тыс баға 

(теңге) 

Сатылды 

(дана) 

Есептелді 

(теңге) 

Зейнетақы 

қорына 

есептелді 

(теңге) 

Әлеуметтік 

салық (теңге) 

800     

800     

800     

 Барлығы     

 

Тапсырма 5.6. Бригаданың айлық еңбек ақысы 285 000 теңге. Бригада 

мүшелерінің істеген жұмыс сағаттарына және жұмыстарының күрделілігіне 

сәйкес еңбек ақыларын есептеңіздер (түзету коэффициенттеріне бір айлық 

еңбек ақыға көбейтіледі).  

 

 5.10 кесте – 5.6 тапсырманың  бастапқы деректері 

 Ауысым 

жұмысы 

істелінеді 

Істелінген 

сағаттар 

Тариф 

коэффициенті 

Еңбек ақы 

(тг) 

4-разрядты жұмысшы 19  1,3  

5-разрядты жұмысшы 22  1,82  

6-разрядты жұмысшы 10  2,0  

 

Тапсырма 5.7. 4 қызметкердің 1 кварталдағы «жұмыс уақытын 

есептейтін табелін» жасап, кестені толтырыңыз (әр айды жаңа бетке 

толтырыңыз). Беттерді қаңтар, ақпан, наурыздан белгілеңіздер. Әр 

қызметкерлерге істеген күндер санын (8), ауырғанын (Б), еңбек демалысында 

болған күндерін (В) – деп белгілеңіз. Жұмыс істеген күндерінің еңбек 

ақысының сомасын есептеңіз.  

 

5.11  кеесте – Каңтар айындағы жұмыс уақытын есептейтін табель 

Ф
.И

.О
. 

А
й

л
ы

қ
 т

г.
 

1 2 ... 31 

Іс
те

ге
н

 ж
ұ
м

ы
с 

к
ү
н

д
ер

і 
 

А
у
ы

р
ға

н
 к

ү
н

д
ер

 

О
тп

у
ск

  

Е
се

п
те

л
ін

д
і 

 

  в 8 0 8     
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Зертханалық жұмысты қорғауда қойылатын сұрақтар: 

1) Кәсіпорынның өндіріс жұмыскерлері құрамына кіретін жұмыскерлер 

категориясы. 

2) Мамандық деген не? 

3) Жұмыскерлердің айналу көрсеткіштерін және оларды есептеу тәсілін 

айтыңыз.  

4) Еңбек өнімділігі қалай табылады және оның өсу жолдары.  

5) Еңбек ақы деген не? Оның негізгі төлеу проценттерін атаңыз.  

6) Өндірісте еңбек ақының қандай түрлері қолданылады? 

7) Кесімді және күнделікті төлеу еңбек ақысының айырмашылығы 

неде? 

 

6 Зертханалық жұмыс № 5. Өндіріс шығыны және өзіндік құн 

 

Мақсаты: өндіргіш шығынының құрамын және өнімнің, қызметтің, 

жұмыстың өзіндік құнын білу. 

 

6.1 Қысқаша теория бөлімі 

 

Шығын – өнімді шығару және сату үшін керекті жұмсалатын 

қаражаттардың ақшалай мөлшері. 

Өзіндік құн – бұл өнімді, қызметті және жұмысты жасауға жұмсалған 

кәсіпорынның ақшалай түріндегі күнделікті шығындары.  

Өзіндік құнның жеке шығындарының үлесін калькуляция дейді. 

Калькуляция арқылы өзіндік құнның құрамы анықталады.  

 

 6.1 кесте – Калькуляция статьялары 

1 Шикізаттар және заттар 

Т
у
р
а 

ш
ы

ғы
н

д
ар

 

Ө
н

д
ір

іс
ті

ң
 ө

н
д

ір
іс

ті
к
 қ

ұ
н

ы
 

Ө
н

ім
н

ің
 т

о
л
ы

қ
 ө

зі
н

д
ік

 қ
ұ
н

ы
 

2 Жатылайфабрикаттар, өнімдер, қызметтер 

3 Қайтарылатын қалдықтар 

4 Технологияға қажетті отын және энергия 

5 Өндіріс жұмысшыларының негізгі еңбек ақысы 

6 Өндіріс жұмысшыларының қосымша еңбек ақысы 

7 Әлеуметтік салық 

8 Өндірісті игеруге кеткен шығындар 

9 Құрал-жабдықтардың тозуы 

10 Жабдықтарды пайдалану шығындары 

Ү
ст

ем
е 

ш
ы

ғы
н

д
ар

 

