
1 

 

ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ 

ҚАРАҒАНДЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИЛЛАБУС 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Пәні:«Экономикалық талдау» 

Мамандығы:   5В050800 –«Есеп және Аудит», 5В050600 –«Экономика», 

5В051000-«Мемлекеттік және жергілікті басқару» 

Кафедра: «Экология және бағалау» 

 

 

 

 

 

Барлығы 3 несие (5 ECTS)           

дәрістер -15сағат       

практикалық сабақтар-30сағат    

СӨЖ - 75сағат  

ОСӨЖ - 15сағат     

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАРАҒАНДЫ – 2018 

БЕКІТЕМІН 

Академиялық мәселелер және жаңа 

технологиялар  жөніндегі проректор, 

э.ғ.к., профессор Бұғыбаева Р. О. 

___________________________ 

«_____» ____________2018ж. 



2 

 

Силлабусты құрастырушы  «Экология және бағалау» кафедрасының  э.ғ.м., 

аға.оқытұшысы    Досмағамбетова Б.Б.   

 

 

 

 

 

 

 

«Экология және бағалау» кафедрасының отырысында қаралды. 

«    »                 2018 ж.                      Хаттама №   

 

______________________________________________________________ 

 

  

 

Кафедра меңгерушісі ______________ х.ғ.д., профессор Байкенова Г.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқытушы жөніндегі мәліметтер: 

Досмағамбетова Бақтығүл Бахтыбалақызы- э.ғ.м., аға.оқытұшы 

Оқитын пәндер тізімі: Экономикалық талдау, Экологиялық-экономикалық 

талдау, Әлеуметтік статистика, Экономикадағы статистикалық 

әдістер,Машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарды бағалау 

Офис: Экология және бағалау кафедрасы,    дәрісхана № 332. 

Толық мекен – жайы: Қарағанды, Академиялық № 9 көшесі 

телефон 44 16 24 (қосымша 131).   

 

 

 



3 

 

Пәннің сипаттамасы 

Қазақстан Республикасында нақты қалыптасқан экономикалық ахуал 

мен экономикалық реформалардың динамикасы мен үрдісі аталмыш пәнді 

қайта қарау және одан әрі жетілдіруді талап етеді. Мәселен, нарықтық 

қатынастар жағдайындағы әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындар, 

фирмалар мен компаниялар қызметіне болжам жасау күн өткен сайын көкей-

кесті мәселеге айналуда. 

Пәннің мақсаты:Аталмыш курсты иегеру, аналитикалық ойларды 

жинақтай отырып, студенттерге нақты іс жағдайын кәсіби тұрғыдан 

бағалауға және оның негізінде әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіпорын-

дардың стратегиясы мен тактикасы бойынша дұрыс шешім қабылдау. 

Шаруашылық немесе кәсіпкерлік қызметке экономикалық талдау 

жасаудың жеткілікті біліміне ие болмай тұрып жас мамандар өздерінің 

жұмыс практикаларында, нарықтық экономика заңдарының талаптарына 

сәйкес талдау әдісі мен оның ұйымдық формаларын жетілдіре алмайды. 

Міндеттер: 

• экономикалық талдау пәні шарттық міндеттемелердің орындалуымен 

және алынған нәтижелерімен байланысты, сандық және сапалық 

көрсеткіштерде көрсетілген шаруашылық процесі, сондай-ақ 

шаруашылық қызметінің себептік салдардық байланыстарын 

қарастыру; 

• экономикалық талдауда қолданылатың дәстүрлі әдістерді зарттеу; 

• басқару шешімдері қабылдағанда факторлық талдау нәтижелерін 

қолдану; 

• факторлардың өзара байланысын және қызмет нәтижелеріне жағымды 

және жағымсыз түрде әсер ететін жағдайларды зерттеу; 

• басқарушылық талдау мен қаржылық талдаудың өзара байлынысн 

аңғару; 

• өнімдерді шығару және өткізу талдауының әдістемесің, факторлық 

талдау жалғастырушылығын  зерттеу; 

• материалдық және еңбек қорларды пайдалану маңызың, ақпараттық 

базасың , оның өзгерісіне әсер ететін факторларды анықтап зерттеу; 

• кеәсіпорын негізгі қорларынің қозғалысы мен жағдайының талдау 

әдістерін, кәсіпорын негізгі қорларың  пайдалану тиімділігін талдау. 

• қаржылық талдаудың түсінігін,   мақсаттарың ,мәнін түсініп ұғу, 

ақпараттық базасынынң құрылымын талдау. 

Экономикалық талдау студенттердің ғылыми ойлау ой өрісін кеңейтіп 

және дамытуға, сондай-ақ алған білімді тәжірибелік қызметте қолдануға 

мүмкіндік береді, оны оқып-үйрену кәсіпорындардың, есептің басқарушылық 

және қаржылық бөлінуімен, бухгалтерлік есеп және аудит методологиясы 

жөніндегі департаменттің әртүрлі толықтырулары, қаулыларымен 

бухгалтерлік есептің жаңа стандарттарына көшуін ескере отырып 

жүргізіледі.  

 



4 

 

Пререквизиттері: Макроэкономика, Микроэкономика, Математика в 

экономике, Статистика, Социальная статистика, Маркетинг, Менеджмент 

Постреквизиттері: Анализ данных и прогнозированиеэкономики, 

Финансовый менеджмент, Управление рисками, Планирование деятельности 

предприятия, Экономика предприятия, Государственное регулирование 

экономики, Анализ проектов, Проектный менеджмент. 

Оқыту нәтижелері:  

А. «Экономикалық талдау» пәнінің әдісін және әдістемесін, негізгі 

экономикалық көрсеткіштерді менгеру, аталған жүені түсіну және білімін 

көрсете білу.  

В. Кәсіпорынның өндірістік шаруашылық әрекетін талдау жасай білу, 

талдаудың жеке нәтижелерін жалпылау және тиісті қорытынды жасау тиімді 

басқарушылық шешім қабылдау үшін.  

С. Қаржы шаруашылық әрекеті бойынша ақпараттарды жинау, жіктеу, 

талдау жасау арқылы экономикалық проблемаларды шеше білу.  

Д.Ұйымдардың қаржы тұрақтылығына, төлемқабілеттілігіне, 

өтімділігіне баға беру.  

Е. Ұйымдардың қаржы шаруашылығын студенттер өз бетімен талдау 

жасауды үйрену   

Пәнді зерттеу әдістемесі. Экономикалық талдау пәнінің әдістемесі 

өзінің ерекшеліктері мен қойылып отырған мақсатымен анықталады. Осыған 

байланысты арнайы білім және біліктіліктің қалыптасуына бағытталған 

корреляциялық-регресстік талдау, салыстырмалы талдау әдістемесі, кейстік 

әдісі, ахуалдық есептер сияқты оқтыту әдістемелерін қолданған жөн. 

  

2.Пән бағдарламасы 

 

Кесте 2.1 –Сабақтардың түрлері бойынша сағаттардың бөлінуі 

№ Тақырыптардың аты 

Сағаттар 

Дәріс Прак СӨЖ ОСӨЖ 

1-ші модуль. Экономикалық талдаудың теориясы 

1 Экономикалық талдаудың  

мазмұны, объектісі, пәні және 

міндеттері  

1 2 4 1 

2 Экономикалық талдаудың  

әдістері мен тәсілдері  

1 2 6 1 

3  Факторлық талдау  1 2 5 1 

4 Қаржы коэффициенттері 

әдістері  

1 2 5 1 

2-ші модуль. Басқарушылық талдау 

5 Басқарушылық талдаудың 

әдістері  

1 2 5 1 

6 Компанияның маретингтік 1 2 5 1 
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әрекетін талдау  

7 Өнім өндіру және жүзеге 

асыру көлемін талдау  

1 2 5 1 

8 Өндірістік ресурстарын 

пайдалануын талдау  

1 2 5 1 

9 Өнімнің өзіндік құнын талдау  1 2 5 1 

3-модуль. Қаржылық талдау. 

