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Кіріспе 

 

Нарықтық қатынастар жағдайында экономикалық реформаны 

жүргізуде техникалық мамандық студенттерінің экономикалық-

ұйымдастырушылық пәндерді тереңдетіп оқу қажеттілігі туындайды.   

Ақпараттық жүйелер саласындағы болашақ мамандарды экономикалық 

даярлау келесі пәндерді оқыту арқылы жүзеге асады: «Экономикалық теория 

негіздері», «Микроэкономика», «Экономика және өндірісті ұйымдастыру».  

Дәрістер жинағы техникалық мамандықтардың студенттеріне арналған 

«Экономика және өндірісті ұйымдастыру» пәнінің бағдарламасына сәйкес 

құрастырылған, 11 дәрістен тұрады.  

Дәріс мәтіні экономика және өндірісті ұйымдастырудың техникалық 

негіздерін меңгерудің ауқымды материалын қамтиды. Дәрістер жинағының 

мақсаты курс сұрақтарын жүйелі және қысқаша түрде қарастыру болып 

табылады. Дәрістер жинағы кәсіпорын қызметінің негіздерімен, 

шаруашылық шешімдерді дайындау және қабылдау процестерімен, 

экономикалық қорларды мен қызметтің қаржылық нәтижелерін талдауды 

қолдану негіздерімен, өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру әдістері мен 

формаларымен, ғылыми-техникалық прогресті дамыту және оның тиімділігін 

бағалау мәселелерімен таныстырады.  
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1 дәріс. Кәсіпорын – экономиканың негізгі буыны 

 

Дәріс мақсаты: кәсіпкерлік қызметі жайында негізгі білімді 

қалыптастыру, кәсіпорынның ұйымдастыру-құқықтық формаларымен және 

оның құрылымымен таныстыру. 

Дәріс мазмұны:  

1) Кәсіпорын құрудың және оның жұмысының мақсаты. 

2) Кәсiпорын жіктелуі. Кәсiпорынның ұйымдастыру-заңды  

формалары.  

3) Кәсiпорындардың өндiрiстiк құрылымы. 

 

1 Кәсіпорын құрудың және оның жұмысының мақсаты 

 

Барлық кәсіпорындарды ортақ бірнеше маңызды көрсеткіштер 

сипаттайды: 

- мақсаттық тағайындау;   

- заңға сүйенген және нормативтiк негiзi;      

- қорлары;     

- процестер және құрылымы;    

- еңбек бөлінісі және функциялардың үлестірілуі;   

- iшкi ұйымдастыру, әлеуметтiк және экономикалық байланыстарды 

сыртқы орта және жүйе. 

Осылардың барлығы бірігіп барлық шаруашылық процестері деп 

аталады.  

Шаруашылықпен айналысу – бұл шешім қабылдау және оны жүзеге 

асыру құбылысы болып саналады. Не өндiру? Неден өндiрiп алу? Қалай 

өндiрiп алу? Кiм бұған көмектесе алады? Қандай нәтижелерге жетуге 

болады?   

Шаруашылық қызметімен айналысу мүмкіндіктерді үлкен ниеттермен 

салыстыруды талап етеді. Сонымен қатар шикізат қорларын тұтынушыға 

қандай бәсекеге қабілетті қалыпта жеткізуге болатынын ойластыруды талап 

етеді. Осылайша, кәсіпорын құрудың негізгі мәселесі, оны қандай формада 

іске асыруды, қандай қорлады пайдалануды, және олардан қандай табыс ала 

алатынын бағалауды қажет етеді.  

Кәсіпкерлікпен айналысудың негізгі қиындығы ұйымдастырушылық 

шешімдерді қабылдау, тәуекел ету. Ал, кәсіпорын экономикасы өндірістік 

процестерді, өнірістік қорларды, процес соңындағы өнімді зерттеумен 

айналысады. 

Экономиканың дамуының барлық кезеңдерiнде негiзгi буын кәсiпорын 

болып табылады. Тап кәсiпорында өнiмнiң өндiрiсi iске асады, қызметтiң 

алуан түрі орындалады, өндiрiстiң құралдар мен қызметкердiң тiкелей 

байланысы орын алады. Дербес кәсiпорын дегеніміз ұйымдастыру-әкiмшiлiк 

және шаруашылық дербестiкке ие, жеке өндiрiстiк-техникалық бiрлiкке ие 

өнірістік бірлік. Кәсiпорын өз қызметін өз бетінше іске асырады, 

шығарылатын өніммен, одан келетін пайдасымен өзі иелік етеді.  
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Кәсiпорын – өнім шығаратын және қызмет көрсететін, осы арқылы  

қоғамдық қажеттiктi қанағаттандыру және пайда табуды мақсат еткен,    

кәсіпкердің немесе бірнеше кәсiпкерлердiң бiрiгіп жасаған дербес 

шаруашылық субъект.   

Кәсiпорын экономикасы - өндiрiстiң факторларының,  өндірістік емес 

факторларының, жылдық өнімнің, банктерде және ұйымның есепшотындағы  

қаржының, бағалы қағаздардың,  өнімді сатудан және қызмет көрсетуден 

келген табыс және пайданың,  материалдық емес активтердiң жиынтығы. 

Мемлекет кәсiпорынның қызметiн мынадай жолдармен үнемi (бiрақ 

тiкелей араласпайды) түзетіп отырады: заңға негiздерін жасау, қауiпсiздiк 

және тәртіпті қамтамасыз ету, әлеуметтiк қорғауға кепiлдiктер жасау, 

бәсекелестiктi қорғау, шаруашылық заңды өңдеу және тағы басқалар. 

 

2 Кәсiпорындардың жіктелуі. Кәсiпорынның ұйымдастыру-заңды  

формалары   

 

Елдегі жұмыс iстейтiн кәсiпорындар меншік формалары бойынша, 

қызмет саласы бойынша ауқымдылығы бойынша, ұйымдастыру - заңға 

сүйенген құрылымы бойынша алуан түрлі болып келеді: 

1) Жеке меншiк формасы бойынша жіктесек, олар:  

- жеке;  

- мемлекеттік;  

- муниципалды;  

- өзгелері.     

2) Пайдасы бойынша жіктесек: 

- коммерциялы; 

- коммерциялы емес. 

3) Көлемі бойынша жіктесек:  

- ірі (300 адамнан асатын); 

- орта (100 адамнан 300-ге дейін);  

- кіші (сауда және шаруашылыкта – 30 адамнан аспайтын және 

өндірістік 100-ден аспайтын. 

4) Экономика секторлары бойынша:  

- алғашқы циклдың салалары (өндіруші және ауылшаруашылық);  

- екiншi циклдың салалары (өңдеу, машина жасау, металл өңдеу);    

-   үшінші циклдың салалары (қайта өңдеу: жеңiл және азық-түлiк 

өнеркәсіптері). 

5) Жіктеудің ең маңыздысы кәсiпорындарды ұйымдастыру-заңға 

сүйенген формаларының белгiсi бойынша бөлу болып табылады. 

Әрбiр кәсiпорын әртүрлi бөлiмшелерден тұрады. Бөлiмше ұйымның 

ортақ iсi үшiн қажеттi қызметтiң ерекше түрiмен ерекшеленеді. Бөлiмше өз 

алдына ерекше шешiм қабылдап, көпшiлiгiнде жеке жұмыс iстейдi және өз 

қызметiне толық жауапкершiлiк алып жүредi. Бөлiмшелер ұйымның нақты 

қажеттiктерiне байланысты құрастырады. Қисынды өзара байланысты 

бөлiмшелердiң жүйесi кәсiпорынның ұйымдық құрылымы деп аталады. 
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Ұйымдық құрылымның үш негiзгi түрi бар: сызықты, функционалды және 

дивизиональды. 

Ұйымды басқарудың құрылымы оның ортақ ұйымдық құрылымына 

тiкелей тәуелдi болады. Функционалдық бөлiмшелер және дивизиондардың 

ұйымындағы бар болуы көп деңгейлi басқару жүйесiне алып келдi. 

Басқарудың әрбiр деңгейі - бұл шешiмдер мен оларға жауапкершiлiк, 

өкiлеттiктер, бақылау және басқару. Әдетте басқарудың үш деңгейі бар: 

жоғарғы, орташа және төменгi буынның жетекшiлерi. 

 

3 Кәсiпорындардың өндiрiстiк құрылымы 

 

Өндiрiс - бұл қоғамның дамуы үшiн қажеттi материалдық игiлiктердi 

жасау процесі. Өндiрiстiң мазмұнын еңбек қызметі анықтайды. Ол үш 

құраушыдан тұрады:  

- мақсатты жұмыс немесе еңбек; 

- еңбек заты, яғни адам қызметі бағытталған заттар (шикiзат, 

материалдар және т.с.с.); 

- еңбек құралдары, яғни адам көмегiмен заттарды өзгертетiн машина, 

жабдық, аспап т.с.с;  

Өндiрiстiң заттық өнiмi - табиғаттың заты және еңбектiң көмегімен 

болатын материалдық игiлiк. 

Өндiрiстiң ұйымдары қағидалармен болып табылады: 

- кәсiпорынның басқарудағы ерiктiгi;     

- шаруашылық жұмысының нәтижелерiнiң иемденуi;     

- өндiрiстiң бар қаражаты;     

- өте маңызды қор ұқыпты қатынасты талап ететiн еңбек ресурстары 

болып табылады;     

- барлық әрекеттер жоспарлы шешiмдер негiзiнде iске асуы керек;     

- өндiрiстiң нәтижесiнде қорлар жаңа тұтынушы құнына өзгеруі керек;  

- үнемдiлiк, қаржы орнықтылығы, пайданың бар болуы сияқты өте 

маңызды қағидалары сақтауы керек. 

Қазiргi өндiрiс басты екі шарт негізінде, яғни ақпараттану және 

өндiрiстi автоматтандырулар болып табылған үздiксiз ғылыми-техникалық 

iлгерiлеу кезеңінде дамып жатыр. Әрбiр кәсiпорын өндiрiстiк бөлiмшелерден 

тұрады: цехтар, қызмет көрсетуші бөлім және басқару органдары.  Сонымен 

бiрге кәсiпорындардың құрамына ұйым және олардың қызметкерлерінің 

жанұяларының және мүшелерiнiң мұқтаждығын қанағаттандыруға 

шақырылған мекемелер кiре алады.  Кәсiпорынның өндiрiстiк бөлiмшелерi - 

цехтар, бөлiмшелер, қызмет етушi шаруашылықтар және олардың 

арасындағы қатысушы өндiрiстiк процестер бiрiгiп кәсiпорынның өндiрiстiк 

құрылымдарын құрайды. Ол еңбек техникалық-экономикалық және заттық 

өндiрiстiң экономика-географиялық шарттарында өнiмдiлiк деңгейін және 

өндiрiс шығынын, табиғат байлықтарының қолдануы және техниканың 

пайдалану тиiмдiлiгiн анықтайды. 
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Кәсiпорынның жалпы құрылымы - өте кең ұғым. Ол қызметкерлердiң 

кәсiпорынды басқаруы және қызмет көрсетуi бойынша өндiрiстiк 

бөлiмшелерді, ұйымдардың барлық мүмкiншiлiгiн, қызметкерлердiң саны, 

бос емес аудандардың өлшемi, өткiзу қабiлетi бойынша олардың арасындағы 

олардың саны, өзара байланысын қосады. Өндiрiстiк бөлiмшелерге сонымен 

бiрге цехтар, бөлiмшелер, лабораториялар жатады. Лаборатоияларда 

пайдалану процессiнде бұйымдардың қызмет көрсетуi және жөндеу үшiн 

шығарылатын қосалқы бөлшектер, кәсiпорын негiзгi өнiмі тексерiстен және 

сынаудан өтедi, технологиялық мақсаттар үшiн энергияның әр түрлi түрлерiн 

iстеп шығарады және т.с.с.     

Күтушiлер бөлiмшелеріне техникалық үйрену, шұғылданатын оқу 

ғимараттары және жұмыс, инженерлiк-техникалық қызметкерлер, 

қызметшiлердiң мәдени деңгейін, өндiрiстiк бiлiктiлiктер жоғарылату 

жүргізетін оқу орындары жатады. Сонымен бiрге қызмет етушi бөлiмшелерге 

асханалар, буфеттер, бала мекемелерi, пансионаттар, демалыс үйi, 

профилактори, дәрiгерлiк санбөлiм, ерiктi спорт қоғамдары жатады. 

Әрбiр кәсiпорынның алдында тиiмдi өндiрiстiк және жалпы 

құрылымын құрастыру тапсырмасы тұрады.  Кәсiпорынның тиiмдi өндiрiстiк 

құрылымының құрастыруы келесi кезекпен iске асады:   

1) кәсiпорынның цехтарының құрамы, өнiм өндiруді қамтамасыз 

ететiн өлшемдердегi олардың қуаттары бекiтiледi;   

2) әрбiр цех, қойма үшiн аудандары есептеледі, олардың кәсiпорынның 

бас жоспарындағы кеңiстiктегі орналастырылуы анықталады; 

3) кәсiпорынның iшкi және сыртқы жолдармен барлық көлiк 

байланыстары, олардың өзара әрекеттесуi жоспарланады;  

4) өндiрiстiк процесте цех аралық орын ауыстыруының ең қысқа 

маршруттары белгіленеді. 

Кәсiпорындардың негiзгi құрылымдық өндiрiстiк бiрлiгі (немесе 

бөлiмше) цех болып табылады. Ол оқшау әкiмшiлiк қатынастағы ортақ 

өндiрiстiк процесте белгiлi бір бөлiкті орындайтын буын. Цехтар 4 түрге 

топталады: негiзгi, қосалқы, көмекшi және қосымшасы.  

 

Өзiн-өзi бақылауға арналған  сұрақтар: 

1) Қандай белгiлері бойынша кәсiпорындарды жіктеуге болады? 

2) Кәсiпорындардың ұйымдастыру - заңға сүйенген формаларын 

атаңыз. 

3) Өндiрiс ұғымы нені білдіреді? Кәсiпорынның  қандай өндiрiстiк 

бөлiмшелерiн бiлесiз?  

4) Кәсiпорынның өндiрiстiк жалпы құрылымын не құрайды?   

5) Машина жасау кәсiпорынының цехтары қандай топтарға  

бөлшектенедi?   

6) Кәсiпорынның қандай ғылыми және ғылыми зерттеу бөлiмдерiн  

бiлесiз? Кәсiпорынның табысты қызметiндегi олардың рөлi қандай?   

7) Өндiрiс типін қалай түсiнесіз?  Өндiрiстің қандай  типтері белгiлi?   
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8) Өндiрiс типтеріне қысқаша сипаттама келтiрiңiз. Олардың 

ерекшелiгi неде?   

9) Өндiрiс типтерінің қай түрі өнімді? Ненің арқасында өнiмдi болып 

табылады? 

10) Өндiрiстi ұйымдастырудың қандай формаларын білесіз? Әрбiр 

форманың ерекшелiгi неде?  

 

 

2 дәрiс. Кәсiпорынның негiзгi қорлары   

 

Дәріс мақсаты: кәсіпорындағы негізгі қорлар және оның пайдалану 

тиімділігі туралы  білімді қалыптастыру. 

Дәріс мазмұны: 

1) Негiзгi қорлардың мәні. Негiзгi өндiрiстiк қорлардың жіктелуі.  

2) НӨҚ  тозуы және олардың тозуын бағалау әдiстерi. Амортизация. 

3) Негiзгi өндiрiстiк қорлардың қолдануының көрсеткiштерi. 

 

1 Негiзгi қорлардың мәні. Негiзгi өндiрiстiк қорлардың жіктелуі 

 

Негiзгi қорлар - бұл еңбек құралдарындағы нақты iске асырған 

өндiрiстiк қорлардың бөлiгi, ол ұзақ уақыт арасында өз табиғи формасын 

сақтайды және бiрнеше өндiрiс кезеңдердi өткiзуден соң ғана өз құнын 

ақтайды. 

Негiзгi капитал өзінің экономикалық құрылымына байланысты 

бiркелкi, бiрақ өндiрiстiк-техникалық тағайындауға, өндiрiсте рөл және 

орнын толтырудың мерзiмдерi бойынша өзгешеленедi. 

Тағайындауларға байланысты негiзгi қорлар негiзгi өндiрiстiк және 

негiзгi өндірістік емес қорларын жiктейді. 

Негiзгi өндiрiстiкке өндiрiстiк процестерде тiкелей қатысатын (машина, 

жабдық, станоктар тағы басқалар) немесе өндiрiстiк процесс үшiн шарттарды 

құратындар (өндiрiстiк ғимарат, құбырлар және тағы басқалар) жатады.  

Негiзгi өндірістік емес қорлар – бұл тұрмыстық және мәдени тағайындау, 

медициналық мекеменiң объектілерi және тағы басқалар. 

Негiзгi қорлардың жіктелуі: ғимараттар; машина және жабдық; көлiк 

құралдары; қалған негiзгi қорлар. 

Негізгі қорлардың элементтерінің кейбіреулері өндірістік процеске 

тікелей қатысады, сол себепті оларды негізгі қордың белсенді бөлігіне 

жатқызады. Ал басқалары өндірістік процестің қалыпты жұмысын 

қамтамасыз етеді және негізгі қордың белсенді емес бөлігі болып саналады.  

Шарушылық тәжірибеде негізгі қорлар құнының келесі түрлерін 

ажыратады:   

1) Бастапқы құны (теңгерімдік), Фбаст – жеткізудің көліктік 

шығындарын, монтаж және орнатудың құны мен сатып алуды қоса 

есептегендегі негізгі қордың құны. 
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2) Қалыптастырушы құн Фқалып – бүгінгі күн жағдайындағы негізгі 

қорлардың осы элементін жасау құны. Физикалық және моралды тозуды 

ескере отырып, әрекет етуші негізгі қорларды қайта бағалау арқылы баға 

факторының бұрмалаушы әсерін жою үшін қолданылады.     

3) Қалдық құны  Фкалд – тозуды алып тастағандағы негізгі бастапқы 

құны. Қалдық құн дайын өнімге аударылмаған құнды көрсетеді.   

4) Жою құн Фжою – техниканың таратылған құны.  

Негізгі қорлар ұйымдастыруда тұрақты қозғалыста болады: жаңа 

қорлар алынып, ескілері шығарылады және т.б. сондықтан, құнның 

төмендегідей түрлері болады: 

- есептік кезең басындағы құн (Фбаст); 

- жыл бойы енгізілген негізгі қорлардың құны (Фенг); 

- жыл бойы өндірістен шығарылатын негізгі қорлардың құны (Фшығ); 

- есептік кезең соңындағы құн (Фсоң); 

   

                                       
;шығенгбастсоң ФФФФ 
                                          

 (1)
 

 

- орташа жылдық құн (Форт): 

 

                                         
.