11 Цех шығындары 

12 Жалпы завод шығындары 

13 Ақау шығындары 

14 Тағы басқа өндіріс шығындары 

15 Өндіріске жатпайтын шығындар 

(коммерция шығындары) 
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Қазіргі кезде, толық өзіндік құннан басқа, экономикалық есептеуге 

және талдауға, біркелкі іріленген 100 теңгеге келтірілген тауар өнімінің баға 

көрсеткіші қолданылады, 

 

З=(Столық/OСӨ)·100 тг,                                     (6.1) 

бұл жерде Столық – тауар өнімінің толық өзіндік құны; 

OСӨ – сатылған өнім көлемі. 

 

 

6.2  Жұмысты орындауға тапсырма 

 

Тапсырма 6.1. 6.2-кестедегі деректерді пайдаланып, өнімнің толық 

өзіндік құнын, өзіндік құнының калькуляциясын табу керек. Жалпы 200 дана 

өнім дайындалған.   

 

 6.2 кесте –  6.1 тапсырмаға бастапқы деректер 

№ Шығын статьялары Бір дана 

өнімге 

Барлық 

шыққан 

өнімге 

1 Негізгі заттар, теңге 1200  

2 Қосынды жасайтын өнімдер, теңге 250  

3 Өндіріс жұмысшыларының негізгі 

еңбек ақысы, теңге 

470  

4 Жұмысшылардың қосымша еңбек 

ақысы, теңге 

  

5 Әлеуметтік салықты есептеу, теңге   

6 Жабдықтарды қарап ұстау, теңге  120000 

7 Цех шығындары, теңге  50000 

8 Өндірістен тыс шығындар, теңге  75000 

 

Тапсырма 6.2. 6.3-кестеде бір өндіріс өнімінің тура шығындары 

көрсетілген. Өнім түрлерінің жанама шығындары, жалпы өндіріс өніміндегі 

үлестеріне, пропорционалды бөлінеді. Коммерциялық шығындар – өндіріс 

өзіндік құннан 2%. Жанама шығындардың жалпы сомасы – 750 мың тг. А-

өнімнің жалпы көлемі – 500 дана, Б-өнімдікі - 350 дана. Осыған байланысты 

А және Б өнімдерінің толық өзіндік құнын табу керек. Өзіндік құнның 

құраманың диаграммасын құрыңыздар.  
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6.3 кесте –  Бір өнімнің тура шығындары 

№ Шығын статьялары Өнім А Өнім Б 

1 Шикізат және негізгі заттар 200 1500 

2 Сатып алынатын қосынды өнімдер 800 650 

3 Технологияға керекті отын және 

энергия 

500 700 

4 Өндіріс жұмысшыларының негізгі 

еңбек ақысы 

1500 1100 

5 Қосымша еңбек ақы (10%)   

6 Еңбекақыдан 11% ұсталып есептеледі    

 Барлық тура шығындар   

 

Тапсырма 6.3. 6.4-кестедегі деректерге сәйкес өзіндік құнның құрамын 

табу керек. Өзіндік құнның жоспар бойынша және нақты құрамының 

диаграммасын құрыңыз.  

 

6.4 кесте – 6.3 тапсырманың бастапқы деректері 

№ Шығын статьялары  Өзіндік құн, 

теңге 

Жоспардан 

өзгеру 

Өзіндік 

құнның 

құрамы (%) 

жоспар нақты жоспар нақты 

1 Негізгі еңбек ақы 

есептелгенімен 

7000 6500    

2 Шикізат және заттар 11000 12000    

3 Технологияға керекті 

отын және энергия 

1200 1500    

4 Ақау шығындары 800 900    

5 Цех шығындары 

(тура шығыннан 30%) 

     

6 Жалпы шаруашылық 

шығыны (тура 

шығыннан 40%) 

     

7 Өндіріс өзіндік құны      

8 Коммерциялық 

шығыны (өзіндік 

құннан 10%) 