10 Қаржылық талдау негіздері  1 2 5 1 

11 Компанияның қаржы 

жағдайын жалпы баға беру  

1 2 5 1 

12 Баланс өтімділігі талдау  1 2 5 1 

13 Қаржы  тұрақтылығын талдау  1 2 5 1 

14 Ақша ағысын талдау  1 2 5 1 

15 Ұйымның пайдалылығын 

талдау  

1 2 5 1 

 БАРЛЫҒЫ 15 30 75 15 

 

3. Студенттердің білімін, біліктерін, дағдыларын бағалау саясаты мен 

тәртіптері 

3.1-кесте. Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

Бақылау 

түрі 

Сабақтың тақырыбы 

(ағымдық бақылау үшін) 

Тапсырмалар тізімі 

(бақылау формасы) 

Тапсыру 

мерзімі 

Ағымдық 

бақылау 

1.Тақырып 

Экономикалық 

талдаудың  мазмұны, 

объектісі, пәні және 

міндеттері  

1. Тақырып бойынша 

конспект жасау 

2. Рефераттар дайындау 

1-ші апта 

2.Тақырып 

Экономикалық 

талдаудың  әдістері мен 

тәсілдері  

1. Есептер шығару 

2. Тестілеуге 

дайындалу 

2-ші апта 

3.Тақырып Факторлық 

талдау  

1. Есептер шығару 

2. Тақырып бойынша 

конспект жасау, 

тестілеуге дайындалу. 

3-ші апта 

4.Тақырып Қаржы 

коэффициенттері 

әдістері  

1. Тақырып бойынша 

конспект жасау 

4-ші апта 

5.Тақырып 

Басқарушылық 

талдаудың әдістері  

1. Тақырып бойынша 

конспект жасау 

2.Рефераттар дайындау 

5-ші апта 

6.Тақырып 

Компанияның 

маретингтік әрекетін 

1. Есептер шығару 

2. Тақырып бойынша 

конспект жасау, 

6-ші апта 
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талдау  тестілеуге дайындалу. 

7.Тақырып Өнім өндіру 

және жүзеге асыру 

көлемін талдау  

1. Есептер шығару 

2. Тақырып бойынша 

конспект жасау, 

тестілеуге дайындалу. 

7-ші апта 

 8.Тақырып Өндірістік 

ресурстарын 

пайдалануын талдау  

1. Есептер шығару 

2. Тақырып бойынша 

конспект жасау, 

тестілеуге дайындалу. 

8-ші апта 

Р1аралық 

бақылау 

1-8 тақырыптары Коллоквиум 8-ші апта 

Ағымдық 

бақылау 

9.Тақырып Өнімнің 

өзіндік құнын талдау  

1. Есептер шығару 

2. Тақырып бойынша 

конспект жасау. 

9-ші апта 

10.Тақырып Қаржылық 

талдау негіздері  

1. Тақырып бойынша 

конспект жасау 

2. Рефераттар дайындау 

3.Ахуалдық есептер 

шығару 

10-ші апта 

11.Тақырып 

Компанияның қаржы 

жағдайын жалпы баға 

беру  

1. Тақырып бойынша 

конспект жасау 

2. Рефераттар дайындау 

3.Ахуалдық есептер 

шығару 

11-ші апта 

12.Тақырып Баланс 

өтімділігі талдау  

1. Тақырып бойынша 

конспект жасау 

2. Тестілеуге 

дайындалу 

3.Ахуалдық есептер 

шығару 

12-ші апта 

13.Тақырып Қаржы  

тұрақтылығын талдау  

1.Ахуалдық есептер 

шығару 

13-ші апта 

14.Тақырып Ақша 

ағысын талдау  

1. Тақырып бойынша 

конспект жасау 

2. Тестілеуге 

дайындалу 

14-ші апта 

15.Тақырып Ұйымның 

пайдалылығын талдау  

1. Тақырып бойынша 

конспект жасау 

2. Тестілеуге 

дайындалу 

15-ші апта 

Р2аралық 

бақылау 

9-15 тақырыптары коллоквиум 15-ші апта 

Қорытынды 

бақылау 

1-15 

тақырыптары 

Емтихан тест түрінде 

өткізіледі 

кесте 

бойынша 
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3.2Пән бойынша бақылаудың негізгі формалары 

Бақылау 

типі 

Бақылау формасы Бағалаудың негізгі өлшемдері 

Ағымдағы 

 

 

Эссе Теориялық материалды білу және түсіну, 

ақпараттарды талдау және бағалау, 

пайымдау, көлемі 1-2 мың сөз; бірегейлік 

(75%-дан кем емес) 

Реферат Мәтіннің бірегейлігі (70%-дан кем емес), 

әдебиеттер көздерін таңдаудың негізділігі, 

сұрақтың маңызын ашу дәрежесі, 

безендіруге қойылатын талаптарды сақтау; 

көлемі –5-10 бет. 

Баяндама  Мазмұндылығы, көрсетілетін материалды 

пайдалану, сұрақтарға қайтарылған 

жауаптардың сапасы, ғылыми және 

арнайы аппараттың болуы, 

қорытындылардың анықтығы; бірегейлік 

(60%-дан кем емес), 3-5 бет. 

Кесте Тақырыпқа байланысты кейбір 

сұрақтарды тез есте қалдыру үшін және 

ұқсастығы мен айырмашылығын көрсету 

үшін кесте түрінде қабылдау, 

Сипаттама Тақырыптқа байланысты кез келген 

ұғымдарға қасиеттері бойынша сипаттама  

Сауалнама 

Сараптама 

Әлеуметтік және экологиялық сұрақтарды 

сауалнама, сараптама түрінде қарастыру 

Бақылау 

сұрақтары 

Тақырып бойынша маңызды, басты 

сұрақтар қарастырылады 

Презентация 

Мультимедиалық 

таныстырылым 

Құрылымдылық, дербес компьютердің 

барлық мүмкіндіктерін пайдалану, дизайн, 

аудио және бейнефайлдар. Анимация, 

гиперсілтемелер, өз жұмысының 

нәтижелерін ауызша түрде аудиторияда 

жеткізіп айта білу; тақырып бойынша 6 

слайдтан көп емес. 

Глоссарий(сөздік) Көлемі – бір тақырып бойынша кем 

дегенде 5-10 термин 

Бақылау жұмысы Мысалы: 45 минуттық жазбаша жұмыс 

Шептік  Коллоквиум Шептік бақылау сұрақтарының тізбесінен 

10 сұраққа блиц-жауап 

Қорытынды Емтихан  

Тест түрінде 

Мысалы: 30 жабық тестілік сұрақтар (бір 

дұрыс нұсқасымен). Жауап беру уақыты – 
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 50 минут. 

3.3 Білімді, дағдыларды бағалау өлшемдері 

Пән бойынша барлық бағалар кредиттік технология бойынша білімгерлердің 

білімін бағалаудың көпбаллдық әріптік жүйесі бойынша пайызбан қойылады. 

Әріптікжүйебой

ыншабағалау 

Баллдардыңциф

рлықэквивалент

і 

Пайыздыққат

ынаста 

Дәстүрліжүйебойыншаб

ағалау 

A 4,0 95-100 
Өтежақсы 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Жақсы B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Қанағаттанарлық 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз 

 

 «А», «А-» («өте жақсы») - егер білімгер барлық бағдарламалық 

материалдарды терең меңгеріп, толық, сауатты, дәйекті және логикаға сәйкес 

оны баяндап, тапсырманың түрін өзгерту барысында дұрыс жауап берсе, 

қойылған мақсаттарды дұрыс шеше білсе, монографиялық материалды біліп, 

қабылданған шешімдерді дұрыс негіздеп, практикалық жұмыстарды 

орындаудың әр түрлі дағдылары мен әдістеріне ие болып, қателеспей, 

материалды өздігінен жинақтап қорытып баяндай алса; 

«В+», «В», «В-» («жақсы») - егер білімгер бағдарламалық материалды жақсы 

біліп, оны сауатты, мәнімен баяндап, сауалға жауап бергенде елеулі 

дәлелсіздіктерді жібермей, теориялық ережелерді дұрыс пайдаланып, 

практикалық міндеттерді орындау барысында қажетті дағдыларға ие болса; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («қанағаттанарлық») - егер білімгер тек қана 

негізгі материалды меңгеріп, бірақ кейбір нақтылауларды білмей, 

дәлелсіздіктерді, дұрыстау емес тұжырымдамаларды жіберіп, бағдарламалық 

материалды баяндау және практикалық тапсырманы орындау барысында 

қиындық көрсе; 

«F» («қанағаттанарлықсыз») - егер білімгер бағдарламалық 

материалдардың маңызды бөлігін білмей, елеулі қателерді жіберіп, 

практикалық жұмыстарды әрең орындаса. 