2

)( соңбаст

орт

ФФ
Ф




                                                
(2)    

 

Негізгі қорларды енгізу және шығару айлары белгілі болса, онда негізгі 

қорлардың орташа жылдық құнын келесі формула арқылы есептеуге болады: 

  

                             
,

12

)( 21 ЧФЧФФ
Ф шығенгбаст

орт




                                        
(3)

 

  

мұндағы Ч1 – негізгі қорларды енгізген айлардың жыл соңына дейінгі саны;  

Ч2 – негізгі қорларды шығарғаннан бастап жыл соңына дейінгі айлар саны.  

Процестерді сандық бағалау:  

а) негізгі қорлардың енгізілу коэффициенті: 

 

                                           
%;100

соң

енг

снг
Ф

Ф
К

                                                  
(4)  

 

 

б) негізгі қорлардың шығарылу коэффициенті: 

 

                                         
%;100

бас

шығ

шығ
Ф

Ф
К

 
                                                 (5)

 

  

в) негізгі қорлардың жаңару  сипаты өсу коэффициентін көрсетеді:  

  

                                       
%.100

)(





бас

шығенг

өсу
Ф

ФФ
К                                           (6) 
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2 Тозу. Тозудың түрлерi. Амортизация 

 

Қолдану барысында НӨҚ тозады. Физикалық тозу кезінде қорлардың 

тұтынушылық құнын жолғалтуы болады. Яғни еңбек үрдісінің әсер етуінен 

сонымен бiрге негiзгi қорларды қолдану салдарынан қорлардың әлеуметтік 

және техникалық және экономикалық көрсеткіштері әлсірейді.      

Тозудың дәрежесі келесi факторлармен анықталады: қолдану 

мерзiмімен; пайдалану ұзақтығымен; ортамен және тағы басқалар қолданулар 

шарттарымен; сенiмдiлiктер және (сапамен) негiзгi құралдың берiктiгiнiң 

қорымен; қолдану қарқынымен. Негiзгi капиталдың құнының орнын 

толтырулары үшiн ұйымның төлем есебiне өнiмдердi сатуы немесе 

қызметтерден кейiн түскен амортизациялық төлемдерден қалыптасатын 

амортизациялық қор қолданылады. 

Амортизация – негiзгi қордың ескi бөлiктерін қалпына келтiруi үшiн 

шығарылатын өнiмге өзінің құнын біртіндеп ақшалай ауыстыруы.  

Амортизацияның негiзгi қорлардың тозуының тиiстi дәрежелерiне сәйкес 

ақшалай өрнегi амортизациялық төлем болады. Ол амортизация 

нормаларынан, негiзгi қорлардың теңгерімдік құнынан және қойылған жеке 

топқа байланысты  инвентарлық объекттерге ай сайын аударылады. 

Амортизация нормасы – негiзгi қорларға жыл сайын амортизациялық 

төлемдердiң сомасын анықтауға қойылған пайыз. Амортизациялық есептеп 

шығаруларды норманың объективтiгi   нормативтiк қызмет ету мерзiмiнен 

едәуiр дәрежеде тәуелдi болады. Егер қойылған норматив тым жоғары болса, 

онда физикалық тозу процесі негiзгi капиталдың құнының дайын өнiмге 

көшуіне қарағанда ертерек болады. Негiзгi капиталдың құнының қызметтiң 

нормативтiк мерзiмiнiң төмендетулерi жағдайда  тозу дайын өнімге көшу 

процесінен соң болады.   

Амортизацияның есептеп шығаруының әдiстерi: 

1) Бiрқалыпты - жылма-жыл (Ажыл) тең бөлiктермен өзгерiссiз құнның 

бiр бөлiгi өнiмге тасымалданады:  

 

                                             
,

қызм

бас
жыл

t

Ф
А                                                         (7)

 

 

мұндағы, t қызм - негiзгi құралдың қызмет ету мерзiмi. 

Оның артықшылығы есептеулер жүргізуде және  тәжірибені іске 

асыруда аса ыңғайлы болып саналатын капиталдың түзу сызықты 

жинақталуы болып табылады. Ал бұл әдiстiң кемшiлiгi – нақты физикалық 

және моралдық тозу есепке алынбай, тек негізгі құралдардың пайдалану 

мерзімі ғана ескеріледі.  

2) Регрессивтiк амортизация әдiсi – негiзгi құралдардың  қызмет ету 

мерзiмiнiң алғашқы жылдарында амортизациялық төлемдер сомасын 

арттыру, ал әрі қарайғы жылдарда оларды төмендету.  

a) кiшiрейетiн қалдық әдiсi: 
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;1 t

бас

л

ам
Ф

Ф
H 

 
                                                 (8)

 

б) сандар қосындысының әдiсi: 

 

                                      
),1(

)1(
2 


 T

T

tT
H ам                                            (9)

 

 

мұндағы Т – негізгі құралдың қызметін өтейтін мерзімі; 

t – амортизациялық төлемдерді орындайтын уақыт, жылдар. 

Негiзгi қорлардың толығырақ қолданылуы  жаңа өндiрiс қуаттарына 

қажеттiктерді енгiзуді азайтуға және пайданы дұрыс мақсатта қолдануына 

алып келедi. Негiзгi қорларды қолданудың жақсаруы физикалық және 

моралдiк тозудан туатын негiзгi оларды жаңарту мерзiмдерін қысқаруына, 

олардың айналымдылығының үдеуiне  әсер етеді. Демек, амортизациялық 

қордың негiзгi есебi - бұл негiзгi өндiрiстiк қорларының жоғалған 

техникалық-өндiрiстiк қасиеттерiн, тұтынушы құнын қалпына келтiру. 

Амортизациялық есептеп шығаруларды норманың объективтiгi   

нормативтiк қызмет ету мерзiмiне едәуiр дәрежеде тәуелдi болады.  Бұл 

әдiсте амортизациялық төлемдердiң негiзгi еншiсi қызметтiң алғашқы 

жылдарына дәл келедi және негiзгi өндiрiстiк қорлардың белсендi бөлiгiнде 

қатысты болады. Бұл әдiс, әсiресе, моралдік тозудың жоғары қарқындары бар 

салалары үшiн өте маңызды.  

 

3 Негiзгi өндiрiстiк қорлардың қолданылу көрсеткiштерi 

 

Негiзгi құралдардың қолдануының тиiмдiлiгi келесi көрсеткiштермен 

сипатталады: 

1) Негiзгi өндiрiстiк қорлардың қолдануының тиiмдiлiк коэффициентi 

(тиiмдiлiктiң көрсеткiшi) Рқ, ол жұмыс iстейтiн негiзгi қорлардың 1 теңге 

келетiн пайда шамасын көрсетедi: 

 

                                               
,

*Ф

П
Рқ                                                         

 (10)
 

 

мұндағы П – пайда. 

2) Қордың қайтарылымы - негiзгi өндiрiстiк қорлардың 1 теңгесіне 

келетін өнiмi: 

 

                                               
,

*Ф

В
Фқ                                                          

(11)
 

мұндағы В – кіріс. 
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3) Қордың сыйымдылығы – шығарылған өнiмiнiң 1 теңгесіне сәйкес 

келетiн негiзгi өндiрiстiк қорлардың құны: 

 

                                              
.

1

қ

с
Ф

Ф 
                                                         

(12)
 

 

4) Қормен жарақтану – ұйымның 1 қызметкеріне келетiн негiзгi 

құралдардың шамасын сипаттайды:  
 

                                              ,
*

ж

ж
Ч

Ф
Ф                                                         (13)

 

 

мұндағы: Чж - қызметкерлердiң орташа саны. 

 

Негiзгi өндiрiстiк қорларды жаңартудың формалары. 

Түсу - өндiрiстiк бағдарламаның дер кезiнде орындау мақсатымен   

жабдықтың сапалы өлшемін анықтауы үшін керек. Түсу процесін сандай 

бағалауды енгiзу коэффициентi анықтайды:   

 

                                         
,

соң

жаңа

түсу
Ф

Ф
К                                                         (14)

 

 

мұндағы: Фжаңа, Фсоң. - барлық есептi мерзiмде енгізiлетiн негiзгi өндiрiстiк 

қорлардың құны. 

 

Енгiзу коэффициенті мерзiмнiң аяғына енгізілген жаңа негiзгi 

қорлардың негiзгi қорлар құрамындағы үлесін сипаттайды.   

Қатардан шығу - физикалық және моральдік ескi негiзгi қорларды 

алмастыру мақсатымен керек. Бұл коэффициент қатардан шығу процесінің 

сандық бағасын сипаттауға мүмкiндiк бередi: 

 

                                               
,

баст

шығ
шығу

Ф

Ф
К                                                   (15) 

 

мұндағы: Фшығ, баст – есептi мерзiмнің басындағы және сәйкесiнше осы 

мерзімде шығып қалған негiзгi өндiрiстiк қорлардың құны. 

 

Қатардан шығудың коэффициенті мерзiмнiң басына ескiлiк, тозу, 

моральдiк ескiру себепті шығып қалған негiзгi өндiрiстiк қорлардың үлесін 

сипаттайды. 

Негiзгi өндiрiстiк қорлардың жаңартуын жаңартуды қарқынның 

коэффициентi көрсетедi: 
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.

түсу

шығу

қарқ
К

К
К                                                    (16)

 

 

Ол қатардан шығу және енгiзудiң коэффициенттерiнiң салыстыруы 

жолымен өлшенедi. Егер қатардан шығуды коэффициенті 1-ден үлкен болса, 

онда жаңартуды сипат қарқынды деп есептеледі. 

Негiзгi құралдардың қолдануды жақсартудың үш негiзгi әдiстерi бар: 

1) Экстенсивтi жақсарту – бiр  жағынан, календарлық мерзiмiне жұмыс 

iстейтiн жабдықтың жұмысының уақытын үлкейтедi, ал екінші жағынан бар 

барлық жабдықты құрамдағы жұмыс iстейтiн жабдықтың меншiктi салмағы 

жоғарылатылған деп қарастырады. 

 2) Қарқынды жақсарту - уақыт бiрлiгiне жабдықты жүктеу дәрежесін 

жоғарылатуды қарастырады. Бұл жұмыс iстейтiн машиналар және тетiктерді 

жаңғырту есебiнен, негiзгi қорлардың құрамын өнiм өндiруді үлкейтуге 

мүмкiндiк беретін олардың жұмысының ұтымды тәртiбiн анықтаудан болуы 

мүмкiн. Ол жоғары өнiмдi жабдықпен жабдықтауды; технологиялық 

мүмкiндiктердi кеңейтуді және оның жеке өнiмдiлiгiнiң жоғарылатуы үшін 

жұмыс iстейтiн жабдықтарды жаңғыртуды бағытын; артық жабдықты 

есептен шығару және орнатылмаған жабдықтың енгiзудi қарастырады. 

3) Негiзгi қорлардың құрылымын жетiлдiру. Өнiм өндiрудiң үлкеюі тек 

қана алдыңғы қатарлы цехтарда жүзеге асады, сондықтан негiзгi қорлардың   

еншiсiн жоғарылату керек. Қосалқы өндiрiстiң негiзгi қорларының құнының 

үлкеюi  тек өнiмнiң қор сыйымдылығын арттырады. 

Өндiрiс бәсекеге қабілетті болу үшін нарықтың талаптарына сәйкес    

әртүрлi машиналармен, жабдықпен жалға алу жолымен өндiрiстiң 

техникалық қайта жабдықтауды iске асырып, уақытша пайдалануға ала 

алады. 

 

Өзiн-өзi бақылауға арналған  сұрақтар: 

1) Кәсiпорынның экономикалық ресурстарының мәнін ашыңыз.  

2) Кәсiпорын мүлiгi деген не?  

3) Кәсiпорындар негiзгi және айналым капиталының аралығында  

қандай айырмашылық бар?  

4) Кәсiпорынның негiзгi құралдарына анықтама берiңiз, олардың 

құрамын және құрылымын сипаттаңыз.  

5) Кәсiпорынның негiзгi құралдарын ақшалай бағалау әдiсін ашыңыз.  

6) Негiзгi құралдардың физикалық және моралды тозуының 

арасындағы айырмашылық.  

7) Кәсiпорынның негiзгi құралдарының тозуыннан қалайша өтем 

өндiрiп алады?  

8) Амортизация деген не?  

9) Сiзге амортизацияның қандай әдiстерi белгiлi?  

10) Кәсiпорынның негiзгi құралдарына жеделдетiлген амортизация 

әдісінің мәні не?  
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11) Өндiрiстiң тиiмдiлiгiн жоғарылатудағы амортизацияның рөлi 

қандай? 

 
 

3 дәріс. Ұйымның айналым қаржысы  
 

Дәріс мақсаты: айналма қор жайлы түсінікті қалыптастыру және оны 

басқаруды оқыту.  

Дәріс мазмұны: 

1) Ұйымның айналым қаржысы. Айналым қаржының  

классификациясы. 

2) Айналым қаржыны нормалау.  

3) Айналым қаржыны басқару.  

 

Ұйымның айналым құралдары. Айналым қаржының жіктелуі 

Айналым қаржы (айналым капиталы) – қаржы құралдарының үздіксіз 

айналуын қамтамасыз ететін  айналым өндіру қорларын және қарау қорларын 

құруға аванс берілетін қаражат құралдарының жиынтығы, әр өндіру циклінде 

толығымен қамтамасыз етілетін және өзінің бүкіл бағасын жаңадан жасалған 

өнімге аударатын өндіру қорларының бөлігі. 

Айналым қаржылар өзінің қозғалысында үш сатыдан өтеді: 

1) Қаржылық саты  –  айналым  саласында дайындалатын қаражат 

құралдары өндіріс қорлары айналуына өтеді. Бұл сатыда еңбек заттары 

(өндіріс  қорлары) және жұмыс күші алынады. 

2) Өндірістік саты – өндіріс процесі. Жасалатын өндірістің бағасы 

толық  емес қолданылады. Өндірістік қорлар бағасының көлемімен аванс 

беріледі. Қосымша төлемақыға жұмсалатын шығындар және негізгі 

өндірістік қорлар бағасының ауыстырылуына аванс беріледі. Саты дайын 

өнімнің шығуымен аяқталады. 

3) Тауарлы (сатылымдар) сатысы – ұйым дайын өнімді жүзеге асырады 

(тауарлар, қызметтер). Ал тауарлы формадан алынған құралдар қайта 

қаржыландырылады. Осы сатыда болғаннан кейін аванс берілген құралдар 

өнімдерді сатудан түскен пайданың бөлігі арқылы қайта жанданады. 

Айналым қаржының  жіктелуі: 

1) Айналым саласы бойынша: 

а) өндірістік айналым қорлары – тек бір ғана өндірістік циклға 

қатысатын, сонымен өзінің алғашқы кейіпін жоғалтатын және өз бағасын 

жаңа өнімге тасымалдайтын еңбек заттары; 

ә) айналым қорлары – ұйымның дайын өнім қорларына салынған 

қаржысы,  жөнелтілген, бірақ  ақысы әлі төленбеген тауарлар және де 

кассадағы есептік қаржы. Дайын өнімді жүзеге асыру алдында жұмсалынған 

каржы мердігер мен тапсырыс беруші арасындағы есептер сатысында 

болатын нақты уақытты талап етеді. 

1) Элементтер бойынша:  
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а) өндірістік қорлар - өндірістік процесс: шикізат негізгі және көмекші 

материалдар жанармай, отын сатылып алынатын жартылай дайындалған 

өнім; қорап ыдыс және материалдары негізгі қорларды жөндеу үшін   

қосалқы бөлшектер үшін дайындалған еңбек заттары; 

 

 
 

1 сурет – Айналым  қаржының элемент бойынша құрылысы 

 

ә) аяқталмаған өндіріс және жартылай дайындалған өнімдер - өндіріс 

процесіне енген еңбек заттары. Жиналу немесе өңделу процесіндегі 

материалдар, бөлшектер, түйіндер және бұйымдар, сонымен қатар өздері 

жасаған немесе бір цех ұйымдарында бітпеген және сол ұйымның басқа 

цехтарында өңделуге тиіс жартылай дайындалған өнімдер; 

б) болашақ кезеңдердің шығындары – осы кезеңде өндірілетін (квартал, 

жыл) бірақ болашақ кезең өніміне жататын  дайындыққа және жаңа өнімді 

игеруге кететін шығындарды қосатын айналым қорлардың дерексіз 

элементтері; 

в) дайын өнім – жүзеге асыру үшін арналған өнім. Айналым қаржының 

өнімділік тұтынуы болып табылады; 

г) есептегі қаржы - өнім үшін көрсетілген ақша құралдарының сомасы 

ұйымға тиесілі; 

ғ) каржы құралдары – есептік және басқа есептерде және ұйым 

кассасындағы бос қолма қол каржы. 

3) Мөлшерлеу бойынша: 

а) мөлшерленген айналым қаржы – тауарлы материалдық құндылықтар 

қоры; 

ә) мөлшерленбеген айналым қаржы – дебиторлық қарыз, есептегі 

қаржы. 

4) Қаржылау көзі бойынша: 

- меншікті; 

- қарыздық. 

Айналым қаржының көздері: 
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а) меншікті – әрдайым ұйымның бұйрығымен қаржы және өз 

ресурстарының есебі бойынша қалыптасады (кіріс, акционерлік капитал және 

т.б.). Өзіндік қаржы өнеркәсіптік өнімділікте 40% ды құрайды және негізінен 

кіріс есебінен қалыптастырады; 

ә) қарыздық – әртүрлі көздерден әкелінетін қаржы: несиелер, қарыздар 

және т.б. айналым қаржы қосымша қажеттіліктерді жабу үшін қолданылады; 

б) несиелік қарыз – ұйымға тиесілі емес қаржыны қолдану: Есептік 

құжаттар бойынша бюджетті және бюджеттік емес қорларға төлем бойынша 

және несие бойынша, төлемақы бойынша және т.б. Несиелік қарыздың өсуі 

ылғи да айналым қаржының өсуін қаржыландыру көзі ретінде болып келеді. 

Меншікті және қарыздық айналым қаржының болуы және олардың 

өзара байланысы ұйымның қаржылық деңгейін, оның төлеу мүмкіндігін және 

өтемпаздығын сипаттайды. Осылай меншікті және қарыздық айналым 

қаржылардың экономикалық тиянақты арақатынасы оларды қолдану 

тиімділігін алдын ала анықтайды және ұйымның шаруашылық қызметінің 

түпкі нәтижесіне жағымды әсер етеді. 

 

2 Айналым қаржыны мөлшерлеу  

 

Ұйымның қалыпты жұмыс істеуі үшін қажетті айналым қаржы дәйекті 

шамаларын экономикалық өңделу процесі айналым қаржыны мөлшерлеу деп 

аталады. Ол бітпеген өндірістің және басқа да айналым қаржы түспейтін 

қалдықтарының тұрақты минималды және де материалды құндылықтар 

қорының жеткіліктігін құрылуы үшін қажетті айналым қаржы сомасын 

анықтауға арналады. Айналым қаржының мөлшерленуі ішкі резервтердің 

табылуына, өндірістік циклдің ұзақтығының азаюына, дайын өнімнің тез 

жүзеге асырылуына әкеледі.  