     

9 Толық өзіндік құн      

 

Тапсырма 6.4. Тауар өнімінің 100 теңгеге шығынына сай өндіріс 

шығынының сметасын жасаңыз. Тауар өнімінің көтерме баға бойынша 

бағасы – 500 000 теңге. Бастапқы деректер 6.5 кестесінде көрсетілген.  
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 6.5 кесте –  6.4 тапсырманың бастапқы деректері 

№ Шығын статьялары Сомасы, теңге 

1 Шикізат және негізгі заттар 130 000 

2 Қосынды өнімдері 20 000 

3 Қосымша заттар 10 500 

4 Сырттан алынатын отын 10 200 

5 Сырттан алынатын энергия 10 3000 

6 Негізгі және қосымша еңбек ақы   90 000 

7 Әлеуметтік салық (11%) ? 

8 Амортизациялық жарна 60 000 

9 Басқа да шығындар 5 500 

10 Барлығы смета бойынша  

 

Зертханалық жұмысты қорғауда қойылатын сұрақтар: 

1) Өндіріс шығынына не кіреді? 

2) Шығындар қандай белгілер бойынша квалификацияланады? 

3) Өзіндік құн түсінігі. 

4) Өзіндік құнның түрлері. 

5) Өндіріс өнімінің түсінігі. 

6) Өндіріс өнімінің шығыны.  

7) Өндіріс өнімінің шығынын азайту жолдары. 

 

 

7 Зертханалық жұмыс №6. Пайда, тиімділік, инвестиция 

тиімділігін бағалау 

 

Мақсаты: пайданы, тиімділікті табу және кәсіпорын бойынша 

инвестиция тиімділігін бағалау. 

 

1.1 Қысқаша теория бөлімі 

Кәсіпорынның жалпы табысы – істелген барлық жұмыстан түскен 

табыстар көлемінің қосындысы болады. 

Негізгі өндірістен алынған пайда, өнімнен, жұмыстан, қызметтен 

түскен табыспен, шығарылған өнімнің өзіндік құнынан айырмашылығы 

болады. 

  

Пнег.п = Діс.асыру – С.                                                    (7.1) 

 

Негізгі өндіріс табысынан басқа, кәсіпорын негізгі өндіріс емес 

қызметтерінен түсетін табысы болады. 

Кәсіпорын өзінің дүниелерін, көліктерін, жабдықтарын басқа 

ұйымдарға жалға беріп табыс табуы мүмкін және негізгі құралдарды сатып, 
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т.б. қызметтер көрсетуі мүмкін. Кәсіпорынның жалпы табысы негізгі және 

қосымша көрсеткен жұмыстарынан тұрады. 

 

Джалпы = Днег.қызм.+Днег.емес қыз .                                                                (7.2) 

 

Негізгі жұмыстан және қосымша жұмыстан түскен табыс сомасынан 

қосымша жұмыстың шығынын алып тастасақ салық салынғанға дейінгі табыс 

болып есептелінеді немесе баланс пайдасы болады. 

 

Пбал. = П нег.қызм.+ (Днег.емес қызм. – Рнег.емес қызм).                        (7.3) 

 

Пайда экономикалық категория, ол кәсіпорынның шаруашылық 

қорытындысын көрсетеді. 

Экономикалық көзқараспен қарағанда пайда – ақшалай түсіммен 

ақшалай төлемнің айырмашылығы. Басқаша айтқанда, пайда табыс пен 

шығынның айырмашылығы. Кәсіпорында қалатын таза пайда – баланстағы 

пайда мен пайдаға салынатын салықты шегергендегі айырмашылық. 

 

ЧП = Пбал.- Н ,                                            (7.4) 

 

бұл жерде: Н – пайдаға салынатын салық (2013ж.-20%). 

 

Кәсіпорынның тиімді жұмыс істеу көрсеткіштерінің бірі – тиімділік 

көрсеткіші. Бұл салыстырмалы көрсеткіш табысты, пайданы және тиімді 

жұмысты қамтитын көрсеткіш. 

 Тиімділіктің төменгі көрсеткіштері бар: 

1) Өнім тиімділігі (жалпы тиімділік): 

 

 Роб.=П/С×100% ,                                       (7.5)  

 

бұл жерде: П – пайда; 

С – өнімнің өзіндік құны. 