Оқытушы емтихан бағасын қою барысында сол өлшемдерді 

(критерийлерді) жетекшілікке алады. 

А– -тан А-ға дейін, В– -тан В+-қа дейін, D-дан С+-ке дейін ауытқу 

амплитудасында бағаны таңдау білімгердің жоғарыда баяндалған 

критерийлерге білімі мен біліктерінің дәрежесімен анықталады. 
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Егер оқытушы бағалаудың (баға қоюдың) қосымша критерийлерін 

пайдаланса, оларды мәтін бойынша әрі қарай көрсету қажет. 

3.4 Пән бойынша бағаны қалыптастыру тәртібі 

Студенттің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі емтиханға рұқсат 

беру рейтингінің бағасы мен емтихан бағасынан қалыптасатын қорытынды 

бағамен анықталады.  

Рейтинг ағымдағы бақылаудың орташа бағасы мен шептік бақылаудың 

бағасынан қалыптасады. Ағымдағы бақылау практикалық (семинар) 

сабақтарын жүргізетін тьютормен жүзеге асырылады. Ағымдағы бақылаудың 

орташа бағасы Р1 немесе Р2 өткізу сәтіне қарай студент алған барлық 

ағымдағы бағалардың орташа арифметикалық бағасы ретінде есептеледі. 

Шепті бақылау 8-ші (Р1)немесе15-ші (Р2) рейтингтік аптада осы уақытқа 

дейін өткен курс тақырыптарын қорытындылайтын коллоквиумдар, бақылау 

жұмыстар, тестілеу түрлерінде лектормен жүзеге асырылады. 

Ағымдағы және шептік бақылаулардың Р1 және Р2-дегі мазмұны 50%-ға 

50% деп саналады. Нәтижелер тұтас сандарға дейін дөңгелектенеді.  

Қанағаттанарлықсыз Р1 мен Р2 немесе объективтік себептер бойынша 

олардың жоқ болуын студент емтихан сессиясының басталуына дейін 

тьютордың рұқсатымен жеке тәртіпте түзете алады. 

Пән бойынша қорытынды баға 1 және 2 шептік бақылаулар бойынша 

үлгерушілігінің ең жоғары көрсеткіштерінің сомасы ретінде – 60% және 

қорытынды бақылаудың – 40% анықталады, бұл 100% құрайды, яғни 

қорытынды баға келесі формула бойынша шығарылады: 

0,4Е0,6
2

РР
Қ 21

% ×+×
+

=  

мұнда: Р1- бірінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны; 

 Р2- екінші рейтинг бағасының пайыздық мазмұны;   

 Е - емтихан рейтинг бағасының пайыздық мазмұны. 

 

Пән бойынша курстық жұмыс бар болған жағдайда оның бағасы орташа 

рейтингке қосылады – Рорт = (Р1+Р2+курстық жұмыс бойынша алынған 

балл)/3. 

Жоғарыда келтірілген формула бойынша қорытынды бағаны дұрыс 

есептеу үшін білімгердің білімін шептік бақылауда (рейтингте) 0-ден 100%-

ға дейінгі пайыздарда бағалау қажет. 

 

3.5 Апелляция рәсімі 

Студенттердің апелляцияға өтініштері емтихан тапсырған күні 

қабылданады. Факультеттің деканаты студенттің өтінішін қабылдап, осы 

өтініш бойынша «Лука» деректер базасынан пән бойынша орташа рейтингін 

енгізіп, апелляциялық ведомостін даярлайды. Студенттердің өтініштері 

апелляциялық ведомосттермен бірге Тіркеу бөліміне тапсырылады. Тіркеу 

бөлімінің қызметкері өтініштерді тіркеп, оларды апелляциялық комиссия 

қарау үшін кафедраға тапсырады. Кафедра комиссиясы өтініштерді 3 жұмыс 
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күні ішінде қарайды. Апелляцияның нәтижелері апелляция комиссиясының 

мүшелерімен ведомості мен хаттамаға жазылып, Деректер Базасына 

нәтижелерді енгізу үшін Тіркеу бөліміне қайтарылады. Апелляция бойынша 

жабылған ведомостілер деканатқа қайтарылады. 

 

4. Курс саясаты 

1 Аудиториялық сабақтарға міндетті түрде қатысу және дәрістерде, 

семинар сабақтарда, СОӨЖ сұрақтарды талқылау. 

2 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестелерін 

сақтау. 

3 Бақылаудың барлық түрлеріне міндетті түрде қатысу (дәрістерге және 

семинар сабақтарға бақылау, СӨЖ тапсырмаларын орындауға бақылау, 

шептік бақылау, қорытынды бақылау). 

4 Орынды себептер бойынша қатыспаған сабақтарға дайындалып, 

толық көлемде, силлабусқа сәйкес жауап беру (медициналық анықтама, 

деканаттың рұқсаты бойынша). 

5 Студент Студенттің ар-намыс кодексін, оқу тәртібін сақтауға, сабақ 

кезінде ұялы телефонын өшіріп қоюға, сабаққа кешікпеуге және сабаққа 

іскер киімде келуге тиісті. 

6 Бақылау кезінде (ағымдағы, шепті, аралық) көшіру және/немесе 

мобильдік байланыс құралдарын пайдалану фактілері орын алған жағдайда, 

бағалар жойылады. 

 

1-ШІ МОДУЛЬ. ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУДЫҢ ТЕОРИЯСЫ 

 

1-ТАҚЫРЫП. Экономикалық талдаудың мазмұны, объектісі, пәні және 

міндеттері 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Экономикалық талдаудың  мазмұны, индукцияы және дедукция 

әдістері, себеп сылтау байланыстары 

2. Экономикалық талдаудың  пәні және объектісі 

     3. Экономикалық талдаудың   мақсаты, міндеттері және көрсеткіштері 

Әдебиеттер: 1,2,4,6,10,12 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Экономикалық талдаудың  мазмұны 

2.  Индукцияы және дедукция әдістері, себеп сылтау байланыстары 

 

2-ші сабақ 

1. Экономикалық талдаудың  пәні және объектісі 

2. Экономикалық талдаудың   мақсаты, міндеттері және көрсеткіштері 

 

СӨЖ тапсырмасы: 
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Тақырып бойынша конспект жасау. 

Тақырыптар бойынша реферат орындау: 

1. Экономикалық талдаудың   және шектес ғылымдар. 

2. Шаруашылық үрдістердегі себептік байланыстар. 

3. Экономикалық талдаудың  пәні және объектісі. 

4. Экономикалық талдаудың   мақсаты мен оның пайдаланушылар. 

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

1. Рефераттады талқылау. 

2. Келесі сұрақтарға жауап берініздер: 

1. Экономикалық талдауда пайдаланылатын экономикалық ақпараттар 

жүйесі. 

2. Экономикалық ақпараттардың жіктеуі. 

3. Талдауға аналитикалық мәліметтер дайындау және шетелдік есеп 

берушілік жағдайының ерекшеліктері. 

 

Білімін өз бетімен тексеру үшін тестілік сұрақтар 

1. Ақпараттардың (рационалды) тиімді жүйесінің маңызы неде? 