Мөлшерленген айналым қаржы өндірістік қорлардағы бітпеген 

өндірісте, ұйым қоймасындағы дайын өнім қалдықтары айналым қаржылары 

болып табылады. Мөлшерлеу процесінде айналым қаржының нормасын және 

нормативін бөліп көрсетеді. Айналым қаржының нормасы ұйымдағы 

тауарды материалдық құндылықтардың минималды қорларын сипаттайды 

және қор күндерімен, бөлшектер қорының нормасымен есептік бірлікке 

ақшамен есептелінеді 

Айналым қаржының нормативі айналым қаржы нормасын анықталған 

шама норма туындысын ақшамен көрсетіп есептелінеді: 

 

                                               
,дт РНН                                                     (17)

 
 

мұндағы: Нт – айналым қаржының нормативі;  

Н - айналым қаржының нормасы;  

Рд – айналым қаржының бір күндік шығыны. 

 

Мөлшерленетін айналым қаржының шамасы өндірудің нақты 

қажеттілігіне жауап беру керек. Айналым қаржы мөлшері бірнеше 
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аналитикалық, коэффициенттік, тікелей есептік тәсілдерді қолданып, 

олардың есебімен және шамасының есебімен алдын ала анықталады.  

Өндірістік жазбаларда айналым қаржы мөлшерленуі жоспарланған 

жылда шикізат материалдарының және сатып алынған жартылай 

дайындалған өнімдердің орта тәуліктік шығындарын анықтаумен басталады. 

Есепті топ бойынша өткізу дұрыс болады. Әсіресе әр топта топтың жалпы 

құндылық құнының 80%-ға дейін құрайтын маңызды түрлеріне бөлінеді. 

Ескерілмеген түрлер «қалған қажеттіліктер» шығынына жатады. Өндірістік 

қор нормативі ағымдық (кезекті тапсырыстар арасынадағы материалдық 

құндылықтар өндірісімен қамтамасыз ету үшін) сақтандыру (мезгілсіз 

түсірілген материалдар үшін өндірістің тоқтатылуына жол бермеу үшін), 

көліктік (егер көліктік ұйым жағынан ереже бұзылсы) және технологиялық 

қорлардан тұрады. Айналым қаржының нормативі қосымша материалдарға 

шикізат пен материалдар нормативіне аналогты есептелінеді. Айналым 

қаржының нормативі қордағы бөліктерге барлық жабдықтардың бір мың 

тенге бағасының айналым қаржының нормативін жабдықтың теңгерімдік 

бағасына бөлу арқылы фактілік шығынына байланысты құрылады. 

Айналым қаржының шамасы өнімнің көлеміне және оның айналымына 

байланысты. Өндірістер айналым қаржыларды қолдану тиімділігі олардың 

қозғалу жылдамдық айналыммен сипатталады. Айналым қаржылардың 

айналымы деп олардың өнім процесіндегі және өндірістік өнімді жүзеге 

асырылу кезіндегі қозғалысты айтады. Яғни қаржының өндірістік қорларды 

алу кезінен және төлемақы төлеуден дайын өнімді өткізуге және ұйымның 

шотына қаражат түскенге дейінгі толығымен айналымының ұзақтығы. 

Айналым көрсеткіштеріне келесі көрсеткіштер жатады: 

- айналым коэффициенті; 

- бір айналымның ұзақтығы; 

- айналымға АҚ жүктеу коэффициенті. 
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мұндағы Кайн – айналым коэффициенті; 

Кн.қ. – негізгі қызметтен түскен кіріс; 

Ос – айналым қаржының орта жылдық айырымы; күндер айналым/период. 

Айналым коэффициенті (Кайн) айналым қаржылар кезеңде қанша 

айналым жасайтынын көрсетеді. Осы коэффициент мәні неғұрлым үлкен 

болса, соғұрлым айналым қаржылар тиімдірек қолданылады.  

Ұзақтық коэффициенті (Кұ) күндер бойынша бір айналымның 

ұзақтығын көрсетеді. Егер айналымның ұзақтығы аз болса, онда АҚ аз 

болады. 
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Айналым қаржының жүктелу коэффициентінің шамасы айналым 

коэффициентіне қарсы, ол 1 теңге кіріс алу үшін жұмсалатын айналым 

қаржының сомасын сипаттайды: 
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мұндағы, Кұз – бір айналымның ұзақтығы, күндер; 

Т – есептік немесе жоспарлық периодтағы күндер саны (360 күн). 

Аорт. – айналым қаржының орташа жылдық құны; 

Днқ. – негізгі қызметтен түсетін кіріс. 

Айналымның жылдамдату эффекті ақша қаражатының шығуымен (бір 

айналым ұзақтығын азайту есебінен), оларды қолдануды жақсарту арқылы 

қажеттігін азайтумен сипатталады. 

Шығу шамасы мына формуламен анықталады: 
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мұндағы, Кұз1 и Кұз2 – салыстырмалы кезеңдер немесе айналым қаржының 

жоспарлы және есептік мәліметтері бойынша бір айналым ұзақтығы. 

 

3 Айналым қаржыны басқару 

 

Айналым қаржыны басқару өндіру процесінің үздіксіздігін және 

айналым қаржының аз өлшеммен өнімді өткізуді қамтамасыз етеді. Бұл 

ұйымның айналым қаржысы айналымның минималды өлшемде және тиесілі 

формада барлық сатысы бойынша бөлінуі тиіс екендігін білдіреді. 

Айналым қаржыны басқарудың мақсаты – тұрақсыз экономика кезінде 

кірістен жоғары болатын ұйымның төлеу қабілеттігінің тұрақтылығын 

қамтамасыз ете отырып салынған капиталдың кірісін арттыру. Айналым 

қаражатын басқару төмендегідей болады: 

1) Айналым қаржыны рационалды қолдана отырып: қорлардың 

оптимизациясы арқылы, аяқталмаған өндірісті төмендету арқылы, есептік 

формаларды жақсарту арқылы және т.б. 

2) Кірістің материалды ресурстардың аз құндылықты және тез 

ескіретін заттардың әртүрлі нұсқаларын қолдану және т.б. 

Айналым қаржыны басқару көбінесе олардың шамасын бағалаудың 

дұрыстығымен анықталады. Қорларды бағалау келесі тәсілдермен жүзеге аса 

алады: 

а) орташа өзіндік құн – орташа шамалар есебінің формулаларын 

қолдана отырып негізделген; 

б) ФИФО тәсілі арқылы ұйымның сатып алған қорларының 

реттілігімен қолдануға негізделген, яғни өнімге бірінші түсетін қорлар уақыт 
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бойынша бірінші сатып алынған өзіндік құнымен бағалануы тиіс. Бағалау 

реті материалдарды жұмсау фактілік ретіне тәуелді емес. Бұл тәсіл өндірістік 

қорлардың қалдықтарын олардың бағасы өскенде үлкейтуге мүмкіндік 

береді.  

3) Айналым қаржыны қолдануды жақсарту, яғни айналым қаржының 

бағасының өзгермеген кезіндегі немесе жүзеге асырылатын өнім көлемінің 

өзгермейтініне байланысты жүзеге асырылатын өнім көлемін ұлғайту. 

4) Бір айналымның ұзақтығын өндірістік қорларды, өндірістік циклдің 

ұзақтығын және дайын өнімнің әкелу уақытын азайту арқылы қысқарту; 

5) Материалдарды қолдануды жақсарту арқылы, дефицитті шикізатты 

арзанмен алмастыру арқылы, өндіріс қалдықтарын қолдану, материалдарды 

тасу жылдамдығын үлкейту арқылы өндірістік қорлардың нормасын 

қысқарту. 

6) Өндірістік циклдің ұзақтығын қысқарту аяқталмаған өндірістегі 

айналым қаржының тездетілуіне әкеледі. Бұл өндірістік процестердің 

интенсификация деңгейін ұлғайту негізінде, шығарылатын өнімнің еңбек 

көлемін қысқарту, ұйымның жақсаруы негізінде мүмкін болады. 

 7) Дайын өнімді әкелу уақытын қысқарту бұл айналым қаржының 

айналым сферасынан шығуына әкеліп соқтырады және т.б. 

 

Өзiн-өзi бақылауға арналған  сұрақтар:  

1) Ұйымның айналым қаржыларының мәні неде? 

2) Айналым қаржы мен ұйымның негізгі қорларының принципиалды 

айырмашылығы неде? 

3) Ұйымның айналым қаржының құрамы қандай? 

4) Ұйымның айналым қаржыдағы қажеттілігі қалай анықталады? 

5) Айналым қаржыны қолдану қандай көрсеткіштермен сипатталады? 

 

 

4 дәрiс. Ұйымың еңбектік қорлары 
 

Дәріс мақсаты: кәсіпорын еңбек қорларын оқыту. 

Дәріс мазмұны: 

1) Ұйым кадрлары (еңбектік қорлар). Қордың еңбектік құрамы. 

2) Еңбек өнiмдiлiгi. 

3) Еңбек ақы. 

 

1 Ұйым кадрлары (еңбектік қорлар). Қордың еңбектік құрамы 

 

Ұйым кадрлары (еңбектік қорлар) - әртүрлi кәсiби мамандыққа 

қатысты топтың қызметкерлерi, оның тiзiмдiк құрамына кiретiн 

ұйымдардағы жиынтығы. 

Негiзгi құрамға жұмысқа барлық қабылданған қызметкерлер жатады. 

Маңызы бар да, маңызды емес те тiзiм құрамына жатады. 

Еңбек ұйымының ресурс қорлары: 



 22 

1) Өндірістік-өнеркәсiптiк қызметшi - өндiрiспен және оның қызмет 

көрсетуiмен тiкелей байланысты қызметкерлер: 

- жұмысшылар – материалдық құндылықтарды жасаумен немесе 

өндiрiстiк және көлiктік қызметтерді көрсетумен шұғылданатын ұйым 

қызметкерлері:  

а) негiзгiлері – өнiмді өндiрумен тiкелей байланысты; 

ә) қосалқысы – өндiрiстiң қызмет көрсетуiмен байланысты. 

- жетекшiлер – өндiрiстiк процесті ұйымдастыруды және басқаруды 

жүзеге асырады: 

а) түзулік – өндiрiстiк бөлiмшелердiң ұжымдарына басшылық етедi; 

ә) функционалды – функционалдық бөлiмдер және қызметтердiң 

ұжымдарына басшылық етедi. 

Бұдан басқа  жетекшiлер басқарулар деңгейі бойынша бөлінеді: 

а) буынның төменгi жағы – ұсталар, шағын цехтардың басшылары, 

прорабтар; 

ә) ұйымдардың орташа буыны – директоры, iрi цехтардың басшылары; 

б) жоғарғы буын – қаржылай өнеркәсiптiк топтар, iрi бiрiктiрулер, 

мекемелердiң жетекшiсi және тағы басқалар; 

- мамандар – есепшiлер, экономисттер, механиктер, психологтар, 

технологтер және тағы басқалар; 

- жабдықтау бойынша қызметшiлер – жабдықтау бойынша уәкiлдер, 

табельшiлер, хатшылар және қаржылық-есептiк және функцияның 

жабдықтауды орындайтын қалған қызметкерлер. 

2) Өнеркәсiптiк емес қызметшi - өндiрiспен және оның қызмет 

көрсетуiмен тiкелей байланыспайтын қызметкерлер (ТКШ, әлеуметтік-

мәдени сала). Кадрлардың кәсiби-біліктілік құрылымы еңбектің кәсiби-

мамандық және біліктілік бөлінуіне негізделеді. Кәсіп деп  арнайы теориялық 

бiлiмдер және тәжірибелік дағдыларды талап ететiн еңбек қызметiнiң ерекше 

түрi түсіндіріледі. Мамандық – жұмысшылардан қосымша арнайы бiлiмдер 

және дағдыларды талап ететiн және өзіндік ерекшелікке ие мамандық 

шегіндегі қызметтiң түрi. 

Жұмыстардың біліктілігі арнайы бiлiмдер мен тәжірибелік 

дағдылардың күрделiлiк дәрежесiмен анықталады және қызметкермен 

атқарылатын  нақты жұмыс түрiнiң күрделілік дәрежесін сипаттайды. 

Ұйымдағы кадрларының жағдайы келесi көрсеткiштердi пайдалану 

динамикасымен анықталады: 

1) Негiзгi жұмыскер санының коэффициентi: 
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мұндағы Чқж, Чос – қосалқы жұмысшылар саны  және жұмысшылардың 

орташа саны. 

2) Кадрлардың қатардан шығу коэффициенті: 
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мұндағы Чб.ж.ш – барлық себептер бойынша жұмыстан шыққан 

қызметкерлердің саны; 

Чсс – жұмысқа келген қызметкерлердің орташа саны.  

3) Кадрларды жұмысқа қабылдау коэффициенті: 
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мұндағы Чқаб – жұмысқа қабылданған қызметкерлердiң саны. 

4) Кадлардың тұрақсыздық коэффициентi: 
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мұнда: Чшық – өз тiлегiмен және еңбек тәртiбiнiң бұзу бойынша жұмыстан 

шыққан қызметкерлер саны. 

Еңбек бөлiнісi жүйесінде жұмыс және жұмыскер мiндеттерiнiң 

негiзінде олардың бір-бірімен үлестiрiлуі қойылады: (жұмыстардың түрлерi, 

мамандықтарға және мамандықтар бойынша) технологиялығы: 

(технологиялық үдерiстiң жекелеген жұмыс түрлерi бойынша) 

операциялығы: - атқарылатын (негiзгi, қосалқы, көмекшi) жұмыстардың 

функциялары бойынша; бiлiктiлiктер бойынша. 

Өндiрiстiк процестiң құрылымы еңбек ұйымының келесi ғылыми 

қағидаларына негiзделуi керек: өндiрiстiк процестiң орынды бөлшектеуi 

негiзде бөлiсiп еңбектену және кооперациялар; тиiмдi таңдап алу және 

қызметкерлердiң кәсiби мамандыққа қатысты құрамының қоюына; тиiмдi 

әдiстерден астам және еңбектiң қабылдауларын қолдану процестер. 

Резервтердiң қолдануы, еңбек шығынының төмендетуi және жабдықтың өте 

тиiмдi жұмыс тәртiптерi және тағы басқалар негiзде еңбектi нормалауды 

әбден жетiлдiруi. 

Қызметтiк саты бойынша таңдау және қызметкерлердiң алға басуының 

екi бас белгiлерi бар болады: биiк кәсiби бiлiктiлiк; iстестiкке қарым-

қатынастың тәжiрибесi және дайындық. Ең маңыздысы бiрiншiсі болып 

табылады. Сондықтан кадрлардың дер кезiнде үйренуi өндiрiстiң тиiмдiлiгiн 

жоғарылатуға мүмкiндiк бередi. 

 

2 Еңбектiң өнiмдiлiгi 

 

Еңбек өнiмдiлiгi. Еңбек өнiмдiлiгiнiң негiзгi көрсеткiштерi. Өндiру 

және оның түрлерi. Қиындық және оның түрлерi. Еңбектiң өнiмдiлiгiнiң 
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резервтерi. Ұйымдағы еңбек өнiмдiлiгiн жоғарылатуының әдiстерi. Еңбектi 

нормалау. Мөлшерлеудi аналитикалық әдiс. Хронометраж. Жұмыс күнiнiң 

фотосуретi. Уақыт нормасы. 

Еңбек өнiмдiлiгi - бiрлiк жұмыс уақытында шығарылған өнiм саны. 

Еңбек өнiмдiлiгiнiң негiзгi көрсеткiштерi - бұл өндiру және келесi 

формулалар бойынша есеп айырысатын (Тр ) қиындықтың көрсеткiштерi: 
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мұнда Т - барлық өнiмдi өндiрiс жұмсаған уақыт, норма-сағаттар. 

Өнiм шығару көп таралған және әмбебап көрсеткiш болып табылады. 

Ұйымдардағы өндiрiс көлемiнiң өлшем бiрлiктерiне байланысты өндiрудi 

анықтаудың үш әдiсі болады: 

1) заттай көрінісі - заттай бiрлiктерде өлшенедi және еңбек өнiмдiлiгiн 

толық сипаттайды. Егер ұйым бiркелкi өнiмнiң бiрнеше түрлерiн шығаратын 

болса, онда өнім шартты-заттай бiрлiктерде бейнелене алады. Заттай және 

шартты-заттай көрсеткiштер еңбек өнiмдiлiктерiн өте объективтi түрде 

қамтып көрсетедi, дегенмен олардың қолданылуы сол бiркелкi өнiм өндiретiн 

ұйымдармен шектеледi; 

2) құндық көріністе – әртекті өнімдерді шығаратын ұйымдарда 

қолданылады және осы көрсеткiштің пайдалану саласына байланысты  

жалпы, тауарлық, өткізілетін және таза өнiмнің көрсеткіштері бойынша 

анықтала алады; 

3) норма-сағаттық – не заттық, не құндық бірлікте өлшеу мүмкіндгі 

болмайтын әр текті өнімдерді шығаратын жұмыс орындарындағы, 

бригадалардағы, бөлiмшелер мен цехтардағы сағат көрсеткіштері. 

Өндiру пайдаланылған 1 адам-сағат, адам-күнге, (жұмыс) бiр орташа 

сандық қызметкер, жыл, тоқсан немесе ай есептеуде анықтала алады. 

Шығарылатын өнiмнiң номенклатурасы барлық табиғи өнiм бiрлiгiнiң 

өндiрiсiне жұмыс уақытының шығынының ұсынған өнiмiнiң қиындығы және 

қызметтер бойынша бөлінеді. Қиындықты шығарылатын өнiмдердiң 

түбегейлi номенклатураның жанында барлық өңге тура келетiн бұйымдар 

бойынша және жиынтық өнiм өндiрудегi меншiктi салмақ, ең үлкен алып 

жатқан бұйымдар бойынша анықталады. 

Еңбек сыйымдылығы көрсеткішінің өндіру көрсеткішінен 

артықшылығы: ол өндiрiс көлемi және еңбек шығындарының арасында тура  

байланысты сипаттайды; әртүрлi цехтардағы бiрдей бұйымдарды және ұйым 

бөлiмшелерiнiң еңбек шығынын салыстыруға мүмкiндiк бередi. 

Еңбек сыйымдылығының құрамына байланысты оның келесі түрлерін 

ажыратады: технологиялық (келісімдi және уақытша жұмыскерлердiң барлық 

еңбек шығынын қамтып көрсетедi); өндiрiстiк (негiзгi және қосалқы 
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жұмысшылардың барлық еңбек шығынын көрсетеді); толық (ұйымның 

дәрежелі өнеркәсiптiк-өндiрiс қызметшілерінің барлық еңбек шығынын 

көрсетеді). 

Еңбектiң өнiмдiлiгiнiң резервтерi - өнеркәсiптiк өндiрiстiң тиiмдiлiгiнiң 

ары қарай өсуiн қамтамасыз етудiң потенциалдық мүмкiндiктерi. 