 

2) Сату тиімділігі: 

 

Рпрод. = Пр/Vр.п.×100% ,                                 (7.6) 

 

бұл жерде: Пр – өнімді сатқаннан түскен пайда; 

Vр.п. – сатылған өнім көлемі (сатудан түскен түсім). 

 

3) Активтер тиімділігі: 

 

    Ракт. = П/А×100% ,                                       (7.7) 
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бұл жерде: А – кәсіпорынның активтерінің сомасы. 

 

Инвестиция және оның тиімділігін бағалау. 

Инвестиция – бұл қоғамдық қажеттіліктерді толық қамтамасыз ету 

мақсатындағы және қызмет көрсету салаларында пайда алу үшін, қазіргі 

жабдықтармен байланыс желілерін жаңарту және жаңа құрал жабдықтарды 

жасауға арналған ұзақ мерзімді жинақталған қаражат. 

Жалпы жағдайда инвестицияға тек қана күрделі құрылысқа кететін 

қаражат емес, сонымен бірге құнды қағаздарға (акциялар, облигациялар), 

қаржылық салымдар және басқа ұзақ мерзімді мақсаттар жатады. 

Әр жобаны іске асыру, әр уақытта болады, экономикалық тұрғыдан 

біркелкі болмайды. Бұл қайшылық, бағаны бір жүйеге келтіру тәсілімен 

жөнге келтіріледі, немесе дисконттау арқылы келтіру, басқаша айтқанда, 

келтірілген шығынды және қорытындыны бір моментке әкелу керек. 

Дисконттаудың негізі, болашақта және қазіргі уақытта алынатын әр 

қандай сома, төменгі бағамен болуы тиісті. Дисконттаудың мақсаты, 

кәсіпорын табысты қазір алуы керек, болашақта алу қауіпті деп есептелінеді. 

Болашақ бағамен, қазіргі бағаның айырмашылығын дисконт дейді. 

Дисконттау коэффициенті төменгі формуламен есептелінеді: 

 

Lt = (1+і) t р ,                                                  (7.8) 

 

бұл жерде:  t – шығынды және қорытындыны есептегенде келтіру жылы; 

t р – шығын және қорытындының келтірілген жылы 

і – инвестордың пайыздық мөлшерлемесі немесе ресурстардың бағасының 

өзгеруі. 

 

Инвестиция процессінің келтірілуі, іске асыру (пайдалану) жылының 

бас кезінде болса t р =0, ондағы есептеу формуласы:  

 

L_t=1/(1+i)^(t ) .                                             (7.9) 

 

Неғұрлым мөлшерлеме пайызы және дисконт төмен болса, онда 

болашақ табыс жоғары болады.  

Уақыт факторын есептегенде инвестиция табысының негізгі көрсеткіші 

келтірілген таза баға болады (NPV):  

 

NPV=CF1/(1-r)1+ CF2/(1-r)2+ CF3/(1-r)3+….. CFt/(1-r)t×I ,    (7.10) 

 

бұл жерде: І – инвестиция сомасы; 

CF – тиісті жылғы таза ақша көлемі. 
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7.2 Жұмысты орындауға арналған тапсырма 

 

Тапсырма 7.1 7.1-кестедегі деректер бойынша таза пайданы тауып, оны 

қорларға бөліңдер. 

Сұраққа жауап беріңдер. 

а) егер есеп жылында дивидиенттерді бөлу сомасы 50000 мың теңге 

болса, негізгі істен түсетін табыстың көлемі қандай болуы керек? 

б) дивидиентті төлеуге таза табыстың қанша процентін қалдыру керек? 

в) егер резерв сомасы 70000 мың теңге болса, жинақтау резервінде таза 

табыстың қанша процентін қалдыру керек? 

г) таза пайда сомасы 1 000 000 мың теңге болуы үшін, негізгі 

өндірістен түсетін табыс көлемі қандай болуы керек? 