а) пайдаланылатын ақпараттар көлемін қысқарту; 

ә) пайдаланылатын ақпараттар көлемін көбейту; 

б) қайталама ақпараттарды пайдалану. 

2. Қанығушылық бойынша ақпараттардың жіктеуі: 

а) 1. мәтіндік; 

    2. жеткілікті; 

    3. артық.  

ә) 1. жеткіліксіз; 

    2. жеткілікті; 

    3. кескіндік. 

б) 1. артық; 

    2. цифрлық; 

    3. кескіндік.    

3. Функционалдық заң бұзушылық бойынша ақпараттар жіктеуі: 

а) 1. кескіндік; 

    2. цифрлық; 

    3. артық.  

ә) 1. жеткіліксіз; 

    2. артық; 

    3. мәтіндік.  

б) 1. болжамдық; 

    2. нормативтік; 

    3. есеп-есеп берушілік.   

4. Өңделу дәрежесі бойынша ақпараттардың жіктеуі: 

а) 1. бастапқы; 

    2. аралық; 
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    3. нәтижелік.   

ә) 1. болжамдық; 

    2. аралық; 

    3. мәтіндік. 

б) 1. өңделетін; 

    2. өңделмейтін; 

5. Шетелдік есеп берушіліктегі балансты құрудың принциптері қандай? 

а) 1. актив - өтімдіктің өсуі бойынша;  

    2. пассив – міндеттемелерді өтеу мерзімінің қысқаруы  

        бойынша;   

ә) 1. актив - өтімдіктен айрылу бойынша;  

    2.  пассив – міндеттемелерді өтеу мерзімінің өсуі бойынша;  

б) 1. актив - өтімдіктің өсуі бойынша; 

    2. пассив – міндеттемелерді өтеу мерзімінің өсуі бойынша. 

 

2ТАҚЫРЫП.Экономикалық талдаудың әдістері мен тәсілдері 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Экономикалық талдау әдістерінің түсінігі 

2. Абсолюттік және салыстырмалы айырмашылықтардың дәстүрлі 

әдістері: топтастыру, орташа шамалар, салыстыру әдісі, индекстік 

әдіс, орын алмастыру әдісі 

3. Математикалық әдістері: математикалық статистика әдістері, 

эконометрикалық әдістер, корреляция-регрессиялық талдау 

Әдебиеттер:1,2,5,6,8,12 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Абсолюттік және салыстырмалы айырмашылықтардың дәстүрлі 

әдістері: топтастыру, орташа шамалар, салыстыру әдісі, 

2. Индекстік әдіс, орын алмастыру әдісі 

3. Қайта есептелген шама әдістің маңызы 

4. Индекстік әдістін маңызы 

 

2-ші сабақ 

1. Математикалық статистика әдістері 

2. Эконометрикалық әдістер 

3. Корреляция-регрессиялық талдау 

 

СӨЖ тапсырмасы: 

Кәсіпорын қызметін экономикалық талдаудың әдістері мен тәсідерін: 

салыстыру, қатысты және орта шамалар тәсілін, топтастыру тәсілін, 

индекстік әдіс, орын алмастыру әдісі, математикалық әдістерді 

қарастыру.Тестілеуге дайындалу. 
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ОСӨЖ тапсырмасы: 

1- ші есеп.  

Деректер негізінде саудадан түскен түсімді анықтау және  орнын 

алмастыру әдісін пайдалана отырып, оның өзгеруіне факторлардың әсерін 

есептеп шығару. 

 

Көрсеткіштер Болжам Нақты 

1. Дүкеннің жұмыс күндерінің саны 29 31 

2. Бір күндегі сағаттарының саны 10,0 9,0 

3. Сатушылар саны 5 4 

4. 1 сағаттағы өнімділік (мың теңге) 2,8 3,0 

Саудадан түскен түсім ? ? 

Қорытынды жасау. 

 

2- ші есеп.  

Бір айдағы өндірілген өнім көлемін анықтау және интегралды, түзетулер 

енгізілген әдістерді пайдалана отырып, оның өзгеруіне факторлардың әсерін 

есептеп шығару.  

Көрсеткіштер Болжам Нақты 

1. Жұмыскерлердің саны 71 84 

2. 1 сағаттағы өнімділігі (мың теңге) 97,8 105,6 

Өндірген өнім көлемі ? ? 

Қорытынды жасау 

 

Келесі сұрақтарға жауап берініздер: 

1. Экономикалық талдаудың  әдістрі. 

2. Кәсіпорындардың жұмыс нәтижелеріне әсер   ететін факторлар 

және олардың жіктеуі 

3. Экономикалық талдаудың дәстүрлі тәсілдері. 

4. Абсолюттік және салыстырмалы айырмашылықтардың дәстүрлі 

әдістері: топпастыру, орташа шамалар, салыстыру әдісі, индекстік әдіс. 

5. Математикалық әдістер: математикалық статистикалық әдістері, 

эконометрикалық әдістер, корреляциялық-регрессиялық талдау. 

 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1. Түзетулер енгізілген (көлемі қайта саналған) әдісінін 

сипаттамасы; 

2. Интегралды әдісінін сипаттамасы; 

3. Орын алмастыру әдісінін сипаттамасы; 

4. Баланстық әдісінін сипаттамасы; 

5. Индекстік әдісінін сипаттамасы. 

6. Есеп шығару (есептер жинағынан). 

7. Математикалық статистикалық әдістер. 

8. Корреляциялық-регрессиялық талдау. 
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9. Есеп шығару. 

 

Білімін өз бетімен тексеру үшін тестілік сұрақтар 

1. Уақыт бойынша әрекет ету факторларының жіктеуі: 

а) 1. тұрақты; 

    2. уақытша; 

ә) 1. сандық бағалауға берілетін; 

    2. сандық бағалауға берілмейтін; 

б) 1. негізгі; 

    2. қайталама. 

2. Түзетулер енгізілген шама әдістері қашан қолданылады? 

а) екі фактордың әсерін есептеу үшін; 

ә) корреляциялық талдау үшін; 

б) үш фактордың әсерін есептеу үшін. 

3. Түзетулер енгізілген шама әдісі жағдайында бірінші фактордың 

әсерін қалай анықтауға болады? 

а) ТВ-ПВ; 

б) ПВ-СВ; 

в) СВ-ПВ. 

4. Интегралды әдіс жағдайында нәтижеге сапалық фактордың әсері 

қалай анықталады? 
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5. Тізбекті орын алмастыру әдісі жағдайында үшінші фактордың әсерін 

қалай анықтауға болады? 

а) І орын – ІІ орын; 

ә) ІІ орын – ІІІ орын; 

б) ІІІ орын – ІІ орын. 

6. Тізбектік орын алмастыру әдісі қашан қолданылады? 

а) екі фактордың әсерін есептеу үшін; 

ә) үш және оданда көп факторлардың әсерін есептеу үшін; 

б) бір фактор әсерін есептеу үшін. 

7. Факторлық талдау кезінде интегралды әдіс қай уақытта 

қолданылады? 

а) екі көрсеткіш қосындысы нәтижесінде; 

ә) екі көрсеткіш қатынасы нәтижесінде;  

б) төрт көрсеткіштің қосындысы нәтижесінде. 

8. Баланстық байланыстың формуласы қандай? 

а) Он+П=Ок+П+ПВ; 

ә) Он+П=Ок+ПВ+Р;  

б) Ок+П=Он+ПВ+Р. 
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9. Индекстік әдіс кезінде сауда түсімі бойынша жалпы ауытқулар қалай 

анықталады? 

.)

;)

;)

1100

1110

01

qpqPpqв

qpqppqб

qppqa

∑−∑=∆

∑−∑=∆

∑=∆

 

10. Индекстік әдіс қай уақытта қолданылады? 

а) үш фактордың нәтижеге әсерін есептеу үшін;  

ә) сауда түсіміне баға мен санның әсерін есептеу үшін;  

б) тауарлардыолардың ақшалай кірістерін есептеу үшін. 