Резервтердiң екi тобының өндiрiс iшiндегi қос резервтерi: 

a) өнiмнiң төмендеуіне қатысты қиындықтары болып табылады 

резервтер; 

б) жұмыс уақытының резервтерi. 

Ұйымдағы еңбектiң өнiмдiлiгiнiң жоғарылатуының әдiстерi: - 

өндiрiстiң техникалық деңгейiнiң жоғарылатуы: жабдықтың жаңа түрлерi, 

жаңа технологиялық үдерiстердi механикаландыру және автоматтандыру, 

енгiзу; бұйымдардың конструктивтiк қасиеттерiнiң жақсартуы; шикiзаттың 

сапасының жоғарылатуы және жаңа конструктивтiк материалдар; 

4) өндiрiс пен еңбектi ұйымдастыруды жақсарту: нормалар және 

қызмет көрсету аймақтарының жоғарылатылуы; жұмыс iстейтiн, 

орындамайтын нормалардың санының кiшiрейтілуi; басқару құрылымын 

жеңiлдетілуi, жұмыс мерзiмiнiң өзгерiсi; 

5) өндiрiстегi құрылымдық өзгерiстер: өндiрiстiк бағдарламаның 

өзгерiсi және тағы басқалар. 

Еңбектi нормалау - уақыт бiрлiк әзiрлелетiн өнiмге минималды мүмкiн 

сан осы өндiрiс шарттарындағы нақты жұмыстың орындауын немесе 

операциясы үшiн уақыттың барынша мүмкiн санының анықтауы: сағат, 

ауысымдар. 

Еңбектi нормалау - бұл еңбектiң дұрыс ұйымы және еңбек ақының 

негiзi. Еңбектi нормалауды қосатын аналитикалық әдiстердi өте жиi 

қолданады: 

- еңбектiң құрама элементін ыдыратып жiберген процестiң зерттеуi; 

- еңбек шығын ықпал ететiн барлық факторларды зерттеу; 

- мүлтiксiз құрамнан астам операциялар және оны орындау әдiстерiн 

жобалау; 

- жұмыс орнының қызмет көрсету сапасын арттырушы шаралардың 

өңдеу; 

- жұмыс жасау уақытын есептеу; 

- өндiрiс нормасын енгiзу. 

Нормалар хронометраждың кең қолдануы бар жұмыс уақыты және 

жұмыс күнiнiң фотосуретiнiң тiкелей зерттеулерiмен анықталады. 

Хронометраж – бақылау және ұзақтық өлшемдерi арқылы әрбір 

бұйымды өндіру кезінде қайталанатын уақыттың жедел шығынын зерттеудің  

әдiстік  жолы.  

Хронометраждың негiзгi кезеңдерi: бақылауға әзiрлеу, (жұмыс iстейтiн 

нормативтармен операцияның әрбiр элементiнiң ұзақтығының тексеруi, 

хронометраж қатарларының орнықтылығының тексеруi, салыстыру) бақылау 

нәтижелерiнiң бақылауы, өңдеуі, талдауы; алдынғы тәжiрибенi есепке 
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алуымен оның элементтерiнiң ұзақтығының енгiзiлген оргтехникалық 

шаралары және  тиiмдi операциялар құрамын анықтау. 

Жұмыс күнiнiң фотосуретi – жұмыс күнiнiң ағымында немесе оның бір 

бөлігін бақылау және ұзақтық өлшемдерi арқылы жұмыс уақытын зеттеу 

тәсілі, атап айтқанда: жұмыс орнында қызмет көрсетулер уақыты, дайындық-

аяқтау уақыты және жұмыстағы үзiлiстердiң уақыты. Сонымен қатар, жұмыс 

орнының және демалыстың қызмет көрсетуiне кеткен уақыт жоғалтулар, 

өндiрiс, жабдық, қызмет көрсету нормаларының уақытты мөлшерлеуiнiң, 

жұмыстың зерттеуiнiң өнiмсiз шығындарын жою үшiн қолданған уақыт, 

жұмыс күнiнiң фотосуреттерi және тағы басқалар. 

Бұл әдiстердің қолданылуы уақыт нормасын айқындап дәлелдеуге 

мүмкiндiк бередi - бiр бұйым немесе операцияға өнiм бiрлiгi немесе 

жұмыстағы уақыттың шығыны, ұйымдастыру-техникалық шарттардың 

нақтылы күйiнделерi тиiстi санның қызметкерлерi және бiлiктiлiктер 

шығарылған бiр жұмыс немесе топтар.   

Жұмыс уақытының мөлшерлеуi өндіріс ішіндегі және жұмыс 

уақытының резервтерін айқындауға мүмкiндiк бередi: 

1) өндiрiс iшiндегi - негiзгi өндiрiстiк қорлар және еңбек қорларының 

белсендi бөлiктiң қолдануының жақсартуы бойынша резервтер, шаралардың 

мерзiмдi өңдеулерi, сонымен бiрге өндiрiс пен еңбектi ұйымдастыруды 

жақсартуға, жұмыс уақытының қысқартуы және тағы басқалар; 

2) жұмыс уақытының резервтерi - өнiм бiрлiгiнің шығынын 

есептеудегi жұмыс уақыты, күнi бойы төмендетудің салдарынан 

жоғалтуларын жою және оның экономикалық қолдануыдың потенциалдық 

мүмкiндiктерi, өнiмсiз еңбек шығындары, жұмыс уақытының ауысым 

iшiндегi қарапайым және басқа да оның сыйымдылығының төмендеуiн жою. 

 

3 Еңбек ақы 

 

Еңбек ақы - бұл еңбекке оның күрделiлiгi, саны және сапасымен сәйкес 

сыйлық (кіріс). Жұмыс берушi «Қазақстан Республикасының Еңбек туралы 

заңына» сәйкес жеке еңбек және ұжымдық келiсiмшарттармен қызметкердiң 

еңбегіне еңбек ақы төлеуге мiндеттi. Еңбек ақының өлшемi жұмыс 

берушiмен алдын-ала бекiтiледi және ол қабылданған («Қазақстан 

Республикасының Еңбек туралы заңының» 1, 70, 71 баптарына сәйкес) 

«Еңбек ақының ең төменгі мөлшерінен» төмен болмауы керек. Қызметкердiң 

еңбек ақысы сан және сапа, атқарылатын жұмыстың күрделiлiгiне 

байланысты анықталады. Демек, еңбек сапасы және саны өзара 

байланыстырған еңбек ақының дифференциациясының негiзi болып 

табылады, яғни еңбек өлшемiн нақтылы сапаның қойылған еңбек көлемi 

құрайды. 

Мемлекет еңбек ақының төменгі мөлшерін сөзсiз өмiрдiң құнының 

өсуiне байланысты орнатады. Ұйымның жетекшiсiнiң есептерiнде өз 

қызметшiсiнiң еңбек ақысының сатып алушы қабiлеттiлiгiнiң сүйемелдеуi 

ескеріледі. Ұйымдағы еңбек ақы қорының құрамына: пайдаланылған уақытқа 
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төлемдер; жан-жақты зерттелмеген уақыт төлемдері; бiр рет мадақтау 

төлемдері; қоректену, тұрғын-үй, отын және тағы басқа төлемдер кіреді. 

Еңбек ақы формасы және төлеу жүйелерi. 

Тәжiрибеде еңбек ақы төлеудің екi негiзгi формасы қолданылады:   

мерзiмдi және келісімді.  Мерзiмдi форма бойынша қызметкер еңбек ақысы 

қойылған тарифтi жалақы арқылы және iс жүзiнде орындаған жұмыс уақыты  

арқылы есептелінеді. Қызметкер еңбек ақысының келiсiмдi төлемақысы 

өнiмнiң әрбiр бiрлiгiне алдыңғы мерзiмдер есептелiнген алдын ала 

белгiленген тарифі арқылы iстелiнген жұмыс немесе жасалған бұйымға 

(өндiрiстiк операцияларда бейнеленген даналар, килограммдар, метрлер тағы 

басқа өлшемдермен) есептелінеді. 

Келісімді еңбек ақы төлеу формасын келесi еңбек ақы төлеу 

жүйелерiне жіктеу қабылданған: 

- тура келісімді; 

- сыйақылы келісімді; 

- прогрессивті келісімді; 

- жанама  келісімді; 

- аккордтық келісімді. 

Бұл жүйелер, өз кезегiнде, еңбек ұйымының формаларына байланысты 

жеке және ұжымдыққа жіктеледі. 

Еңбек ақыны тура келісімді төлеу жүйесі бойынша әрбір өнім бірлігіне 

келісімдік баға орнатылады.    

Сыйақылы келісімді төлеу жүйесі бойынша қойылған шарттардың 

көрсеткіштерін орындауына байланысты қосымша сыйлық төлеуін 

қарастырады.   

Еңбек ақыны  прогрессивті келісімді төлеу жүйесі   шектелген мерзiмге 

және өндiрiстiң шешушi бөлiмшелерiне рұқсат етiле алады және бастапқы 

норма шектерiндегi еңбек ақыны – кәдiмгi бағалар бойынша, бастапқы 

базасынан өндiру  асатын жағдайда – үлкен бағалар бойынша есептелінеді. 

Жанама келісімді еңбек ақыны төлеу жүйесі қосымша қызметкерлер 

үшін қолданылады (жөндеушiлер және тағы басқалар), еңбек ақы жасалған 

өнiмге негiзгi өндiрiстегі жұмыстқа  арналған қызмет ақысы арқылы 

анықталады. 

Аккордтық еңбек ақы төлеу жүйесi еңбек ақының өлшемiн 

тапсырылған мерзiмде барлық мүмкiн өндірілген жұмыстың нормасының 

орындалуына, және келісілгенi бағалардың негiзiне сүйене отырып орнатады. 

Аккордтық iстелiнген жұмыстың соңғы есебін барлық өндіру объектiлерін 

қабылдаудан соң алады. Келісімді еңбек ақы төлеулері жеке немесе 

ұжымдық еңбектің  соңғы нәтижесiне, сапасына (шығарылған объектіге), 

тәжірибеге тәуелді болды.   

Мерзiмдi форма қарапайым мерзiмдi және мерзiмдi-сыйақылы еңбек 

ақы төлеу жүйесiне бөлінедi. Қызметкерге еңбек ақыны қарапайым мерзiмдi 

жүйе бойынша берiлетін жалақы iс жүзiнде орындалған уақытқа немесе 

тарифтi жалақы бойынша есептелiп қойылады. 
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Мерзiмдi еңбек ақы бойынша қызметкер жалақысы орнындаған уақыт 

санына байланысты есептеледі. Дегенмен, еңбек оңай немесе күрделі, төмен 

немесе жоғарғы мамандандырылған болуы мүмкін, сол себепті  тарифтi 

жүйелер көмегiмен iске асатын еңбектi нормалау керек. Тарифтi жүйенiң 

құрама элементтерi мыналар болып табылады:  

а) тарифтi жалақы – әр түрлi топтар және дәрежелердiң жұмыс уақыт 

бiрлiгiндегі  абсолюттi еңбек ақысының өлшемі. Бастапқы (бiрiншi дәреже) 

болып ең төменгi тарифтi жалақы табылады. Ол ең қарапайым еңбектің 

өлшемін көрсетеді; 

ә) тариф кестесi – тарифтiк разрядтардың және оған сәйкес 

коэффициенттер жиынтығы. Ол бiлiктiлiктiң деңгейiне байланысты еңбек 

ақыны анықтауы үшiн қызмет көрсетедi.  Әрбір келесi дәрежелердiң тарифі 

бiрiншi дәреже тарифтi жалақыдан қанша көбiрек коэффициенттін көрсетедi. 

Тарифтi жалақылар жұмыстардың салыстырмалы күрделiлiгін 

анықтауына байланысты бекiтiледi. Ол үшiн және жұмыстардың нақты 

түрiне талабын және күрделiлігін сипаттайтын көрсеткiштердi ескереді: 

- жұмыс жайлы бiлiм, кәсiби дайындығы, тәжiрибесi, орындаушының 

тиiстi бiлiктiлiгi және тағы басқалар; 

- физикалық және ақыл ой еңбегі; 

- еңбек жағдайы (қалыпты, ауыр, зиянды). 

Жұмыстың сандық және сапалы көрсеткiштерiнiң қойылған нақты 

шарттарын қызметкер орындаған және лны толықтырған жағдайда сыйақы 

тағайындау және еңбек ақы төлеу жүйесi, мерзiмдi сый-ақы еңбек ақы төлеу 

жүйесi деп аталады. 

Ұйымдардағы еңбек ақы формасы және төлеу жүйелерi ұжымдық 

келiсiмшарттармен немесе акттерімен анықталады. 

Еңбек ақы негiзгi және қосымша бөліктен тұрады. Еңбек ақының 

тұрақты бөлiгi негiзгi еңбек ақы (тарифтi жалақылар), лауазымдық 

жалақылардан тұрады. Қосымша еңбек ақының құрамдас бөлiктерi (тарифтi 

жалақыларға) лауазымдық жалақыларға, сыйақы және үстемелер болып 

табылады. 

Байланыстың салаларында еңбек ақы төлеу нысандары жұмыстардың 

жөндеу төлеуi бойынша құрылыс кешенi кәсiпорындарындағы, сонымен 

бiрге байланыстың қолдану кезiндегi кәсiпорындарында пайдалануы және 

байланыс құралдарын дамытуы ескеріліп анықталады. Бұдан басқа, 

байланыстар кәсiпорындарда бригада, цехтың еңбек ақысы (Кту), олардың 

еңбектік коэффициентi бойынша қызметкерлердiң арасындағы жiктелетiн 

тарифсіз еңбек ақы төлеу жүйесi қолданылады. Байланыс кәсiпорындары 

еңбек ақы төлеу нысандарын және тиiмдi жүйелерді өз алдына таңдайды. 

Еңбек ақы және заттық ынталандырудың көздерi тұтынушыға бағытталатын 

құралдар болып табылады. Әрбiр нақты ұйымда технологиялық үдерiстер, 

өндiрiс сипаты мен еңбектi ұйымдастырудың деңгейіне байланысты еңбек 

ақының түрлі формалары қолданылады. 

Жүйедегі жетекшiлер, мамандар және қызметшiлерi үшiн лауазымдық 

жалақылар орнатылады. Лауазымдық жалақы - еңбек ақының атқаратын 
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қызметпен сәйкес орнатылатын жалақынаң абсолюттi өлшемi. Оның мәні ең 

төменгi мен максимал аралығын құрай нақтылы диапазонмен анықталады.  

Тарифсіз еңбек ақы төлеу жүйесi ұйымдардың көпшiлiгiнде қолданыс 

тапқан. Тарифсіз жүйе - бұл ұйымның барлық қызметкерлерiн еңбек ақысы  

немесе оның бөлiмшесiнiң еңбек ақы төлеу қорындағы қызметкердiң үлесі 

болатын жүйе. Әрбiр қызметкердiң еңбек ақысының нақты шамасы келесi 

факторлардан тәуелдi болады: 

а) ұжымның барлық еңбек мүшелерiне бекiтiлген қызметкердiң 

бiлiктiлiк деңгейi және мерзiм төлемінiң ең төмен еңбек ақы мөлшерiне, 

ұйымдарда пайда болатын нақты еңбек ақысының бөлiндiсi мәнініне;   

ә) еңбектік қатысулар коэффициентi – ұйымның барлық 

қызметкерлерiнің коэффициентiнің көрсеткiштерін анықтап, еңбектік 

ұжымның кеңесiмен бекітедi;  

б) iс жүзiнде орындалған уақыт.  

Тарифсіз еңбек ақы төлеу жүйесiнiң бiр түрi шартты жүйе болып 

табылады. Мұнда жұмыс берушiмен және орындаушының аралығында 

нақтылы мерзiмге шарт жасалынады. Келiсiм шартында еңбек жағдайы, 

құқық және тараптардың мiндетi, еңбек ақының жұмыс тәртiбi және деңгей, 

сонымен бiрге шарттың әсер мерзiмдерi көрсетіледі. Тараптардың бiрлерiнiң 

мерзiмiнен бұрын шартты бұзуы жағдайында келiсiм шартында көрсетілген   

қызметкердiң  нақты тапсырманы белгiлi бiр уақыт аралығында орындауы 

керек. 

Ұйымдағы тиiмдi еңбек ақы төлеу жүйесiнің қағидалары: 

а) еңбек ақы жұмыс орнында қызметкердiң дербес табыстарымен ғана 

емес, ұйымның қызметiнiң нәтижелерiне қызметкердiң қосқан үлесiмен де 

байланысты болуы керек;  

ә) қызметкердің жұмысқа қатынасы және оныуң жасаған еңбегінің 

сапасы оның iстелген жұмысымен сәйкес әдiл еңбек ақыға деген    

сенiмдiлiгiмен тәуелдi болады; 

б) ұйым қызметкердiң алдында оның позитивтi еңбек атқарғаны    үшін 

мiндеттi түрде сыйақы беруге міндетті болуы керек. Сол кезде қызметкер өз 

ұйымының жақсаруы үшін еңбек ету жауапкершілігін сезінеді. 

 

Өзiн-өзi бақылауға арналған  сұрақтар: 

1) Кәсiпорынның қызметшiлер құрылымы қандай?  

2) Еңбек қорларының қозғалысына сипаттмасын берiңiз.  

3) Еңбек ақының әлеуметтiк-экономикалық мәнiн ашыңыз. 

4) Есептелген, номиналды (кесімді) және нақты еңбек ақылардың бір-

бірінен айырмашылығы қандай?  

5) Қызметкерлердiң еңбек ақысының құрылымы қандай? 

6) Жұмысшыларға еңбек ақы төлеудің қандай формаларын білесіз? 

7) Кесімді және уақыт бойынша еңбек ақы төлеу формаларының 

айырмашылығы қандай? 

8) Кәсіпорын еңбек ақы төлеу үшін  жұмсалатын шығындармен 

салықтар мен төлемдердің қандай түрлерін жүзеге асырады?  
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9) Еңбек уәждемесі деген не? 

5 дәріс. Өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны 

 

Дәріс мақсаты: өндіріс қызметінің шығындары және өзіндік құны 

жайлы оқыту.     

Дәріс мазмұны: 

1) Қаражат туралы түсінік және оның түрлері. 

2) Өнімнің өзіндік құны - кәсіпорынның өндірістік шаруашылық 

қызметінің ең маңызды көрсеткіші. 

3) Өзіндік құнды төмендету әдістері 

 

1 Қаражат туралы түсінік және оның түрлері 

 

Қаражат – ұйымның өз қызметін жүзеге асыру үшін қажетті өндірістік 

фактор шығындарының ақшалай өрнегі.  

Шығындардың көп түрлерін жоспарлап натуралды түрде есептеуге 

болады (килограмм, метр және т.б.), бірақ барлық шығындардың 

қосындысын есептеу үшін оларды бірдей өлшем бірлікке, яғни ақшалай 

өрнекке келтіру керек. 