 

7.1 к е с т е – 1 тапсырманың бастапқы деректері 
№ Көрсеткіштер  Есеп жылы 

(мың теңге) 

1.  Негізгі көрсеткіштен түсетін табыс (сатылған) 2 9 

2. Негізгі өндіріс шығыны, оның ішінде:  

2.1 Өндірістің өзіндік құны 117 583 

2.2 Мерзімдегі шығын 15 478 

 Негізгі өндіріс істерінің пайдасы  

3. Негізгі емес істердің табысы, оның ішінде:  

3.1 Басқа ұйымдардан түскен табыс 11 800 

3.2 Жалға берілген заттардан түскен табыс 14 200 

3.3 Негізгі құралдарды сатқаннан түскен табыс 6 200 

3.4 Салынған айып-пұлдар 3 290 

4. Негізгі емес істердің шығындары, оның ішінде:  

4.1 Төленген айып-пұлдар, т.б. 5 300 

4.2 Басқа шығындар 16 200     

 Пайда (шығын) жалпы істерден түскен (салыққа дейінгі)   

 Корпоративті салық  

 Таза пайда  

 Таза пайданы бөлу  

 Жиналған қор, 60%  

 Пайдалану қоры, 31%  

 Резерв қоры, 5%  

 Дивидиенттерді төлеуге, 4%  

 

Тапсырма 7.2. Фирма бір жылда 170 млн. теңге өнімді сатты. Өнімді 

шығаруға 100 млн. теңге жұмсалды, банктегі депозитпен процентпен 5000 

мың теңге табыс түсті, құнды қағаздардан – 3000 мың теңге, арендаға 

берілген заттардан – 3000 мың теңге, шартты орындамаған үшін төленген 

айып 4100 мың теңге, қарыздарды жабуға кеткен шығындар  - 100 мың теңге, 

жәрдем беруге кеткен шығын – 150 мың теңге. 

Баланс пайдасын және сату тиімділігін табыңыз.  
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Есепті орындау үшін, деректерді 7.2 кесте ретінде көрсетіңдер.  

 

7.2 к е с т е – Бастапқы деректер 

Көрсеткіштер  Сомасы, 

мың теңге 

Негізгі өндіріс табысы (сатудан)  

Негізгі өндіріс шығыны, оның ішінде:   

Негізгі өндіріс істерінің пайдасы   

Негізгі емес өндіріс табысы, оның ішінде:  

Негізгі емес істердің шығыны, оның ішінде:  

Баланс пайдасы:  

Корпоративті салық – 20%  

Таза табыс (таза пайда)  

Сату тиімділігі  

 

Тапсырма 7.3. Төмендегі көрсеткіштерді: жұмысшылар санын, орташа 

айлық еңбек ақысын, сыйақы процентін, басқа да өндіріс шығындарының 

нормативін, әкімшілік және пайдалану шығындар нормативін өзгертіп 

пайдаланып, ең тиімді жобаны таңдап алу керек.  

7.4. кестеде жобаның бастапқы деректері көрсетілген. Өндіріс 

шығынын, пайданы және жалпы тиімділікті табыңыз?  

 

7.4 к е с т е – Жобаның бастапқы деректері 

Көрсеткшітер  1-жоба 2-жоба 

Негізгі өндірістен түскен табыс мың 

теңге  

3400 3400 

Жұмыскерлер саны, адам 7 9 

1 адамның орташа айлық еңбек ақысы, 

мың теңге/айына  

150 120 

Сыйлық, % еңбекақыдан 20 25 

Әлеуметтік салық, % 11 11 

Амортизациялық жарна, мың теңге  350 350 

Электр энергиясы  150 150 

Басқа да өндіріс және көлік шығыны 

нормативі, % еңбек ақы қорынан 

25 20 

Әкімшілік және пайдалану 

шығындарының нормативі, % 

еңбекақы қорынан 

35  30 

Барлық шығындар   

Пайда    

Тиімділік    
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Зертханалық жұмысты қорғауда қойылатын сұрақтар: 

1. Пайданың мағынасы. 

2. Баланс пайдасының көрсеткіштері. 

3. Пайда ұйымда қалай бөлінеді? 

4. Кәсіпорынның табысы қалай қалай табылады? 

5. Таза пайда деген не? 

6. Тиімділік деген не? 

7. Пайда мен тиімділікті көтеру жолдары. 

8. Ақша көлемінің дисконтталуының мақсаты не? 

9. Инвестицияның тиімділігі қалай табылады? 
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