 

3ТАҚЫРЫП. Факторлық талдау 

Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Факторларды жүйелеу қажеттілігі және маңызы 

2. Детерминациялық және стохастикалық талдауда факторларды 

жүйелеудің негізігі әдістері 

3. Моделдеудің мәні және маңызы. Детерминациялық факторлық 

моделдің негізгі типтері. Факторлық моделдерді қайта жасау.  

Әдебиеттер:1,3,5,8,9,10,11 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Факторларды жүйелеу қажеттілігі және маңызы 

2. Детерминациялық және стохастикалық талдауда факторларды 

жүйелеудің негізігі әдістері 

 

2-ші сабақ 

1. Моделдеудің мәні және маңызы 

2. Детерминациялық факторлық моделдің негізгі типтері. Факторлық 

моделдерді қайта жасау 

 

СӨЖ тапсырмасы: 

Экономикалық құбылыстардың арақатынасын, факторлық талдау 

жөніндегі көрінісін, факторлық талдау түрлерін, оның негізгі міндеттерін 

қарастыру.Тақырып бойынша конспект жасау, тестілеуге дайындалу. 

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

1-ші есеп 

Мәліметтер негізінде тауар қорлары мен шығыстары арасындағы 

байланыстың тығыздығын анықтау. Алынған тәуелділікті кескінмен 

бейнелеу және корреляция коэффицентін есептеп шығару. 

Тауарлар қоры 217 күн құраған жағдайдағы шығыстар деңгейінің 

болжамдық маңызын анықтау. 

Көрсеткіштер Кәсіпорын 

№1 №2 №3 №4 №5 
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Шығыстар деңгейі (%)-у 58 61 69 73 77 

Тауарлар қоры (күндер)-х 176 180 188 194 199 

Нәтижелер бойынша қорытындылар жасау. 

 

2-ші есеп 

Деректер негізінде еңбек өнімділігі мен жұмыстарды автоматтандыру 

жағдайлары арасындағы тәуелділікті анықтау. Тәуелділікті кестемен 

(кескінмен) бейнелеу. 

Көрсеткіштер Кәсіпорын 

№1 №2 №3 №4 №5 

Еңбек өнімділігі (мың т %) 18 22 24 27 30 

Автоматтандыру деңгейі (%) 31 33 35 38 41 

Жұмыстардың автоматтандырылу деңгейі 58% болған жағдайдағы 

өнімділіктің болжамдық маңызын анықтау. Байланыс тығыздығын анықтау. 

Нәтижелер бойынша қорытындылар жасау. 

Келесі сұрақтарға жауап берініздер: 

1. Факторларды жүйелеу қажеттілігі және маңызы. 

2. Детерминациялық және стохастикалық талдауда факторларды 

жүйелеудің негізгі әдістері. 

3. Модельдеудің мәні және маңызы.  

4. Детерминациялық факторлық модельдің негізгі типтері. 

Факторлық модельдерді қайта жасау. 

 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1. Экономикалық – математикалық әдістердің маңызы; 

2. Факторлық талдау міндеттерінің мазмұны; 

3. Ққатаң-детерминацияланған үлгілерді жасау мазмұны, оның 

негізгі үлгілері мен үлгілерді жасау тәсілдері; 

4. Стохастикалық, нақтылай түрде корреляциялық талдау үлгілерін 

жасаудың түрлері, бағыттық (линейного) бағдарламалау, жаппай қызмет 

көрсету теориясы. 

 

Білімін өз бетімен тексеру үшін тестілік сұрақтар 

1. Қандай белгілер факторлық деп аталады: 

А) себебін сипаттайтын; 

Б) салдарын сипаттайтын; 

В) келісілгендігін сипаттайтын. 

Г) құбылыстарды сипаттайтын  

2. Тікелей факторлық байланыс, бұл: 

А) факторлық белгінің көбеюі нәтижеліліктің көбеюіне әкеледі; 

Б) факторлық белгінің көбеюі нәтижеліліктің төмендеуіне әкеледі;  

В) нәтижелік фактордың төмендеуі факторлық белгінің өсуіне әкеледі. 

Г) нәтижелік фактордың төмендеуі факторлық белгінің төмендеуіне 

әкеледі 
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3. Мультипликативті үлгі өзіне нені енгізеді? 

а) факторлар алгебралық сомалар түрінде қатысады; 

б) факторлар қосындылар түрінде қатысады; 

в) факторлар қатынас түрінде қатысады. 

Г) факторлар көбейтіндісінен тұрады 

4. Детерминациялы талдау кезіндегі үлгілер жасау тәсілдері: 

А) аралас үлгі; аддитивті үлгі; мультипликативті үлгі; 

Б) факторлық жүйені созу;факторлық жүйені кеңейту;факторлық 

жүйені қысқарту;    

В) түзетулер енгізілген әдіс;баланстық әдіс;тізбектік орын алмастыру 

әдісі. 

Г) аралас үлгі; аддитивті үлгі; факторлық жүйені созу; 

5. Фактор мен нәтиже арасындағы байланыс тығыздығы ненің 

көмегімен анықталады? 

А) ырғақтылық коэффициентімен; 

Б) түрлену коэффициентімен; 

В) корреляция коэффициентімен. 

Г)факторлардың қосындысымен 

6. Корреляция коэффициентінің формуласы қандай? 
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7. Корреляция коэффициентін есептеу кезіндегі қандай жағдайда 

көрсеткіштер арасындағы байланыс тығыз болады? 

А) 0,5-0,7; 

Б) 0,3-0,5; 

В) 0,7-0,9. 

Г) 0,3-0,7 

8. Қалыпты теңдеулер жүйесінің түрлері қандай?  
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9. Бағыттық (линейное) бағдарламалау қашан қолданылады? 

А) корреляция коэффициентін есептеу кезінде; 

Б) көлік міндеттерін шешу кезінде; 

В) тауарларды өткізуден түскен түсімдерді есептеу кезінде. 

Г) шығындарды есептеу кезінде 

10. Желілік кесте қай жерде бірінші қолданылады: 

А) телемұнараны салу кезінде, Мәскеуде; 

Б) аспалы жол салу кезінде, Алматыда; 

В) Астана қаласындағы телемұнара салуда.   

Г) аспалы жол салу кезінде, Мәскеуде 

 

4ТАҚЫРЫП. Қаржы коэффициенттері әдістері 

Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Қаржы коэффициенттері  

2. Пайда және пайдалылық коэффициенттері 

Әдебиеттер: 2,4,5,6,9,10,11 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Қаржы коэффициенттері 

2. Пайда және пайдалылық коэффициенттері 

 

2-ші сабақ 

1. Қорларды пайдалану тиімділігі  көрсеткіштері 

2. Нарықтық белсенділік көрсеткіштері 

 

СӨЖ тапсырмасы: 

Экономикалық талдауда қолданылатың қаржылық коэффициенттерді, 

оның ішінде пайдалылық коэффициенттерді қарастыру. 
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ОСӨЖ тапсырмасы: 

Келесі сұрақтарды қарастырыңдар: 

1. Қаржылық коэффициенттер.Талдаудагы олардың орыны. 

2. Өтімділік және төлемқабілеттілік көрсеткіштері. 

3. Табыстылық және пайдалылық көрсеткіштері. 

4. Қорларды тиімді пайдалану корсеткіштер. 

5. Нарықтық белсенділік көрсеткіштері. 

6. Кәсіпорынның іскерлік белсенділігінің сипаттайтың 

коэффициенттер. 

 

2-ШІ МОДУЛЬ. БАСҚАРУШЫЛЫҚ ТАЛДАУ 

 

5ТАҚЫРЫП.Басқарушылық талдаудыцң әдістері 

Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Басқарушылық талдаудың мәні, міндеттері, ролі және маңызы 

2. Қаржы және басқарушылық талдау арасындағы өзара байланыс 

3.  Басқарушылық талдаудың мазмұны және негізгі кезеңдері, ақпарат 

көздері 

Әдебиеттер:1,2,3,5,6,9,10,11 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Басқарушылық талдаудыңмәні, міндеттері, ролі және маңызы  

2. Қаржы және басқарушылық талдау арасындағы өзара байланыс 

 

2-ші сабақ 

1. Басқарушылық талдаудың мазмұны және негізгі кезеңдері 

2. Ақпарат көздері 

 

СӨЖ тапсырмасы: 

қаржылық талдау мен басқарушылық талдаудың жүргізу мақсаттарың 

және  арасындағы айырмашылықтарды анықтап зерттеңіздер.Тақырып 

бойынша қысқаша конспект дайындау. 