Шығындардың бірнеше классификациясы бар: 

1) экономикалық элементтер бойынша: 

а) материалдық шығындар – басқа жақтан алынған, өнім өндіру үшін 

техникалық және өндіріске қызмет көрсету мақсаттарында шығындалатын 

шикізат, материалдар, кешендер, жартылай фабрикаттар, отындар және 

барлық түрдегі энергиялардың құны; 

ә) еңбек ақы шығындары – өндірістегі негізгі қызметкерлер құрамының 

өндіріс нәтижелеріне берілген сый ақы, өтемақы мен ынталандырғыш 

төлемдерді қосқандағы еңбек ақысын төлеуге кеткен шығындар; 

б)  қоғамдық салық; 

в) негізгі қорлар амортизациясы – негiзгi өндiрiстiк қорларды толық 

қалпына келтiруге амортизация лық төлемдердiң сомалары; 

г) қалғандары – салықтар, жиымдар, сақтандыру қорларына жарнау, 

бекітілген нормалар көлеміндегі несие төлемдері, іссапарларға, байланыс 

қызметтеріне кеткен шығындар және т.б. 

Бұл классификацияға кіретін шығындар – олардың пайда болу орнына 

тәуелсіз жұмсалған элементтер. Әрбір жеке элементтердің жалпы 

шығындағы үлесіне қарай көп еңбекті, көп материалды, көп энергиялы, көп 

қорлы және т.б. болып бөлінеді. Бұл топтау өндіріс процесінің тиімділік 

резервтерін айқындауға мүмкіндік береді.  

2) калькуляция салалары бойынша. Калькуляция салалары, олардың 

құрылымы мен өнім түрлері бойынша (жұмыс, қызмет) шығын таратылу 

әдістері өндірістің құрылымы және оның мінездемесі ескеріле отырып 

салалық методикалық ұсыныстармен анықталады. Көпшілік өндірістік 

мекемелерде келесі калькуляциялық сала шығын номенклатурасы 

қолданылады: 
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а) шикізат және материалдар (қайтарылатын қалдықтар ескерілмейді);  

ә) технологиялық мақсаттарда жұмсалатын отын мен энергия; 

б) өндіріс жұмыскерлерінің негізгі еңбек ақысы; 

в) өндіріс жұмыскерлерінің қосымша еңбек ақысы; 

г) бірыңғай қоғамдық салық; 

ғ) әзірлеуге және өндірісті игеруге кеткен шығындар; 

д) құрылғыны ұстап тұру мен қолдануға кеткен шығындар; 

е) цехтық шығындар; 

ж) жалпышаруашылық шығындар; 

и) тауарды жүзеге асыруға байланысты өндірістен тыс (коммерциялық) 

шығындар. 

3) өндіріс көлеміне тәуелділік дәрежесі бойынша: 

а) шартты-тұрақты - өндіріс көлемі өзгерісіне тәуелді өзгермейтін; 

ә) шартты-айнымалы - өндіріс көлемі өзгерісіне тура пропорционалды 

өзгеретін.  

Тұрақты шығындар деп осы мерзімдегі сомасы өндіріс шамасы мен 

құрылымына, өндірістің іске асырылуына тікелей тәуелді емес шығындарды 

түсінеміз. Бұл қаражаттарға кәсіпорын не фирма еңбеккерлерінің айлығы, 

негізгі қорлар амортизациясы, жұмыс орын жалақысы және басқа 

салыстырмалы түрде тұрақты шығындар жатқызылады.  

4) шығындарды өнім бірлігіне шағу әдісі бойынша: 

а) тура – қатаң мақсатты шығындар, олар тура бағалау әдісі бойынша 

өнімнің өзіндік бағасына қамтылады (негізгі өндірістік жұмыскерлердің 

еңбек ақылары, негізгі материалдарға кеткен шығындар және т.б.); 

ә) жанама – нақты өнім шығарылуына жатқызылмайтын шығындар, 

ұйым жұмысымен түгелдей не оның бір құрылымдық бөлімшесімен 

байланысты. Олар әр түрлі өнімдерге белгілі бір өлшеу элементіне тура 

пропорционал таратылады (көбінесе негізгі жұмыскерлер еңбек ақысына 

немесе айнымалы шығындарға тура пропорционал).  

 

2 Өнімнің өзіндік құны – кәсіпорынның өндірістік-шаруашылық 

қызметінің ең маңызды көрсеткіші 

 

Шығарылған өнімге (жасалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтерге) 

жатқызылатын қаражат өнімнің (жұмыстар, қызметтердің) өзіндік құнында 

көрінеді.  

Өзіндік құн – бұл ақшалай түрде өрнектелген ұйымның өнімді өндіру 

мен сатуға кеткен шығындары. Өнімнің өзіндік құнында өндіріс үрдісінде 

қолданылған еңбек құралдары мен пәнінің құны, тірі еңбек құнының бір 

бөлігі, сатын алынған бұйымдар, полуфабрикаттар, басқа ұйымдардың 

өндірістік қызметінің құны өз үлесін табады.  

Өзіндік құнның құрамына кіретін шығындардың құрылымына қарай 

оның келесі түрлерін ажыратады: 
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1) Цехтік – өнімді өндіруге кеткен өндірістік цехтардың 

шығындарының құрамы мен мөлшерін көрсетеді, құрамына тікелей және 

жалпы цехтік шығындар кіреді. 

2) Өндірістік – өнімді шығарумен байланысты өндіріс орнының 

шығыны, құрамына цехтік өзіндік құн мен жалпышаруашылық шығындар 

кіреді. 

3) Толық – өнімді өндіру мен оны сатуға кеткен жалпы шығынды 

көрсетеді, құрамына коммерциялық және сауда шығындарының сомасына 

үлкейтілген өндірістік өзіндік құн кіреді. 

Өнімнің санына байланысты келесідей өзіндік құндарды ажыратуға 

болады: 

1) Өнім бірлігінің өзіндік құны. 

2) Барлық шығарылған өнімнің өзіндік құны.  

Шығындарға оперативті бақылау жүргізуге байланысты келесідей 

өзіндік құндарды ажыратуға болады: 

1) Жоспарлық өзіндік құн. 

2) Есептік өзіндік құн. 

3) Есеп беру өзіндік құны. 

Жоспарлық өзіндік құн шығындардың максималды мүмкін болатын 

көлемін көрсетеді және оның құрамына тек берілген деңгейдегі техника мен 

өндірістің ұйымдастырылуы жағдайында өндіріске қажетті шығындар ғана 

кіреді. 

Есептік өзіндік құн ғылыми-техникалық прогрессті енгізу проектілерін 

жүзеге астыратын техникалық-эконмикалық есептеулерде қолданылады. 

Есеп беру өзіндік құны жоспарлы шығындарды шынайы шығындармен 

олардың өзіндік құнын төмендету мақсатында салыстыру тапсырмаларының 

орындалу дәрежесін көрсетеді. 

 

3 Өзіндік құнды төмендету әдістері 

 

Өзіндік құнды төмендету әдістерін екі үлкен топқа біріктіруге болады: 

1) Техникалық деңгейді жоғарылату – бұл техникалық базаның өзгерту 

және техникалық деңгейдің өсу үрдісі. Оларға бәрінен бұрын мыналардың 

есебімен жетуге болады: 

- негізгі қорларды қолдануды жақсарту: артық және көнерген негізгі 

қорлардан құтылу, олардың тиімді қолданылуы, қызмет көрсетушілердің 

біліктілік деңгейін жоғарылату; 

- материалдық ресурстарды тиімді пайдалану негізінде материалдық 

шығындарды азайту: қойма, ақау шығындарын азайту, прогрессивті 

технологияларды қолдану, жаңа тиімдірек жеткізушіні іздеу және т.б.; 

- жұмыс өнімділігін жоғарылату, яғни, еңбектілікті төмендету. 

Нәтижесінде өнім бірлігіндегі еңбек ақы төлеу және бірыңғай қоғамдық 

салық шығындарын азайту арқылы үнемдеуге болады.  
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2) Өндіріс және еңбек ұйымдастырылуын кемелдету - өндірісті 

мамандандыру, еңбек ұйымдастырылуын жақсарту және т.б. нәтижесінде 

өзіндік құнның төмендетілуіне әсер етеді: 

- ұйымның тиімді көлемін анықтау және өнім бірлігіне шаққандағы ең 

кіші орташа қаражатты жүзеге асыру арқылы үнемдеу; 

- жұмыс уақытын қолдануды жақсарту: тұрып қалуларды азайту, 

жұмыскерлердің біліктілік деңгейлерін жоғарылату, еңбек коллективінің 

оптималды санын анықтау, экономикалық ақталған еңбек ақы төлеу түрін 

қолдану, жұмыс жағдайын жақсарту және т.б.  

 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1) Өндіріс қаражаты түсінігіне не кіреді? 

2) Қандай қасиеттері бойынша шығындар классификацияланады? 

3) Өнімнің өзіндік құны түсінігіне не кіреді? 

4. Өнімнің өзіндік құнының түрлерін атаңыз? 

5. Өнім өндіруге кеткен шығындардың классификациясын айтыңыз. 

6. Нарықтық экономика жағдайында өнім өндіруге кеткен шығындарды 

азайтудың мәні мен жолдарын атаңыз. 

 

 

6 дәріс. Өндіріс өнімдерінің бағасын қалыптастыру 
 

Дәріс мақсаты: кәсіпорын өніміне бағаны қалыптастыру процесі 

жайында оқыту. 

Дәріс мазмұны:  

1) Баға мен бағаны қалыптастыру ұғымдары. 

2) Баға түрлері. 

3) Баға функциялары. 

 

1 Баға мен бағаны қалыптастыру ұғымдары 

 

Бағаның экономикалық өмірдегі маңыздылығы оның барлық 

экономикалық өлшемдердің негізі болғандығымен, шығындар мен барлық 

шаруашылық етуші субъектілердің – кәсіпкерлік құрылым, үй 

шаруашылығы, халық шаруашылығы – жұмыс нәтижесіне әсерін 

тигізетіндігімен анықталады. Сонымен қатар баға сыртқы экономикалық 

қызметтің тиімділігін анықтайды. 

Бағаның рөлі негізінен шаруашылық қатынастардың, қоғамдық қайта 

өндірудің пропорцияларын реттеуіші ретінде еркін баға болып табылатын 

нарықтық экономикада өте жоғары. Сондай-ақ, баға мемлекеттік реттеуіштің 

негізгі объектісі болып табылады, соның нәтижесінде мемлекет өзінің 

саясатын нарық жағдайында да жүзеге асыра алады. 

Экономикада бір объект (өнім, тауар) табиғи және ақшалай 

көрсеткіштермен өлшенуі мүмкін. Ақшалай көрсеткіштердің негізгі бірлігі 

болып баға саналады. 
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Бағаның экономикалық табиғатын негізгі төрт фактор анықтайды: 

1) Тауардың өзіндік құны. 

2) Ұсыныс пен сұраныс. 

3) Ақшаның құндық мазмұны. 

4) Мемлекеттің экономикалық саясаты. 

Бағаның объективті негізі болып тауардың құны саналады, құнның 

мөлшері қазіргі заманғы жағдайда бірлік тауарды өндіруге кеткен еңбек 

шығындарымен анықталады. Құнның мөлшері ретінде баға екі жақтың 

үзіліссіздігін білдіреді: қажетті еңбек шығындары мен тауар сапасы. 

Құнның қалыптасуы кезінде тауардың, ресурстардың шектеулігі үлкен 

рөл атқарады. Шектен көп өндірілген төменгі сапалы тауар өз құнынан төмен 

бағаға немесе нөлдік бағаға ие болуы мүмкін (қоғамдық қажеттілігі 

ақталмады). Немесе керісінше, саны шектеулі жоғарғы сапалы тауарлар 

өзіндік құнынан жоғары бағаға ие болуы мүмкін. 

Сондай-ақ, классикалық түсінікте құнсыз объектілер (олардың 

өндірісіне адам еңбегі жұмсалмаған) – жер, орман – олардың шектеулігі мен 

үлкен сұранысын көрсететін жоғары бағаға ие болуы мүмкін. 

Екінші негізгі баға қалыптастырушы фактор болып ұсыныс пен 

сұраныстың қатынасы табылады, осы қатынастың өзгеруі бағаның 

конъюнктуралық тербелісін, құннан ауытқуын тудырады. 

Баға барлқ тауар-ақша қатынасын реттейді, ол тауар құнының ақшалай 

көрсеткіші. Тауар құны ны өндіру барысында кеткен еңбек шығындарымен 

анықталады. 

Баға қалыптастыру – таурлар мен қызметтерге бағаны қалыптастыру 

процессі. Баға қалыптастырудың екі негізгі моделін атап көрсетуге болады: 

1) Нарықтық – нарықта белгілі бір тауарға сатып алушылардың 

сұранысы мен сол тауар сатушысының ұсынысы арасында жүзеге асатын 

баға қалыптастыру. 

2) Орталықтанған мемлекеттік – баға орталықтанған мемлекеттік 

органдармен анықталады. 

Кәсіпорын қызметінде негізгі мәселелердің бірі болып өз тауарларына 

және қызметтеріне баға орнату саналады. Коммерциялық нәтижелер баға 

дәрежесіне тәуелді. Баға әр уақытта кез келген тауарды сатып алу 

процессінде адамдардың таңдауын анықтайтын фактор болып келеді. 

Тауар құнына байланысты бағаның не жоғары не төмен тербелуін 

анықтайтын факторлар ішкі (өндірушіден, оның басшылығы мен коллективі 

қызметінен тәуелді) және сыртқы (өндірістен тәуелсіз) болып бөлінеді. 

Ішкі факторларға келесілер жатады: жарнама дәрежесі, өндірілетін өнім 

спецификасы, өндірістік процесстің ерекшеліктері, нарықтық стратегия мен 

өндіруші тактикасы, өнімнің өмірлік циклының спецификасы, өндіріс 

процессінің мобильдігі, өндірушіден тұтынушыға дейінгі тізбектің ұзақтығы, 

сату кезінде және сатылымнан кейінгі уақытта сервисті ұйымдастыру, 

өндірушінің ішкі және сыртқы нарықтағы имиджі. 

Бағаның құннан ауытқуына әсер ететін сыртқы факторлар: тауар 

өндірілетін елдегі және өнім сатылымға түсетін елдердегі саяси тұрақтылық, 
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еркін нарықтағы қандай да бір ресурстардың болмауы, мемлекеттің 

экономикалық саясатының мінздемесі, инфляция дәрежесі мен динамикасы, 

нарық көлемі, сатып алушы сұранысының спецификасы мен көлемі, бірегей 

тауар өндірушілер арасындағы конкуренция дәрежесі. 

 

2 Баға түрлері 

 

1) Қызмет көрсетілетін айналымға байланысты бағалар: сату және 

сатып алудың көтерме бағасы, сатып алу бағасы, жеке бағалар, сметалық құн, 

қоғамға қызмет көрсетудің бағасы мен тарифтері жіне т.б. 

2) Мемлекеттік әсер ету мен бақылауға, нарықтағы конкуренция 

дәрежесіне байланысты: 

а) еркін бағалар (нарықтық) – бұл берілген нарықтағы ұсыныс пен 

сұранысқа негізделген тауар мен өызмет өндірушілерінің қойатын бағалары; 

б) реттелетін бағалар – белгілі бір басқару органдарымен орнатылатын 

бағалар: реттелетін бағалар кепілдендірілген, ұсынылған, лимитті, залогты 

болуы мүмкін. 

3) Орнатылу әдісі бойынша. Бағаның бұл түрлері келісімшарттарда, 

контрактілерде орнатылады. 

4) Уақыт факторын ескере отырып: тұрақты, мезгілдік, сатылы 

бағалар. 

5) Баға дәрежесі жайлы ақпаратты алу әдісі бойынша: анықтамалық, 

прейскуранттық, есептік бағалар. 

6) Ішкі фирмалық немесе трансферттік бағалар. 

7) Сату мен тасымалдау жағдайлары бойынша: нетто баға (цена-

нетто); брутто баға (цена-брутто). 

8) Әлемдік бағалар – үлкен көлемдегі экспорт пен импорт 

операциялары жүзеге асырылатын бағалар. 

 

3 Баға функциялары 

 

Баға функциясы бағаның ішкі құрылымының сыртқы көрінісі болып 

табылады. Баға функциясы тек белгілі бір бағаға тән. Баға функцияларының 

келесідей түрлері бар: 

1) Есептік функция. Қоғамның белгілі бір тауардан қажеттілігін 

қанағаттандыру дәрежесін көрсетеді. Баға қанша еңбек, қажетті материалдар, 

тауарды өндіруге керекті бұйымдар жұмсалғанын өлшейді, еңбек қандай 

тиімділікпен қолданылатынын көрсетеді. 

2) Ынталандырушы функция. Оның мәні өндіріске және әр түрлі 

тауарларды тұтынуға тигізетін әсері. Баға өндірушіні ондағы түсетін пайда 

дәрежесімен ынталандырады. Нәтижесінде баға өнім шығарылуының өсуіне, 

әр түрлі тауарларды тұтыну дәрежесіне дұрыс немесе кері әсерін тигізеді. 

Бұл функция тұрғысынан басқа тауарлармен салыстырғанда көбірек пайда 

түсіретін бағалар тиімді болып келеді. 
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Ынталандырушы функция басты қажеттілікті тауарларды минималды 

баға бойынша тұтынуға ыңғайлы жағдайлар туындайтын қоғамдық 

мәселелерді шешу кезінде үлкен рөл атқарады. 

3) Реттегіш функция. Ол әр түрлі нарықтық факторлардың әсерінен 

болатын бағаның құннан ауытқу мүмкіндігімен байланысты. Бағалар ұлттық 

табыстың экономикалық салалар арасында, оның секторлары мен әр түрлі 

формадағы меншіктердің, аудандардың, жинақтауыш және тұтыну 

қорларының, халықтың әр түрлі қоғамдық топтары арасындағы реттегіш 

құралы ретінде қолданылады. 

4) Өлшеуіш функция. Бұл сапада баға бірлік тауар мен қызметке 

төленетін ақша саны ретінде болады. Баға әр түрлі тауарлардың құны 

салыстырылатын өлшеуіш функцияны атқарады. 

5) Ұсыныс пен сұранысты реттейтін функция. Баға арқылы өндіру мен 

тұтыну, ұсыныс пен сұраныс арасындағы байланыс жүзеге асады. Тым 

жоғары немесе төмен бағалар өндіріс пен тұтыну арасындағы 

диспропорцияны білдіреді. Шаруашылықта диспропорция пайда болған 

жағдайда теңдік өндіріс көлемін өзгерту немесе бағаны өзгерту тәсілдерімен 

жүзеге асырылуы мүмкін. Баға өндірушіні сапаны арттыруға және нарыққа 

қажетті, сұранысқа ие тауарлар ассортиментін үлкейтуге итермелеуі тиіс. 

Нарықтық қатынастардың дамуымен бағаның бұл функциясы арта түседі 

және уақыт өте келе тауарларға баға қалыптастыру кезінде негізгі функция 

болады. 

Баға функциясы өндірісті рационалды тұрғызушы критериі ретінде. 

Бағаның бұл функциясы келесіден анықталады: баға механизмі көмегімен 

жоғары табыс алу үшін капитал экономиканың бір секторынан екіншісіне 

(табыс нормасы жоғары болатын) аударылады. 

Функциялар арасындағы өзара байланыс. Бағаның әр түрлі 

функциялары арасында бір-бірін толықтырғыш немесе бір-біріне қарама 

қайшы өзара байланыс болады.  

Бағаның ынталандырғыш функциясы сұраныс пен ұсыныстың 

реттелуіне сұранысқа ие тауарлар өндірісінің артуына ықпалын тигізеді. Баға 

кері рөл атқаруы да мүмкін: тауарлардың ұсынысын төмендету. Бұл жағдай 

ұсыныс артқан кезде сұраныс пен ұсыныстың реттелуіне әкеледі. 

Реттегіш функция өндірісті тұрғызуды оптимизациялау құралы 

ретіндегі баға функциясымен бірлесе әрекет етеді. Аталған бірлесу 

капиталдың табыс нормасы жоғары, белгілі бір тауарларға сұраныс көп 

шаруашылық сфераларына құйылуын қамтамасыз етеді. 

Есептік функция басқа функциялармен қарама қайшылыққа келеді, 

себебі нарық жағдайында баға әдетте өндіріс пен іске асу шығындарынан 

ауытқиды. Сол себепті бағаның әр түрлі функциялары арасындағы байланыс 

қоғамдық маркетингті зерттеулердің пәні болуы керек. 

 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1) Баға қалыптастырушы факторларды атаңыз. 

2) Баға қалыптастырудың қандай негізгі екі моделі бар? 
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3) Бағаның ауытқуына қандай факторлар әсер етеді? 

4) Баға қандай белгілері бойынша классификацияланады? 

5) Баға қандай функциялар атқарады? 

 

 

7 дәріс. Кіріс, пайда және өндірістің тиімділігі 
 

Дәріс мақсаты:  кәсіпорын қызметінің нәтижесін бағалауды үйрету.   

Дәріс мазмұны:  

1) Өндірістің кірісі мен пайдасы. 

2) Пайда, пайданың түрлері. 

3) Өндірістің тиімділігі. Тиімділіктің көрсеткіштері.  

 

1  Өндірістің кірісі мен пайдасы 

Ұйымның кірісі мен бюджетін құрайтын негізгі көзі өнім, тауар, 

қызметтерді сату болып табылады. Өндірістік кезең ұйымның ақшалай түсім 

алуымен тұйықталады. 

Өнімді сатудан ақшалай түсім алу – ұйымның өндірілген өнімі, 

орындаған жұмысы, көрсеткен қызметі үшін алған қаражат сомасы. Бұл 

ұйымның шығынды өтейтін және кірісті қалыптастыратын қаражатының 

негізгі көзі болып табылады. 

Сатудан түскен түсім дегеніміз ақшаға шаққандағы сатылған өнімнің 

(көрсетілген қызметтің) көлемі. Ол былай анықталады: 

 

                                         
,QБT                                                                (28)

 
 

мұндағы: Б – бір өнімнің бағасы; 

Q – сатылған өнімнің нақты бірліктегі көлемі. 

Егер ұйым өнімнің бір түрін емес бірнеше түрін өндіретін болса, 

сатудан түскен түсім әрбір сатылған тауар (қызмет) көлемінің сомасымен 

(ақшаға шаққанда) анықталады. 

Ұйым негізгі өнімді сатудан түскен түсімнен (Тнө) бөлек, басқадай 

сатулар (Тбс) (негізгі қордың істен шығуы, материалдарды сату және т.б.), 

сондай-ақ өткізуден тыс операциалардан да (Төо) (мүлікті жалға беру, 

бірлескен қызмет, құнды қағаздар операциялары бойынша кірістер) түсім 

алуы мүмкін. Жалпы түсім төмендегі формула бойынша анықталады: 

 

                                         
.өбснежал ТТТT 
 
                                              (29)

 
 

2 Пайда және салықты өндiру 
 

Пайда (шығын) ҚҚС және акциз қосылмағанда, қолданыстағы баға 

бойынша сатудан түскен түсім мен өнімді өндіру, сатуға кеткен материалдық 
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шығынның айырмасы арқылы есептелінеді. Кез келген ұйым үшін ақша 

қаражаттарын жинаудың басты формасы пайда деп есептелінеді. Ұйымның 

пайдасы негізгі үш түрлі элементтен тұрады: 

– өнімдерді сатудан, жұмыс және қызмет корсетуден түсетін пайда 

(немесе шығын); 

– басқа да өнімдерден түсетін пайда (немесе шығын); 

– операциялық, қолданылмаған және төтенше кіріс пен шығыс.  

Пайданың көп бөлігі өнімдерді сатудан, жұмыс және қызмет 

корсетуден түседі. 

№ 2 пішіндегі «Пайда мен залал туралы есептеме» атты бухгалтерлiк 

есеп-қисапта пайданың төмендегідей түрлері көрсетілген: 

– жалпы пайда. Ол сатудан түскен пайда мен өнімнің өзіндік құнының 

арасындығы айырымымен есептеледі; 

– сатудан түскен пайда. Ол пайда, өзіндік құн, коммерциялық және 

басқарушылық шығыстар арасындағы айырымымен есептеледі ; 

– салық өндiруге дейiн пайда операциялық және қолданылмаған кіріс 

пен шығыстың бар болуымен есептеледі; 

– таза пайда салық өндіруге дейінгі пайда сомасынан пайда салығының 

шегерілуімен есептеледі. 

Пайданың өсуінің негізгі жолы шығарылатын және жүзеге асырылатын 

өнімнің өзіндік құнын төмендету болып табылады.  Өндірісте қалған (таза 

пайда) табыс көлеміне ең бірінші салықтан түскен пайда жане салықтың 

пайдаға мөлшерлемесі әсер етеді. Нарықтық экономиканың шарттарына 

сәйкес тиімді жұмыс істеу үшін кәсіпорынның үш қоры болуы тиіс: 

қорландыру, тұтыну, сақтандыру қоры. 

Салықтар мемлекет пайда болғаннан бастап қоғамдағы экономикалық 

қатынастың басты буыны болып табылады. Салық жүйесі мемлекетпен бірге  

пайда болды және бірге даму үстінде. Мемлекетпен алынған қоғамға тиімді 

міндетті төлем түріндегі жалпы ішкі өнімнің  белгілі бір бөлігі салықтың 

мәнін құрайды. Салықтар жиынтығынан мемлекетің қаржы ресурстары 

құрылады.  

Салықтар – мемлекетпен заңды тұжырымдалған, бюджетке біржақты 

тәртіптегі, белгілі бір көлемде, уақытта жасалатын, орны толмайтын және 

өтеусіз  және де тұрақты, төлемін мемлекеттік қыспақтық шаралармен 

қамтамасыз етілетін  міндетті ақшалай төлемдер. Салықтың негізгі түрлері: 

корпоративті табыстық салық (КТС); жеке табыстық салық (ЖТС); үстеме 

құнға салық (ҮҚС); акциздер; әлеуметтік салық; транспортық ақыға салық; 

жер салығы; дүние-мүлікке салық; 

 

3 Өндірістің тиімділігі. Тиімділіктің көрсеткіштері 

  

Ұйым жұмысының тиімділік деңгейін бағалау үшін алынған нәтижені 

(жалпы кіріс, пайда) шығынмен немесе пайдаланылған ресурстармен 

салыстырылады. Тиімділік – бизнестің табыстық деңгейін айқындайтын 

салыстырмалы көршеткіш. Тиімділіктің еселігі пайданың активке, 
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қамбаларға немесе ағындарға, қалыптастырушысына қатынасы арқылы 

есептеледі. Тиімділіктің көрсеткіші көбінесе пайыздық мөлшерде 

көрсетіледі.  

Тиімділік көрсеткішінің ішіндегі маңызды және ең көп 

қолданылатындары төмендегідей атап өтуге болады: 

а) өнімнің тиімділігі – өнімнің жүзеге асырылуынан өнімнің толық 

өзіндік құнына пайдалық қатынасы ретінде анықталады;  

ә) сатудың тиімділігі жүзеге асырудан таза кіріске пайдалық қатынасы 

ретінде анықталады; 

б) өндірістік қорлардың тиімділігі - баланыстық пайданың, негізгі 

қорладың және материалдық айналым қаражаттардың орташа жылдық 

құнына қатынасы;  

в) жеке құралдардың тиімділігі - таза пайданың теңгерім бойынша 

көрсетілетін жеке меншік құралдарына қатынасы арқылы анықталады. 

  

Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1) Өнімнің (жұмыс, қызмет көрсету) жүзеге асуының кірісін анықта. 

Кірістің тағы қандай түрлері бар? 

2) Негізгі өндірістен түсетін кірістің мағынасы мен мазмұны қандай? 

3) Нарықтық қатынастар жағдайында кіріс көрсеткішінің мағынасы 

қандай? 

4) Кіріс түрлерін атаңыз және есептеу әдістемесін түсіндіріңіз. 

5) Кәсіпорынның кірісі қандай мақсаттарға жұмсалады? 

6) Тиімділік көрсеткішінің мазмұны мен әдістемесін түсіндіріңіз. 

7) Кәсіпорын кірісі мен тиімділігі көтермеленуінің ең басты қорын 

атаңыз? 

 

8 дәріс. Кәсiпорынның қаржы қызметi 

 

Дәріс мақсаты:  кәсіпорын қаржысы және қаржы қызметі жайында 

оқып үйрету.   

Дәріс мазмұны:  

1) Кәсіпорын қаржысының ұстанымдары және мәні. 

2) Кәсіпорынның қаржылық ресустары. 

3) Кәсіпорынды қаржылық басқару. 

 

1 Кәсіпорын қаржысының ұстанымдары және мәні 

 

Қаржы экономикалық қатынастарда айрықша орын алады. Олардың 

өзгешелігі - әрқашан ақшалай формада болады, үлестіруші сипатқа ие және 

материалды өндіріс сфераларындағы, мемлекет пен өндірістік емес 

сфералардағы, шаруашылық субъектлерінің түрлі табыс көздері мен 

қорларының қолданылуы мен қалыптасуын айқындайды. 

Қаржылық қатынастың жалпы құрамына өзара байланысты екі үлкен 

сфера кіреді: шаруашылық жүргізуші субъект және мемлекеттік қаржы.  
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Шаруашылық жүргізуші субъект қаржы жүйесінде жетекші болып 

табылады. Атап айтқанда, олар байланыс құрылымын және қаржылық 

ресурстарды үлестіруді ақшалай қатынаста көрсетеді, шаруашылық субъект 

қаржысы айналым капиталын және мемлекеттік бюджеттің, салық 

органдарының, қаржылы-кредиттік жүйенің өзге мекемелерінің өзара 

қатынасын қамтамасыз етеді. 

Бүгінде  кәсіпорын қаржысы – оның нарықтағы  бәсекелестікке 

қабілеттілігінің көрсеткіші, яғни  кәсіпорынның абыройы ақыр соңында 

шыққан өнімнің көлемімен, қызметкерлердің санымен емес, ал оның 

қаржылық  тұрақтылығымен, яғни оның нарықтағы алар орнымен 

анықталады. 

Сондықтан нарықтың кәсіпорын қаржысы мынадай негізгі 

ұстанымдарға сүйене отырып анықталған ұйымды қамтамасыз ету керек: 

1) Кәсіпорындағы қаржылық ресурстардың тығыз орталықтандыруы. 

2) Қаржылық жоспарлар. 

3) Қаржы резервінің құрылымы. 

4) Серіктес алдындағы қаржылық міндеттерді сөзсіз орындау. 

5) Негізгі ұстанымдардың бірі – толығымен өздігінен сату және 

өздігінен қаржыландыру. 

Даму процессінде кәсіпорынның өздігінен сатуы екі мәселені шешеді: 

а) шығынмен күрес. Егер кәсіпорын созылмалы шығындарды шыдаса, 

онда сол шараның кешені шағын кәсіпорынның қаржылық сауығуына алып 

келеді (санация), егер осы шаралар нәтижелер бермесе,онда сол кәсіпорынды 

таратуға немесе сатуға тура келеді; 

б) пайдалылықтың көтермелеуі. Кәсіпорын тек ғана өзінің табыс 

шығындарын есептемеу керек, тиімді болу керек және пайда болу керек. 

 

2 Кәсіпорынның қаржылық ресурстары 

 

Қаржылық ресурстар – кәсіпорын ортасында кездесетін ақша қорының 

құрамы және өзінің қаржылық міндеттемесі үшін және шығынның көлемін 

азайту және экономикалық стимуляцияны азайту. 

Кәсіпорынның қаржылық ресурсы құрылымының бастылары: меншікті 

ақшалы ақы және түсімдер болып табылады. Қаржы русурстары білімінің 

бастамалары меншікті және қарыз болып бөлінеді. Меншікті қаржылық 

ресурстар арқасында ішкі және сыртқы бастамалардың белгілері ретке 

келеді. Кәсіпорынның меншікті ақысының негізгі бастауы таза пайда болып 

табылады. 

Сыртқы бастаулар қосымша жарғының қаржысының тарту жолымен 

қосымша жарналы және өзге жарналықтардың, кәсіпорынның акционерлік 

қаржысының аумақтауы болып жататын қосымша бағалы қағаздар мен қағаз 

ақшалар шығару, бағалы қағаздарды қарайды. 

Қаржылық ресурстардың қолданылуы көп бағытта жүзеге асырылады, 

олардың негізгілері: 
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1) Қаржылық міндеттерді орындаудағы байланыстың қаржылық-

банктік жүйесінің ұйымдастыру төлемі (бюджетке салықты енгізу, несиені 

қолдану үшін банк поцентінің төмендігі, несиенің өтеуі, сақтық төлемдер). 

2) Басқа фирмалардағы нарықтағы иемденген  құнды қағаздардың 

қаржылық ресурстарын инвестициялау (меншікті ақы). 

3) Қаржы ресурстарының көтермелеуінің ақша қорының біліміне және 

әлеуметтік мінезге бағыттылығы. 

4) Қаржы ресурстарын қайырымдылық мақсатта және демеушілікте 

қолданылуы. 

Өндіріс үдерісінің тоқтаусыз қаржылай қамсыздандырылуы үшін үлкен 

мағыналық қаржылық қорларға ие. Қаржылық қорлар өздерінің 

кәсіпорындарының арқасында меншікті қаржы қорымен (өзін-өзі 

сақтандыру), оның басқару құрылымы (басты негізгі нормативтік 

аударымдардың), арнайы сақтық ұйымдармен (сақтандырудың әдісінің) және 

мемлекетпен (сақтық қорлар) құра біледі. 

 

3 Кәсіпорынды қаржылық басқару 

 

Қаржы ресурсының құрылымында қаржы ресурсының құрылымының 

дұрыс құрылуына үлкен көңіл бөліну керек, үйлесімді арақатынас меншікті 

және қарызды ақының арасында және кәсіпорынның қаржылық 

тұрақтылығының қамсыздандыру кезінде жүзеге асады. 

Фирманың саясаты ара-қатынасты межелі ықтимал бөлігінің қарызды 

ақының ортақ сомасына қарамастан немесе қаржылық левереджге 

қарамастан үш маңызды шарттармен анықталады: 

1) Қарыздық ақыға тарта, иелер меншікті қаржының біргелкі шағын 

сыбағасына ие бола отырып ірі фирманы бақылауға мүмкіндік алады. 

2)  Несие иегерлері өзгерісті бастаудың құрылымында, өзіне 

«қауіпсіздік деңгейін» тағайындайды. Егер жалпы сомада меншікті 

капиталдың бөлігі аз болса, онда фирманың қызметінің тәуекелі негізгі оның 

несие иегерлеріне жатады. 

3) Егер фирма арқасында қарыз ақысының қаржыланған 

инвестициялық жобаның тиімділігін қамсыздандырса, меншікті қаржының 

тиімділігі өседі. 

Кәсіпорынның мүмкіндіктері қаржының сол немесе өзге 

құрылымының меншікті құралдарының таза тиімділігінен тәуелді болады. 

Меншікті құралдардың ең биік таза тиімділігінде дамуға неғұрлым көп қайта 

үлестірілген пайда (меншікті құралдарды өсіру) дамуға неғұрлым көп қайта 

үлестірілмеген пайда (меншікті құралдарды өсіру) біріктіруге болады.  

Қаржының құрылымының сарапшылығы келесі көрсеткіштердің 

негізінде өндіріледі: 

1) Меншіктілік коэффициенті (Ем) (қаржылық тәуелсіздік): 

 

                                .
ықорытындыс теңгерім

капитал меншікті
мЕ                                           (30)
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Меншіктілік коэффициентінің ұсынылатын мәні: Ем > 0,5. 

2) Қаржы тәуелділік коэффициенті (Ет) 

 

                                         .
капитал меншікті

капитал қарыз
мЕ                                           (31)

 

 

Қаржы тәуелділік коэффициентінің ұсынылатын мәні: Ет < 0,5 

Егер аталмыш заңды тұлғаның қарызы және меншікті құралдары  

арасындағы қарым қатынас әрдайым нормативтік өтемділікпен шектелсе 

(біздің елімізде көп жағдайда бұндай реттеуге банктер душар болады), онда 

қарыз құралдарына көңіл бөлу тарылған болады. Сондықтан төтенше емес 

жағдайда кәсіпорын өзінің қарыздық қабілеттілігін толықтай құртпау керек. 

Арқашан «қарыз күші» қоры қалу керек. 

 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1) Нарық шарттарына сәйкес қаржылық қатынастардың ерекшеліктері? 

2) Кәсіпорынның қаржылық басқармасының ұстанымдарын атаңыз? 

3) Кәсіпорынның қаржысының құрылымын сипаттаңыз. 

4) Кәсіпорын қоры құралымының негізгі бастауы? 

5) Пайданың түрлерін атаңыз. 

6) Кәсіпорынның қаржысы қандай қайнар көзден бастау алады? 

 

 

9 дәріс. Кәсiпорынның инновациялық саясаты  

  

Дәріс мақсаты:  инновация және инвестицияның тиімділігін оқыту.  

Дәріс мазмұны:  

1) Инновациялар. Олардың кәсіпорынның материалды-техникалық 

негізін нығайтудағы мағынасы.  

2) Инновациялардың қаржыландыруы. 

3) Инновациялық процесстiң тиiмдiлiгiнiң бағасы. 

 

1 Инновациялар. Олардың кәсіпорынның материалды-

техникалық негізін нығайтудағы мағынасы 

 

Кәсіпорынмен жұмыс жасағанда инновацияны өндіріске заманға сай 

енгізу үлкен рөл атқарады. Инновациялар барлық өндірістік процесстерге 

енуі қажет: жаңа тауарларды жасағанда, жаңа құрылғыны орнатқанда, 

технологияны дамыту. 