Тақырыптар бойынша реферат орындау: 

1. Басқарушылық талдаудыңмақсаты мен міндеттері. 

2. Басқарушылық талдаудыңролі мен мәні. 

3. Қаржы және басқарушылық талдау арасындағы өзара байланыс. 

Басқарушылық талдаудың негізгі ақпарат көздері.  

4. Басқарушылық талдаудың ерекшкліктері мен негізгі кезеңдері, 

мазмұны 

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

1.Рефераттарды талқылау. 

2.Келесі сұрақтарға жауап берініздер: 
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1. Басқарушылық талдаудың негізгі ақпараттық көздері. 

2. Қаржылық талдаудың негізгі ақпараттық көздері. 

3. Басқарушылық талдаудың маңызы мен қажеттілігі. 

4. Қаржылық талдаудың негізгі маңызы мен қажеттілігі. 

5. Қаржылық талдау нәтижелерінің негізгі тұтынушылары. 

 

3.Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1. Басқарушылық талдаудың жалпы әдістемесі. 

2. Басқарушылық талдау не үшін жүргізіледі, негізгі мақсаты. 

 

6ТАҚЫРЫП.Компанияның маркетингтік әрекетін талдау 

Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Маркетингтік әрекетті талдаудың маңызы және міндеттері 

2. Өнімге деген сұранысты және тапсыпыс портфелін қалыптастыруын 

талдау 

3. Сұранысы жоқ өнім тәуекелділігін талдау. Өнімдерді жүзеге асыру 

нарығын талдау,баға саясатын талдау, өнімнің төлем қабілеттілігін 

талдау 

Әдебиеттер:1,2,3,5,6,8,9,10 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Маркетингтік әрекетті талдаудың маңызы және міндеттері  

2. Өнімге деген сұранысты және тапсыпыс портфелін қалыптастыруын 

талдау 

 

2-ші сабақ 

1. Сұранысы жоқ өнім тәуекелділігін талдау 

2. Өнімдерді жүзеге асыру нарығын талдау, баға саясатын талдау 

3. Өнімнің төлем қабілеттілігін талдау 

 

СӨЖ тапсырмасы: 

кәсіпорындардың маркетингтік әрекетің зерттеу.Тақырып бойынша 

қысқаша конспект дайындау. Тестілеуге дайындалу. 

 Есеп шығару. 

1-ші есеп 

 

Көрсеткіштер 

Ішкі нарық Экспорт 

1-ші 

жыл 

2-ші 

жыл 

3- ші 

жыл 

1-ші 

жыл 

2-ші 

жыл 

3- ші 

жыл 

Өткізілген өнімдердін көлемі 

(туб)  

200 2300 2500 316 354 412 

Өнім бірлігінің бағасы тг. 19,5 22,8 22,0 29,0 24,0 24,8 

Өнім бірлігінің өзіндік құны 

тг. 

16,3 16,8 17,5 17,9 18,4 19,8 
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Пайда т.г.       

Пайдалылық       

Қорытынды жасау. 

 

2-ші тапсырма. 

Тақырыптар бойынша реферат орындау: 

1. Сұранысы жоқ өнімнің тәуекелділігін талдау 

2. Өнімдерді өткізу  нарығын талдау 

3.Өнімдердің бәсекеқабілеттілігін талдау 

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

Келесі сұрақтарға жауап берініздер: 

1. Сұраным жоқ өнімдердің тәуекелділігін бағалау. 

2. Кәсіпорынның баға саясатын талдау. 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1. Маркетингтік қызметті талдаудың мәні қандай? 

2. Маркетингтік қызметтің алдында қандай мақсаттар бар? 

3. Бағаның өндіруге деген сұраным икемділігі немен анықталады? 

4. Табысқа деген икемділік коэффициенті нені сипаттайды? 

5. Сұранымы жоқ өнімге тәуекелділік қашан анықталуы мүмкін? 

6. Кәсңпорынның баға саясаты және өнімнің бесеке 

қабандаілеттілігін талдау ерекшелігі қандай? 

 

Білімін өз бетімен тексеру үшін тестілік сұрақтар 

1. Қандай жағдайда тапсырыс портфелі азаяды, өндіріс өнімділігі 

төмендейді өзіндік құн және шығын өседі 

а) өнімге сұраныс өскенде 

б) өнімге сұраныс төмендегенде 

в) өнімге сұраныс өзгермегенде 

2. Тауар бағасы, сапасы, тұтынушылардың табысы және нарықтын 

толымдылығы осы факторлар мыналарға әсер етеді  

а) тұтынушылардың табысы 

б) өнімнің өзіндік құны 

в) сұраным деңгейі 

3. Сұраным қай кезде икемді 

а) икемділік коэффициенті 1-ден үлкен 

б) икемділік коэффициенті 1- ден төмен 

в) икемділік коэффициенті 0-ге тең 

4. Сұранымы жоқ өнімнің тәуекелділігін немен сипатталады 

а) кәсіпорын қызметінің тиімділік көрсеткіштері 

б) тауар және ақша қаражаттарының айналымы 

в) материалды және моральды шығын көлемімен 

5. Сұранымы жоқ өнім тәуекелділік факторлары келесілерге бөлінеді 

а) ішкі және сыртқы 
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б) ағымдағы және есептік 

в) сапалы және сандық 

6.  Сұранымы жоқ тәуекелділігінің түрлері 

а) болжамдық , шынайы 

б) өтімді және өтімсіз 

в) абсолютті және қатыстық 

7.  Сұранымы жоқ өнім тәуекелділігін бағалау үшін не істеу керек 

а) табыс пен тәекелділігінің арасындағы байланыс тығыздығын анықтау 

б) негізгі қорлардың  қозғалысы динамикасын анықтау 

в) дайын өнімнін қалдықтар динамикасың анықтау 

8. Нарықтың бөлек сегменттерінде тауар өмірлік циклнің қанша 

стадиясы бар 

а) 5 

б) 6 

в) 4 

 

7ТАҚЫРЫП. Өнім өндіру және жүзеге асыру көлемін талдау 

Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Өндірістік нәтижелерін талдаудың міндеттері және көздері 

2. Өнім өндіру және жүзеге асыру көлемінің динамикасы, ассортименті 

және түрлері бойынша талдау 

3. Өнім көлеміне факторлардың әсерін талдау және құрылымның 

қозғаласын талау. Өнімнің төлемқабілеттілікті талдау 

Әдебиеттер: 1,2,3,8,9,10,11 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Өндірістік нәтижелерін талдаудың міндеттері және көздері 

2. Өнімнің төлемқабілеттілікті талдау 

 

2-ші сабақ 

1. Өнім көлеміне факторлардың әсерін талдау және құрылымның 

қозғаласын талау 

2. Өнімдерді өткізу талдауының әдістемесі 

1. Шығарылган және өткізілген өнімдердің көлеміне әсер ететін 

факторларды талдау 

 

СӨЖ тапсырмасы: 

Өнім өндіру және жүзеге асыру көлемінің, өнім көлеміне 

факторлардың әсерін талдау әдістемесін қарастыру.Тақырып бойынша 

қысқаша конспект дайындау. Тестілеуге дайындалу. 

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

1-ші есеп.  
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Берілген мәлеметтер бойынша пайдаға талдау жасап факторлардын әсерін 

есптеу керек. 

Көрсеткіштер Болжам Нақты 

1. Өндірістік өзіндік құн 57500 58360 

2. Өзге шығындар 4360 4920 

3. Толық өзіндік құн ? ? 