Инновация теорисында және әдістемесінде қоғамдық өндірістегі 

технологиялық қағидалардың ауысуына байланысты іске асарлық циклдар 

қарастырылады.  
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«Қағида» - бұл орнатылған тәртіп. Инновацияның заманға сай 

тұжырымдамаларында өндірістік қағиданың бағыты бойынша өзгерістерін 

келесідей ажыратады: 

- жаңа енгізілген азықтар; 

- жаңа енгізілген процесстер; 

-модификация. 

Инновацияның өмірлік циклы тауардың өмірлік циклына қарағанда 

ерекшелігі басқаша жіктеледі. Инновацияның өмірлік циклы келесі 

кезеңдерден тұрады: 

1) ойлардың пайда болуы; 

2) техникалық құжаттарды жасау; 

3) тәжірибелі (инвестицияның тәуекелін) үлгілерді игеру; 

4) үлкен көлемде жаңа өнімдерді шығаруды техникалық игеру. 

Өндірістің инновациялық қызметі қашанда қосымша ресурстарды 

тартумен байланысты және оларды реттеуде ерекше қимылдарды қажет 

етеді. 

Кәсіпорын ең жоғарғы жетістікке НИОКР қызметі бар кезде немесе 

кеңес беру қызметіне жүгіне алатын мүмкіндігі болған жағдайда ғана жетеді. 

Сондықтан инновациялық менеджмент түбегейлі өзгерістерді басқару 

процесі ретінде кәсіпорында менеджменттің ерекше саласында белгіленген 

және қаражат жұмсауды айтарлықтай күшейтуді және өзінің тиімділігін 

бағалауды қажет етеді.  

Инновацияны өндірістік процесске енгізудегі бірден-бір ең үлкен 

жемісті бағыт трансферт инновациясы бола алады. Ол лицензия алу арқылы 

немесе кеңес беру қызметі арқылы жүзеге асады. Мысалы, Жапония өз 

инновациялық саясатын өнер табыс арқылы құрған жоқ, керсінше, лицензия 

саясаты арқылы, яғни, бүкіл ғаламдағы бүкіл мемлекеттерге жаңа техника 

және технология жасау, соның нәтижесінде техниканы жетілдіру және өз 

тауарларының бәсекеге қабілетті болу саласында барынша қолайлы 

өркендеуге жетті. 

Өндіріске инновацияны енгізу жұмысы тиісінше құрастырылған 

фирманың инновациялық шамасын бағалайтын инновациялық бағдарламалар 

негізінде құрылу керек.  

Инновациялық потенциал – бұл инновациялар бойынша жобаның оның 

қаржы, техникалық және психологиялық тұрғыдан қосатын iске асыруларына 

фирманың дайындығының шарасы. Өкінішке орай, техникалық және қаржы 

потенциалы бар болағанымен, фирма инновацияларды тез қабылдай 

алмайды, өйткені қызметкерлерде психологиялық тоқтау немесе жаңа нәрсе 

шарттарындағы әсерлерге дайын болмайды. 

Фирманың потенциалы – инновациялардың стратегиялық дамыту 

қажеттiлiгiне сүйенген өзгерiстердiң орындылығының бас белгiсi болып 

табылады. Инновациялық потенциалдың бағасы барлық қор бағыттары 

бойынша жүргiзiлуге тиiстi: шикiзат, жабдық, (мамандыққа қатысты және 

психологиялық) кадр даярлау, капитал, мәлімет объективтiгi.  
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Бәсекелестiк ортадағы тиiстi инновациялардың дамуын талдауы мен 

макроортаның талдауы бiр уақытта жүргiзiледi.  

Ғылыми-техникалық инновацияларға мыналар тиісті:  

- жаңашылдық; 

- нарықтық сұранысты қанағаттандыру; 

- өндiрушiге пайда әкелу. 

Инновациялық процесстiң үш формасы болады: 

1) ұйым аралық немесе табиғи тұрып қалу; 

2) жаңалықтың сауда-саттық заты ретінде (тауарлық) жүретін 

ұйымдастыру аралық тұрып қалуы; 

3) ұлғаймалы, өндiрушi-пионерлік монополиянының бұзылуынан жаңа 

тауарлар, техника және технологиялар жасаудағы формасы. 

 

2 Инновацияны қаржыландыру 

 

 Инновациялық қызметтi қаржыландырудың негiзгi көздері: 

- бюджеттiк; 

- бюджеттен тыс құралдар болып табылады.  

Инновациялық процестер өте күрделі процестерге жатады. Ол 

нарықтық және технологиялық білімнің жоғарғы деңгейін және дұрыс анализ 

жасай білуді, инновацияны бағалай білуді қажет етеді. Бірақ бұл объективті 

процесс, сондықтан кәсіпорын нарық шартында инновациясыз өмір сүру 

мүмкін емес екенін біліп, үнемі дайын отыру керек. 

Құралды алудың екі жолы бар: сатып алу және лизинг. 

Лизинг өзі қаржылық левериджді қамтамасыз етеді, бұл дегеніміз, 

қарыздың түрлері. Оның мынадай түрлері бар: 

1) Лизбек. 

2) Қызмет лизингі. 

3) Қаржылық лизинг. 

Лизбек негізгі қордың қаржылық мекеменің меншігіне беру мен оны 

жалға алу жайында келісімнің пішінін ұсынады.  

Қызмет атқарудың лизингі немесе операциялық жал (лизинг) жалға 

деген тапсыру қояды жабдықты мерзімге байланысты сатып алады, оның 

пайдалы жұмысының бірталай кіші мерзімдеріне жалгерге барлық шығындар 

қойылады. Лизингтің маңызды мінездемесі мұндай жалға беру көбіне 

толығымен өшірілмейді және жалға беруші өзінің шығындарын құралды 

біреуге беру арқылы жаба алады. 

Қаржылық немесе капиталдық жалға беру эксплуатациондық қызметті 

қамтамасыз етпейді, жойыла алмайды және толығымен өшіреді, яғни, жалгер 

толық жал үшін ақысын алады. Жалға алушы жыл сайын жалды жаңартуға 

немесе тоқтатуға құқығы бар. Бірақ оның қаржылық толығымен төлеп бітпей 

жалды жойып жіберуге құқығы жоқ. Сонымен қатар жалға алушы мүліктік 

салық пен жалға алған мүліктің сақтандыруына да төлейді. Жалға беруші осы 

төлемдердің бәрінен пайда табады, осындай жалға беруді көбіне «нетто 

аренда» деп атайды. 
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Қаржылық жалға беру лизбинг іспеттес, бірақ оның басты 

айырмашылығы жалға берілетін құрал жаңа, және жалға алушы жалға 

алушы-қолданушыдан емес жасаушыдан тікелей сатып алады. 

Лизингтің қаржылық нәтижесі барлық салық түрлерін төлегеннен  

кейінгі анализ көмегімен бағаланады. 

 

 

3 Инновациялық процесстiң тиiмдiлiгiнiң бағасы 

 

Беттерiнше экономикалық мәннiң әртүрлi уақыт iске асатын кез келген 

жобасының iске асыруы бiрмәндi емес болып қалыптасады. Бұл 

қайшылықтар келтiрiлген құнның әдiсi немесе дисконттаулармен шеттейдi, 

яғни шығын және бiр моментке нәтижелерiнiң келтiруiмен. Болашақта 

алынған кез келген сома кiшiрек құнға дәл қазiр ие болады дисконттау 

негiзделген.  

Қаржы есептеулерiндегi инновациялардың қамтамасыз етулерi 

дисконттау арқылы уақыттың факторын есепке алынады. Фирма табыс қазiр 

алуға қалайтын дисконттауды идея, ертеңгiсiн, қазына алу келешек тәуекелдi 

өйткенi бөлiп шығарып қоюға тұрмайды. Келешек құнмен және ағымдағы 

құнның аралығында айырым және дисконтпен деп аталады. 

Дисконттау коэффициентi күрделi пайыздардың формуласы бойынша 

есеп айырысады: 

 

                                         
,i)(1L tp

t 

                             
                           (32)

  

мұндағы t – есептелген шығындар мен нәтижелерді келтiру жылы;  

tp – шығын және нәтижелер сәйкес келетін жыл;  

i – инвестордың пайыздық мөлшерлемесі немесе ресурстар құнының өзгерiсi. 

Инновациялық процесстi бастауды оларды іске асыру (пайдалану) 

жылына келтiру шартында  tp = 0 деп, келесі өрнекті аламыз: 
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(33) 

 

Дисконт пен пайыз бағамы төмен болған сайын келешек кіріс көлемі 

жоғары болады. 

Инновацияларды енгiзу мүмкiндiктерiнiң қаржы күйлерiн бағалауға 

мүмкiндiк берген дисконттаудың үйреншiктi қаржы кестелерi бар болады. 

Фирма мүмкiндiктер және инновациялардың енгiзудi қажеттiлiгi олар 

қолдана мұқият талдау жүргiзуi керек. Бағаларға Қазақстан шарттарындағы 

осыған инфляцияның бағасы және тұрғынның сатып алушы қабiлеттiлiгiнiң 

дамытуының тенденциялары қосуы керек. 

Инновациялық процесстiң бағасының тағы басқа көрсеткiштерi бар 

болады: 
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Есепке алумен кеткен қаржының қайту мерзiмi бастапқы iргелi салым: 
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(34) 

мұндағы Тр – өтелімдік мерзімі;  

К2 және К1 – жаңа және алдыңғы жабдықтарға кеткен капиталды салымдар;  

С1 және С2 - жаңа және алдыңғы жабдықтарды пайдаланудың жылдық 

шығындары. 

Демек, уақыттың ұзақтығының шығынды орны толатындығының 

мерзiмi, жаңалықтардың пайдалануынан таза табыс қай сома iшiнде 

қабаттасқан инвестициялардың сомасы, пайыздарды қоса берiспейдi.  

Пайдалылықтың iшкi нормасы – инвестицияның жанында ақталатын 

процента есептi жалаки. Тиiмдiлiк бұл оған жобаның iске асыруы және 

шығын эффекттiң байланысы. Тиiмдiлiк кейде формулалар бойынша есеп 

айырысатын тиiмдiлiк коэффициентiмен бағаланады: 

 

                                        
,

З
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,

Э
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Eщ  (кері көрсеткіш),                                  (36) 

 

мұндағы Э - жобаны iске асыру тиімділігі (табыстар); 

З - жобаны iске асыруға кеткен шығындар. 

Келтiрiлген шығын минимум бойынша бағаланған өте тиiмдi бiрнеше 

варианттар болған жағдайда сайланады: 

 

                                       
min,Зі  іні КЕС                                           (37)

  

мұндағы Зi – қандай да бір нұсқаға келтірілген шығындар;    

Сi – жаңа өнімді өндіру шығындары; 

Ен – капиталды салымдардың инновациялық процестердегі нормативтiк 

тиiмдiлiк коэффициентi. Ол тұрақты экономикада 0,15 ретінде бағаланады;  

Кi - инновациялық процестің инвестициялары. 

 

Өзiн-өзi бақылауға арналған  сұрақтар: 

1) Иннвовацияның өмірлік циклының бағыттары мен кезеңдерін 

атаңыз. 

2) Инвестицияларды қаржыландыруының негiзгi көздерi және олардың 

құрылымы қандай? 

3) Кәсiпорынның инвестициялық саясатының негiзгi бағыттары 

қандай? 

4) Лизингтiң мәнi не? Лизингтiң түрлерi? 

5) Инвестициялардың тиiмдiлiгi қалай анықталады? 
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10 дәріс. Өндірісті ұйымдастыру 

 

Дәріс мақсаты: өндірістік процесс, оның құрылу қағидалары жайлы 

білім жүйесін қалыптастыру.       

Дәріс мазмұны:  

1) Өндірістік процесс және өндірістік бағдарлама. 

2) Өндіріс шоғырландырусы. 

3) Өндірісті  мамандандыру, кооперациялау және құрамдастыру. 

 

1 Өндірістік процесс және өндірістік бағдарлама 

 

Өндірістік процесс өзімен өндірістің барлық факторының 

игерушілігінің ұйымын ара мақсаттар қажетті шығарылымының өнімнің 

(жұмыстың немесе қызмет атқарулардың) нарықтық қажеттілігінің қанағаты 

үшін ұсынады. 

Өндірістік процесс – бұл технологиялық операциялардың тізбектей 

орындалу жүйесі. Көптеген өндірістік орындарда әртүрлі өндірістік процесс 

орындалады. Орындалу рөліне қарай былай бөлінеді: негізгі, көмекші және 

қызмет етуші процестер. 

Өндірістік технологияның ерекшелігіне және дайындалған тауардың 

тұтыну шартына қарай бөлінеді: үзіліссіз және дискретті. 

Өндірістік процестің маңызды принциптеріне мыналар жатады: 

1) Мамандандыру. Өндірістік процестің бұл принципі өнеркәсіптің 

ішіндегі еңбекті нақты бөлімдерге бөледі. 

2) Үзіліссіздік. Өндірістік процестің бұл принципі үзілісті минималға 

дейін қысқартады. 

3) Ырғақтық. Өндірістік процестің бұл маңызды принципі барлық 

кезеңдер және жасалымдар қойылған периодтық уақытта қайталанып 

отырады. 

4) Пропоционалдық. Пропорционалдықтың мәні уақыттың бірлігіне 

бас барлық кезеңдер өндірістік үдерістің өнімнің тапсырынды көлемінің 

шығарылымының шынайы мүмкіндігінің барына деген түйіледі 

5) Параллельдік. Параллелдіктің ұстанымы өндірістік үдерістің 

ұйымында технологиялық үдерістің жеке кезеңінің одновременное 

орындалуын, қосарлануды негізгі және қосалқы операцияның орындалуының 

уақытында болжайды. 

6) Түзулік. Сол өндірістік үдерістің ұйымында еңбектің пәнінің 

қозғалысының ең қысқа арасы ара үдеріс өнімнің өндірісінің 

қамсыздандыруға керекті ұстаным. 

7) Автоматтылық. Айтылмыш ұстаным өндірістік үдерістің мынадай 

ұйымын арада бүтіндікте болжайды және жеке оның кезеңдерінің, нешінші 

оның автоматтандыруының немесе механизацияның барынша ықтимал 

деңгейін қамсыздандырады. 
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8) Иілгіштік. Иілгіштіктің ұстанымы өндірістік процестерді 

ұйымдастырғанда, нарық сұранысына бейімделіп оперативті түрде тауардың 

жаңа түрін шығаруға дайын болу. 

9) Оптимальдық. Өндірістік процесті ұйымдастырудың бұл принципі 

біріншіден оның оптималдығына көңіл бөледі. Бұл арқылы өндірістің 

экономикалық эффективтілігін жоғары деңгейге жеткізуге болады. 

Өндірістік бағдарлама – өнім өндірісінің жоспары, ол мынандай 

көрсеткіштермен анықталады: «өнім экспорт үшін» деген көрсеткіші мен 

табиғи түсінігі бар өнімнің аса маңызды түрлерімен,тауарлы өнім өндірісінің 

өсу темпімен,сапа көрсеткіштерімен және т.б.. 

Баға түсінігіндегі өнім көлемінің жоспарда анықталу негізі ретінде 

табиғи түсініктегі өндіріс жоспарын айтуға болады. 

Өндірістік бағдарламаның бағалық көрсеткіштері деп: 

1) Валды өнімнің көлемі (Вп) - дайын бұйымдар бағасы,олар - өзінің 

капиталды құрылысын жүзеге асыруға,өз кәсіпорынының өнеркәсіптік емес 

шаруашылықтарына арналған;өнеркәсіптік мінездемесіндегі жұмыс бағасына 

арналған,олар жан-жақтан келген немесе өнеркәсіптік емес шаруашылық пен 

өз кәсіпорынын ұйымдастыру тапсырыстарымен орындалады. 

2) Тауарлы өнім көлемі (Тп) – барлық жұмыс көлемі,ол берілген 

жоспарлы период ішінде орындалуға белгіленген,яғни аяқталмаған өндіріс 

қалдығын есептемегендегі валды өнімнің көлемі: 

 

                                              
),(Tn HBn                                                 (38)

  

мұндағы ΔН – жоспарлы кезеңнің басы мен соңындағы аяқталмаған 

өндірістің, жартылай фабрикаттардың, өндіріс құралдарының қалдықтары. 

3) Жүзеге асырылатын өнім көлемі (Рп) – жеткізілетін баға және 

жоспарлы периодта мыналардың төлемін қамтамасыз етеді: дайын 

бұйымдардың, өзіндік өндіріс жартыфабрикаттардың, өнеркісіптік 

мінездемесіндегі жұмыстардың (өз қондырғысының капиталды жөндеуін, 

өнеркәсіптік-өндірістік қызметкер құрамы күшімен орындалатын 

транспортты құралдарды қоса); және де жүзеге асырылатын өнім мен өзіндік 

капитал құрылысы үшін және кәсіпорын теңгеріміне жататын өнеркәсіптік 

емес шаруашылығы үшін орындалатын жұмыстар; 

Ол келесі формула арқылы есептеледі: 

 

                                             
)(Pn нпn OT  ,                                              (39) 

 

мұндағы ΔОнп – жоспарлы кезеңнің басы мен соңындағы іске аспаған өнім 

қалдықтары. 

Өндірістік бағдарламаны жоспарлау жүйесінде өнімнің дизайны, 

ассортименті мен шығарылым көлемі анықталады. 

Тауарлы өнім сияқты жүзеге асырылатын өнім көлемі де жоспарда 

ұйымның қозғалмалы көтермелі бағаларымен анықталады, ал есепбергіште 
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ұйымның белгілі бір уақытқа өндіріс динамикасын шығаруға қажеттті 

қойылмалы  көтерме бағаларымен анықталады. 

Дизайнды жоспарлау – тұтынушылар талабын ескере отырып жүзеге 

асырылуы керек. Бұл өзіндік өндіріс қондырғысының қажетті сапамен талап 

етілген дизайнды қамтамасыз ете ала ма екенін алдын-ала білу үшін қажет. 

Егер бұл мүмкін емес болса,онда жетіспеген қондырғыны алу керек немесе 

бұйымның артықтышылығын аналогиялыққа өзгерту керек, бірақ ол бар 

қондырғыға рұқсат етілген болуы керек. 

Бір жағынан өткізуді жоспарлау мүмкіндігінше анағұрлым кеңейтілген 

ассортиментті жасауға арналған. Екінші жағынан, кеңейтілген ассортимент 

өндірістік бағдарламаның орындалуын жоспарлау барысында қажет емес, 

себебі ол арнайы қондырғыны талап етеді және шығынның өсуіне әкеледі. 

Компромис болып ассортименттің агрегаттау көмегімен қысқарту саналады: 

тауардың көптүрлігінің сыртқы деңгейінде көптеген әр түрлі типтегі өнімді 

құрайтындарды унифициялайды. 