4. Түскен түсім 78900 81690 

                   Пайда ? ? 

Қорытынды жасау. 

 

2-ші есеп.  

Мәліметтерді пайдалана отырып, қор қайтымдылығын анықтау және 

факторлардың өзгерістерге әсерін есептеп шығару: 

Көрсеткіштер Өткен  

жыл 

Есепті жыл 

1. Өндірістік қуаты 42607 43100 

2. Орта жылдық құны 12140,3 12380,7 

3. Өндірілген өнім (тубтар) 41990 42640 

4. 1 тубтың орташа бағасы (мың теңге) 4,35 4,49 

5. Өнімдер құны (мың теңге) ? ? 

6. Өндірістік қуатты пайдалану коэффициенті ? ? 

Есептеулерді кесте бойынша есептеу және қорытындылар жасау. 

 

Келесі сұрақтарға жауап берініздер: 

1. Өнімдерді шығару және өткізуді талдау әдістемесі. 

2. Шығарылған жіне өткізілген өнімдердің көлеміне әсер ететін 

факторларды талдау. 

3. Болжамның маңызын, өндіріс динамикасын және өнімдер 

өткізуді бағалау. 

4. Өнімдер шығару мен өткізудің көбейту резервтерін анықтау. 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1. Өнім  шығару және өткізуді сипаттайтың көрсеткіштерді 

анықтау. 

2. Өндірістік кәсіорындардың шарттық тасырмаларды орындауына 

жалпы баға беру. 

3. Өнімдерді шығару , жеткізу және өткізу деген көрсеткіштер 

арасындағы өзар байланысың көрсету. 

4. Шығарылған өнімдердің көлеміне әсер ететін факторларды 

анықтау. 

5. Өнім  шығару және өткізуді көбейту жолдарың анықтау. 

6. Есеп шығару. 

 

Білімін өз бетімен тексеру үшін тестілік сұрақтар 

1. Жалпы өнімдер түрінде не түсіндіріледі? 
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а) бүкіл өндірілген өнімдердің құны, аяқталмаған өндірістерді  

    қоса алғанда орындалған жұмыстар; 

б) өткізуге арналып шығарылған өнімдер; 

в)сатыпалушыларға түсіріліп берілген өнімдер. 

 

2. Өндірілген өнімдер көлемінің формуласы қандай? 

 

а) ШӨ= 

ЖС*КС 

ОӨ 

 

 

б)ШӨ= 

ЖС*К 

С*ОӨ 

 

 

в)Кырғ= 

ОӨ*НҚ

Қ 

3 Өткізілген өнімдердің көлемі қалай анықталады? 

а) ӨӨ=ДӨс+ТөДӨб; 

б) ӨӨ=ДӨб+ТӨ-ДӨс; 

в) ӨӨ=ДӨб+ДӨс-ТӨ. 

4. Негізгі қорлардың техникалық жағдайы мен қозғалысына талдау 

жасау қандай көрсеткіштермен сипатталады? 

а) материал сыйымдылық және материал қайтымдылық;   

б) қор қайтымдылық, қор сыйымдылық, қормен қаруланушылық; 

в) негізгі құралдардың жаңартылу, жарамдылық, тозу және кету  

    (шығу) коэффициенттері. 

5. Қор қайтымдылығының өсу резервтері қандай? 

а) өнімдер көлемінің өсуі және негізгі қорлардың жылдық орта  

    қалдықтарының қысқаруы;   

б) материалдық шығындар мен шығарылған өнімдердің өсуі; 

в) өнімдер көлемінің азаюы және негізгі қорлардың жылдық  

    орта құнының өсуі. 

6. Өнімдерді шығару ырғақтылығы коэффициентінің формуласы қандай? 

 

а)Кырғақ= 

ӨШФН  

ӨШБ 

 

 

 

б)Кырға= 

ӨШБ  

ӨШБ 

 

 

 

в)Кырғ=       

ӨШБ  

НШ–нақты шығарылған 

өнімдер  
ШБ 

7. Өндірілетін өнімдердің ассортиментін талдау кезінде  

    қандай себептер сыртқы себептер болып саналады?  
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а) өндірісті ұйымдастырудағы кемшіліктер, жабдықтардың  

    техникалық жағдайының нашарлығы, оның бос тұрып қалуы,  

    апаттар. 

б) нарық конъюнктурасы, өнімдерге сұраныстың өзгеруі,  

    материалдық-техникалық жай-күйі; 

в) фирмалардың іскер белсенділігі және оның негізгі көрсеткіштері. 

8. 2-ші сорт үшін ауыстырмалы коэффициент 

а) 0,7; 

б) 0,9; 

в) 0,8. 

 

8ТАҚЫРЫП. Өндірістік ресурстарын пайдалануын талдау 

Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау. Еңбек уақыты 

қорын пайдалануын талдау. Еңбек өнімділігін талдау. Еңбек 

ресурстарын  тиімді пайдалануын талдау 

2. Өндірістің негізіг қоррлармен қамтамасыз етілуін талдау. Негізгі 

қорлардын пайдалану тиімділігі мен интенсивтілігін талдау 

3. Материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуін талдау 

Әдебиеттер:1,2,5,6,9,11,12 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау. Еңбек уақыты 

қорын пайдалануын талдау 

2. Еңбек өнімділігін талдау 

3. Еңбек ресурстарын  тиімді пайдалануын талдау 

 

2-ші сабақ 

1. Өндірістің негізіг қоррлармен қамтамасыз етілуін талдау. Негізгі 

қорлардын пайдалану тиімділігі мен интенсивтілігін талдау 

2. Материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуін талдау 

 

СӨЖ тапсырмасы: 

еңбек ресурстарымен, өндірістің негізгі қоррлармен қамтамасыз 

етілуін, материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуін  талдау әдістемесін 

қарастырыңыздар.Тақырып бойынша қысқаша конспект дайындау. 

Тестілеуге дайындалу. 

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

1-ші есеп.  

Мәліметтерді пайдалана отырып, оның өзгеруіне факторлардың әсерін 

анықтау: 
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Көрсеткіштер Болжам Ағымдағы 

1. Тұрақты шығындар сомасы (теңге) 498300 515600 

2. 1кг. шикізат бірлігінің бағасы (теңге ) 115 123 

3. 1кг. шикізатқа жұмсалатын өзгермелі  

шығындар (теңге) 

 

80 

 

84 

 Есептеулер кезінде қорытындылар жасау. 

 

2-ші есеп.  

Берілген әлеметтер бойынша материалқайтарымдылық,  есептеп, 

факторладың әсерін аңықтау.  

Көрсеткіштер Болжам Нақтысы 

Материалдық шығындар сомасы 256 400 269 100 

Өндірілген өнім көлемі 658 741 685 369 

Қорытынды жасау. 

 

Келесі сұрақтарға жауап берініздер: 

1. Өндірістік кәсіпорындарда материалдық қорларды талдау 

әдістемесі. 

2. Материалдық қорларға әсер ететін факторларды талдау. 

3. Еңбек қорларды және еңбек ақы қорың талдау. 

4. Кәсіпорынның негізгі қорларының баға түрлері. 

5. Негізгі қорлардың жағдаый мен қозғалысың талдау. 

6. Негізгі қорларды тиімді пайдалануың талдау. 

7. Тиімді пайдалану крсеткіштеріне әсер ететін факторларды 

талдау. 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1. Материалдық және еңбек  қорларды пайдалануының негізгі 

мақсаттары. 

2. Материалдық және еңбек қорларды пайдалануының ақпараттық 

базасы. 

3.  Бір партия тапсырма кқлемі қалай анықталады? 

4. Материалдық қорларды тиімді  пайдалану көрсеткіштерің 

атаңыздар. 

5. Материалдық қорларды пайдалануың талдау әдістемесі. 

6. Еңбек қорларды тиімді  пайдалану көрсеткіштерің атаңыздар. 

7. Еңбек қорларды пайдалануың талдау әдістемесі. 