Өндіріс көлемін жоспарлау барысында, егер өнімнің бірнеше түрі 

шығарылса, онда бір бұйымға үлкен пайда әкелетін, қондырғыны аз 

мөлшерде енгізетін, бір бұйымның сбыты үшін және өңдеу үшін аз уақыт 

қажет ететін түрлерді жоспарлау дұрыс болып саналады. 

 

2 Өндірісті шоғырландыру 

 

Еңбектің орталықтандырылуы және бөлінуі дифференциация мен 

шоғырландыру түріндегі өндірістік үрдістер ұйымының бейнесінде 

сипатталады. 

Шоғырландыру – әр сала жүйесіндегі үлкен кәсіпорындарда және басқа 

саладағы өндірістік кәсіпорындарды қосатын анағұрлым кеңейтілген 

шекараларда өндірістің жинақталуы. Өндірістің шоғырландырусы ұйымда 

өнімнің шығарылымын өсіруге немесе кәсіпорындарға қызмет етуге 

бағытталған үрдіс ретінде ұсынылады.  

Шоғырландыру пішіндері: мамандандыру, үлкейтілу, кооперирование, 

кооперирование. 

Әр салада ұйымның өлшемі өндірістің оптималды өлшемдерімен 

анықталуы қажет. Көп жағдайда критерий ретінде көрсетілген шығындардың 

минимизациясы саналады. 

Шоғырландырудың даму формасының бірі – диверсификация, ол 

біруақытта өндірістің дамуы, номенклатураның және бір кәсіпорын 

жүйесіндегі өндірілетін өнім  ассортиментінің ұлғайтылуы. 

Диверсификациялық деп мынандай кәсіпорынды айтамыз: егер 

сатылымның ортақ көлемінің 30%-нан көбісі негізгі қызметтерге қатысы жоқ 

тауарларға және қызметтерге кететін болса. 

Диверсификацияның оңтайлы жақтары: дағдарыс жағдайында 

ұйымның өмір сүру деңгейі өседі; қызметтің тәуекел деңгейі капиталдың 

таралуы есебінен төмендейді; ұйымның толық қолданылуы, яғни пайда 

салмағы өседі және т. б. 
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3 Өндірісті мамандандыру, кооперациялау және құрамдастыру 

 

Мамандандыру – бөлек кәсіпорындар мен бөлімшелердегі өнеркәсіптің 

бөлек саласындағы өнімнің белгілі түрлерінің шығарылымына жинақталған 

үрдіс. 

Мамандандыру пішіндері: 

а) заттық – дайын өнімдерді шығаруға арналған мамандандыру; 

ә) бұйымдық – бөлек түйінді және агрегаттардың өндірісі; 

б) сатылық (технологиялық) – технологиялық үрдістің бөлек 

сатыларының орындалуы; 

в) көмекші өндірістің мамандандыру – тардың, қаптаманың, сайманның 

шығарылымы, жұмыс жөндеулері. 

Мамандандыру негізі ретінде өндірістің стандартталуы, 

унификациялануы саналады. 

Унификациялану – бірдей орнатылымды іске аспаған бұйымды шығару 

және олардың құрылым бөлімдерінің әртүрлілігі, оларды жасау әдістерінің 

бір түрге келтірілуі. 

Мамандандыру көрсеткішері – өндірісті ұстау коэффиценті (арнайы 

саладағы өнімнің үлесі); мамандандыру коэффиценті (ортақ шығарылымдағы 

профильді өнімнің үлесі); ассортименттің кеңдігі. 

Мамандандырудың тұрақты тереңдетілуі ұйым арасындағы тұрақты 

және ұзақ өндірістік байланыстардың орнатылуын талап етеді. Олар 

бірыңғай мамандандырылған өнімді бірге жасайды. 

Кооперациялау – кәсіпорындар арасындағы ұзақ өндірістік қатынастар, 

олар қандай да бір шекті күрделі өнімді шығарады. 

Кооперациялау пішіндері: 

а) заттық (агрегаттық) – басты зауыттарға кәсіпорынның түрлі 

бұйымдарын жеткізу; 

б) бұйымдық – кәсіпорын зауытқа түйіндерді және бұымдарды жеткізу; 

в) технологиялық (сатылық) – жартыфабрикаттарды жеткізу. 

Құрамдастыру – өндірістің орталықтандырылған пішіні, ол – бір 

өндіріс комбинация жүйесіндегі өнеркәсіптің бір немесе әртүрлі саладағы 

өзарабайланысты түрлі өндірістегі технологиялық тіркесті өзіне қосады. 

Құрамдастыру белгілері: әртүрлі өндірістердің қосылуы; әртүлі 

өндірістер арасындағы пропорционалдық; өндірістік бірлік; ортақ көмекші 

және қызметші өндірістер. 

Құрамдастыру пішіндері: 

1) Шикізатты өңдеудегі технологиялық сатылардың ретімен 

орындалуы. 

2) Өндіріс қалдықтарын қолдану. 

3) Шикізаттың, материалдардың, электроэнергияның және 

қалдықтардың комплексті түрде қолданылуы. 

Құрамдастыру көрсеткіштері: өндірісті құрамдастыру нәтижесінде 

алынған өнім үлесі; құрамдастыру өндірісіндігі жұмыстар саны; 

құрамдастыру өндірісіндегі негізгі қорлардың үлесі. 
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Құрамдастыру өндірісінің ұйымы мынаны рұқсат етеді: шикізатты 

базаны ұлғайтуға (қалдықтарды қолдану), өнімнің материал сыйымдылығын 

төмендетуге, транспорт шығындарын және өндірістік қалдықтарды 

төмендетуге. 

 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1) Өндірістік бағдарлама не үшін құрылады? 

2) Өндірістік бағдарламаның көрсеткіштерін атаңыз? 

3) Өндірісті шоғырландыру ретінде нені түсінеміз? 

4) Өндірісті шоғырландырудың қандай пішіндерін білесіз? 

5) Қандай факторлардың көмегімен өндірісті шоғырландыруға қол 

жеткізуге болады? Өндірісті мамандандыру ретінде нені түсінеміз? 

Мамандандыру пішіндерін атаңыз? 

6) Кооперациялау мақсаты және пішіндері? 

7) Өндірісті құрамдастырудың мақсаты және оның пішіндері? 

 

 

11 дәріс. Ішкі фирмалық болжау және кәсіпорын қызметін жобалау  

 

Дәріс мақсаты:  кәсіпорын қызметін жоспарлау және бизнес-жоспар 

құруды оқып үйрету.   

Дәріс мазмұны:  

1) Нарықтық қатынас шарттары бойынша болжау және жобалау. 

2) Бизнес-жоспардың мақсаты, құрылымы мен мазмұны. 

3) Бизнес-жоспарды құрудың реті. 

 

1 Нарықтық қатынас шарттары бойынша болжау және жобалау 

 

Нарықтық экономика шартында, кәсіпорын қызметінің қолайлығы, 

көбінесе, өздерінің алыс және жақын даму перспективасын қаншалықты 

дұрыс болжайтынына байланысты. Нарықтың шартында өндірістік 

бағдарламалардың кәсіпорынмен құрылуы тауарды өндіруші мен тұтынушы 

арасында тікелей келісім-шарт негізінде ғана жүзеге асады. Осылай, 

нарықтық экономика шартында кәсіпорын қызметінің қолайлығы даму 

жоспарын, өндірістік бағдарламалар, кәсіпорын социалды-экономикалық 

болжаулар жасау арқылы ғана мүмкін болады. 

Кәсіпорын дамуының жоспарлары үдемелі техникалық-экономикалық 

нормалар мен нормативтер жүйелерінің негізінде жасалады. 

Норма деп шикізаттың, материалдардың, отынның, энергияның және 

т.б. абсолютті шығындардың кеткен максималды өлшемі. Бұл шығындар 

орнатылған сапалы тауар (мысалы, металдың бұйым жасауға кеткен шығын 

нормасы) бірліктерін жасауға (немесе белгілі жұмыс көлемін орындауға) 

кетеді. 

Норматив — еңбек құралдарын қолдану деңгейін, оларды аудан, көлем, 

салмақ бірлігіне шығынын сипаттайтын қатысты өлшем. 
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Норманы құрастырудың ең жетілдірілген әдіс ол – есептік-

аналитикалық, онда нормалар мен нормативтер өндіріс күйінің жан-жақты 

критикалық анализі көмегімен түсіндіріледі, және әр түрлі факторлар әсерін 

үйрену есебінен онда өзгерістер болуы мүмкін. Норма негізіне техникалық-

экономикалық және ұйымдастырылған жоспар мерзіміндегі жұмыс шарттары 

енгізіледі. Техникалық-экономикалық нормалар мен нормативтер келесі 

негізгі топтармен жасалады: 

– тірі еңбек норма шығыны (жұмыс уақытының тауар бірлігіне кеткен 

шығын нормасы, уақыт бірлігінің тауар жасау нормасы,қызмет көрсету 

нормасы, сандық нормасы); 

– материалды шығын нормалары (шикізаттың, материалдардың, 

отынның , энергияның, комплектелген бұйымдарының шығын нормалары); 

– еңбек құралдарын қолдану нормативтері (машиналарды, 

қондырғыларды, механизмдерді, инструменттерді қолдану нормативтері); 

– өндірістік үрдіс ұйымының нормативтері (өндірістік циклдің 

ұзақтығы, аяқталмаған өндірістің көлемі, шикізат, материалдар, отын қоры ); 

– кәсіпорын, цехтер, агрегаттар, орнатулар, өндірістер жұмысына 

енгізілген жобалау қуатын үйренуді жалғастыру нормалары; 

Нормалар мен нормативтердің бөлек топтарын орнату әр түрлі болып 

келеді. Тірі еңбектің шығын нормасы негізінде еңбек өнімділігінің деңгейін 

анықтау үшін, жұмыс уақытын қолдану үшін, жалақы өлшемін орнату үшін 

қызмет етеді. Материалдық ресурстар мен өндірістік бағдарламалардың 

шығын нормалары негізінде бөлек түрлердің қажет саны мен материалды 

ресурстар маркісі анықталады. Еңбек құралдарын қолдану нормативтері 

өндірістік қуатты қолдану деңгейін есептеуге рұқсат береді. Нормалар мен 

нормативтер тауардың құнын анықтау үшін қажет. 

Жоспардың техникалық-экономикалық негізделу қажеттілігі мен 

өндіріс эффективтілігін жоғарылату жоспарды көрсету жүйесін алдын-ала 

анықтады. 

Жоспарлауда қолданылатын көрсеткіштер сандық және сапалық, 

көлемдік, үлесті болып төртке бөлінеді. 

Жоспардың сандық көрсеткіштері абсолюттік өлшем арқылы 

анықталады. Оларға мыналар жатады: тауарлы, валды продукцияның көлемі, 

реализация көлемі, жұмысшылар саны, жалақы қоры, пайда суммасы, 

өндірістік ресурстардың түрлі шығын өлшемі. 

 Сапалық көрсеткіштер — қатыстық өлшемдер. Олар өндірістің 

экономикалық эффективтілігін және оның бөлек факторларын көрсетеді. Бұл 

еңбек өнімділігінің көбеюі, өндіріс бағасының төмендеуі және т.б. Сапалық 

көрсеткіштерге сандық көрсеткіштердің арасындағы қатынасты 

көрсететіндер де жатады, мысалы, өндірістің рентабельділігі, қорберіліс, 

өндіріс сапасы. 

Сандық және сапалық көрсеткіштер арасында өзара қарым-қатынас 

бар. 

Кәсіпорын жоспарын көрсету жүйесінде көрсеткіштерді қөлемдік және 

үлесті деп бөледі.  
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Көлемдік көрсеткіштер өндірістің абсолютті өлшемін, бөлек үрдістер 

мен факторларды және ондағы қатысатындарды (мысалы, толығымен 

өндірістің көлемі, механикалық қайта құрастыру, жиын көлемі, материалды 

ресуртардың еңбектік шығын көлемі) орнатады. 

Үлесті көрсеткіштері екі не бірнеше өзарабайланысты көрсеткіштердің 

қатынасын орнатады (мысалы, өнім бірлігіне металдың шығыны, өндіріс қуат 

бірлігіне капиталды енгізулер). 

Өндірістің жоспар көрсеткіштерін шығару үшін табиғи, шартты-

табиғи, еңбектік және бағалы өлшеуіштері қолданылады. 

 

2 Бизнес-жоспардың мақсаты, құрылымы мен мазмұны 

 

Кәсіпкерлік бизнес-жоспар маңызды документ ретінде қызмет етеді. 

Оның құрылысы мен мазмұны қатал регламенттелмеген. Біздің ойымызша, 

жеті бөлімнен тұратын бизнес-жоспар ең қолайлы болып саналады: 

1) Кәсіпкерлік келісім-шарттардың мақсаттары мен есептері. 

2) Орталықтандырылған түйіндеме, бизнес-жоспардың негізгі 

параметрлері және көрсеткіштері. 

3) Кәсіпкермен тұтынушыға ұсынылатын өнім, тауар, қызметтердің 

мінездемелері. 

4) Нарық саудасы, сұранысы, сатылым көлемі конъюнктурасының 

анализі мен бағасы. 

5) Жоспар (жұмыс бағдарламасы) және ұйымдастыру шаралары. 

6) Келісім-шарттың ресурсты түрде қамтамасыз етілуі. 

7) Келісім-шарттың қолайлылығы. 

1-бөлім. Кәсіпкерлік келісім-шарттардың мақсаттары мен есептері – 

бұл бизнес-жоспардың орталығы болып саналады. Кәсіпкерлік бизнестің 

басты мақсаты – пайда алу. Белгіленген келісімді жоспарлай отыра, 

біріншіден, пайданың қандай суммасына сенім арта алатынымызды анықтап, 

жобаның пайда әкеле алатын-алмайтынына көз жеткізу керек. Алынатын 

пайда суммасы кәсіпкер алатын суммадан анағұрлым көбірек болуы керек 

және кеткен қаржыны сақтаушы банкке енгізіп отыруы қажет. Бизнес-

жоспарды құру кезінде тағы да мынандай мақсаттар қолданылады: социалды, 

кәсіпкердің статусын көтеру, арнайы мақсаттары мен есептері, кәсіпкерліктің 

ерекше есептері; мысалы, мейірбандылық. 

2-бөлім. Орталықтандырылған түйіндеме, бизнес-жоспардың негізгі 

параметрлері және көрсеткіштері – миниатюрді түрде негізгі ойларды және 

жоспардың мазмұнын көрсетеді. Ол жоспарды құру шарасында жасалады 

және бизнес-жоспарды толығымен құрған кезде ғана аяқталады. Өндіріс 

көлемі және қызмет пен өнімінің іске асырылуы, өзіндік және жалданбалы 

құралдар, пайда, рентабельділік көрінеді. 

3-бөлім. Кәсіпкермен тұтынушыға ұсынылатын өнім, тауар, 

қызметтердің мінездемелері – анық мәліметтері, олар кәсіпкерлік өнімді және 

оның мінездемелерін (үлгілердің, фотолардың суреттелуі, кәсіпкер 

тауарларының тұтынушы айналымы, қажеттіліктер, тауарға төлеу алу 
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сұраныс болжамы) толығымен үйренуге рұқсат береді; региондар туралы, 

ұйымдар, халық саны топтары туралы мәліметтер, олар тауарды сатып 

алушылар мен тұтынушылар болады. 

4-бөлім. Ол кәсіпкерлік жобаны іске асыру уақыт периоды бойынша 

өндіріс көлемін және тауар сатылымын алдын-ала анықтайды. 

5-бөлім. Жоспар (жұмыс бағдарламасы) және ұйымдастыру шаралары – 

оның мазмұны кәсіпкерлік қызметіне түріне байланысты (өндірістік, 

коммерциялық, қаржылық). 

Кәсіпкерлік қызмет бағдарламасы мыналарды өзіне қосады: 

а) Маркетинкті тырысуларын (жарнама, нарық саудасының анықталуы, 

тұтынушымен контакттер, олардың сұраныстарының есептелуі). 

ә) Өндіріс өнімінің жасалуын(өндірістік кәсіпкерлік жағдайында). 

б) Тауар сатылымын, сақтауын, транспортировкасын жасау. 

в) Тауарды сату кезінде және сатудан кейін сатып алушыға қызмет 

көрсету. 

Ұйымдастыру шаралары мыналарды өзіне қосады: бизнес-жоспарды 

іске асыруды басқару әдістері, жобаны басқаратын ұйымдастырушылық 

құрылымы, орындаушылар қызметінің координация әдісі, және еңбек ақысын 

төлеудің арнайы пішінін орнатудың шаралары, кадрларды дайындау мен 

жинауды ынталандыру. 

6-бөлім. Келісім-шарттың ресурсты түрде қамтамасыз етілуі – 

ресурстардың көлемі мен түрлері, ресурстарды алу әдістері туралы 

мәліметтерді көрсетеді. 

7-бөлім. Келісім-шарттың қолайлылығы—бизнес-жоспардың соңғы 

бөлімі блып саналады. Онда  кәсіпкерлік келісім қолайлығының өкілді 

сипаттамасы көрсетілген. Қолайлылықтың өкілді көрсеткішінде негізгілері 

болып пайда көрсеткіштері мен келісім рентабельділігі саналады. 

 

3 Бизнес-жоспарды құрудың реті 

 

1) Жаңа кәсіпорын құру туралы шешім қабылдау немесе 

қозғалыстағыны жетілдіру. 

2) Өз мүмкіндіктерінің анализі мен ойластырылған жоспарды іске 

асыруға кірісу икемділігі. 

3) Ойластырылған жобаның мақсаты болатын бұйымның немесе 

қызметтің, өндірістің  таңдалуы. 

4) Мүмкін болатын нарық саудасының зерттелуі. 

5) Сауда көлемінің  болжамын құру (бірінші жылға – ай бойынша, 

екінші жылға квартал бойынша). 

6) Өндірістік немесе коммерциялық қызметтерді жасау үшін орын 

таңдау. 

7) Өндіріс жоспарын өңдеу. 

8) Маркетинг жоспарын өңдеу. 

9) Ұйымдастыру жоспарын заңды түрде өңдеу. 

10)  Болашақ коммерциялық қызметтің өңделуі. 



 55 

11)  Бухгалтерлік есептер ұйымының сұрақтарын шешу. 

12)  Сақтандыру сұрақтарын шешу. 

13)  Қаржылық жоспардың өңделуі. 

14)  Бизнес-жоспарға жазылатын түйіндеме. 

 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтары 

1) Кәсіпорынның қолайлы қызметі қай деңгейде оптималды даму 

жоспарына мұқтаж болады? 

2) Қандай даму жоспарының көрсеткіштерін білесіңдер? 

3) Кәсіпорын үшін бизнес-жоспарды өңдеудің мәні неде? 

4) Оның құрылымы мен мазмұны қандай? 

5) Бизнес-жоспарды өңдеудің реті қандай? 
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