8. Кәсіпорынның негізгі қорларын бағалау түрлері. 

9. Кәсіпорынның негізгі қорларын талдау барысында ақпараттық база 

болып не табылады? 

10. Кәсіпорынның негізгі қорларының тозуы және жарамдылық 

коэффициентері қалай анықталады? 

11. Кәсіпорынның негізгі қорларының шығыу мен жанарту 

коэффициентері  қалай анықталады? 

12. Есеп шығару.   
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Білімін өз бетімен тексеру үшін тестілік сұрақтар 

1.Негізгі қорлардың техникалық жағдайы мен қозғалысына талдау 

жасау қандай көрсеткіштермен сипатталады? 

а) материал сыйымдылық және материал қайтымдылық;   

б) қор қайтымдылық, қор сыйымдылық, қормен қаруланушылық; 

в) негізгі құралдардың жаңартылу, жарамдылық, тозу және кету  

    (шығу) коэффициенттері. 

2. Қор қайтымдылығының өсу резервтері қандай? 

а) өнімдер көлемінің өсуі және негізгі қорлардың жылдық орта  

    қалдықтарының қысқаруы;   

б) материалдық шығындар мен шығарылған өнімдердің өсуі; 

в) өнімдер көлемінің азаюы және негізгі қорлардың жылдық  

орта құнының өсуі. 

3. Негізгі қорларды жаңарту коэффициенті қалай анықталады? 

 

а) Кж= 

ЖЕҚ 

ЖҚ 

 

б) Кж= 

ЖЕҚ*ЖҚ 

100% 

 

в) Кж=  

ЖҚ 

ЖЕҚ 

мұнда ЖЕҚ – жаңадан енгізілген негізгі құралдар 

            ЖҚ – жыл соңындағы қор 

4. Негізгі құралдар тозуы коэффициентінің формуласы қандай? 

 

а) КТ= 

НҚБҚ 

Т 

 

б) КТ= 

Т 

НҚБҚ 

 

в) КТ=  

 

Т*НҚБҚ 

мұнда НҚБҚ – негізгі құралдардың бастапқы құны  

            Т – тозуы 

6. Өндірістік кәсіпорындардың қор қайтымдылығы қалай анықталады? 

 

а) Қ/қ = 

Кпайда*Б 

НҚОЖҚ*ӨҚ 

 

б) Қ/қ = 

НҚОЖҚ*ӨҚ

Б 

Кпайдалану  

 

в) Қ/қ =  

ӨҚ*Кпайдалану

*Б 

НҚОЖҚ 

мұнда Қ/қ – қор қайтымдылығы 

            Б - өнім бірлігінің орташа бағасы  

            НҚОЖҚ – негізгі құралдардың орта жылдық құны 

            ӨҚ - өндіріс қуаты 
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7. Қормен қаруланушылық қалай анықталады? 

 

а) Қ/қ = 

НҚОЖҚ 

ЖС 

 

б) Қ/қ = 

ЖС 

НҚОЖҚ 

 

в) Қ/қ = 

 

ЖС-НҚОЖҚ 

мұнда ЖС – жұмыскерлер саны 

            НҚОЖҚ – негізгі құралдардың орта жылдық құны       

8. Қор рентабелділігі формуласы: 

 

а) Қ/р = 

П*НҚОҚ  

100  

 

б) Қ/р 

= 

П  

*100 НҚОЖҚ 

 

в) Қ/р =  

НҚОЖҚ  

*100 П 
9.Қор сыйымдылығы қалай есептеледі? 

 

а) Қ/с = 

Т  

*100 НҚОЖҚ 
 

б) Қ/с = 

НҚОЖҚ  

ЖС  

 

в) Қ/с =  

НҚОЖҚ  

Т  

10. Орта мерзімдік жалға беру мынадай мерзімге беріледі: 

а) 1 жылға дейін; 

б) 1 жылдан 3 жылға дейінгі мерзімге; 

в) 3 жылдан жоғары. 

11. Материалдық ресурстарды пайдаланудың тиімділігі қандай 

көрсеткіштермен сипатталады? 

а) материал сыйымдылық және материал қайтымдылық;  

б) қор сыйымдылық және қормен қаруланушылық; 

в) кету (шығару) коэффициенті және негізгі қорлардың  

    жарамдылығы. 

12.Еңбек ресурстарын пайдаланудың тиімділігі қандай 

көрсеткіштермен сипатталады? 

а) қор қайтымдылығы;  

б) өнімділік; 

в) материал қайтымдылық. 

 

9ТАҚЫРЫП.Өнімнің өзіндік құнын талдау 

Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Өнімнің өзіндік құның талдау міндеттері мен маңызы 

2. Өнімнің өзіндік құнының құрылымы мен құрамы 
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3. Өнім өндіру мен өткізуге кеткен шығындарды талдау. Өзіндік 

құнды калькуляция баптары бойынша талдау. Жеке өнім түрлері 

бойынша өзіндік құнды талдау 

Әдебиеттер: 1,2,3,5,6,8,9 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

3. Өнімнің өзіндік құның талдау міндеттері мен маңызы 

4. Өнімнің өзіндік құнының құрылымы мен құрамы 

 

2-ші сабақ 

1. Өнім өндіру мен өткізуге кеткен шығындарды талдау 

2. Өзіндік құнды калькуляция баптары бойынша талдау 

3. Жеке өнім түрлері бойынша өзіндік құнды талдау 

 

СӨЖ тапсырмасы: 

Өнімнің өзіндік құның талдау міндеттері мен маңызымен зерттеу, 

өнімнің өзіндік құныныңталдау әдістемесін зерттеу.Тақырып бойынша 

қысқаша конспект дайындау.  

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

1-ші есеп.  

1. .Өнім өндіру шығындардың динамикасына және құрылымына талдау 

жасау. 

2. Өзіндік құнның абсолютты және салыстырмалы ауытқуларды анықтау. 

3. Өзіндік құнға өнім көлемінін әсерін есептеу.  

Шығындардың  

құрылымы 

Болжам Нақты +,- Үлесі 

болжам 

% 

Үлесі 

нақты 

% 

+,- 

Еңбек ақы 20 500 21 465     

Әлеуметтік аударымдар 6 150 6 440     

Матеиалдық шығындар 28 168 31 746     

Оның ішінде:       

шикзаттар 19 200 21 903     

жанармай 4 800 5 110     

элоктро қуат. 4 168 4 733     

Амортизация 3 150 3 500     

Өзге шығындар 19 984 21 017     

Өзіндік құн ? ?     

Оның ішінде:       

Өзгермелі шығындар 54 567 59 338     

Тұрақты шығындар ? ?     

Шығарылған өнім көлемі  92 800 93 400     

Есептеулер негізінде қорытынды жасау. 
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Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1. Шығын қозғалысын талдау және өзіндік құн мен өндіріс 

шығындары бойынша жоспардың негізделуін бағалау. 

2. Өзіндік құн бойынша жоспардың орындалуының динамикасы 

мен дәрежесін анықтау. 

3. Өзіндік құн динамикасының көрсеткіштеріне әсер еткен 

факторлардың анықтау, шынайы шығында жоспарланғаннан ауытқуының 

шамасы мен себептері. 

4. Өнімнің жеке түрлерінің өзіндік құнын талдау. 

5. Өнімнің өзіндік құнын әрі қарай төмендету резервтерін анықтау. 

6. Шығындар - өндірістік факторлар шығындарының ақшалай 

көрінісі. 

7. Шығын қозғалысын талдау және өзіндік құн мен өндіріс 

шығындары бойынша жоспардың негізделуін бағалау. 

8. Өзіндік құн бойынша жоспардың орындалуының динамикасы 

мен дәрежесін анықтау. 

9. Өзіндік құн динамикасының көрсеткіштеріне әсер еткен 

факторлардың анықтау, шынайы шығында жоспарланғаннан ауытқуының 

шамасы мен себептері. 

10. Өнімнің жеке түрлерінің өзіндік құнын талдау. 

11. Өнімнің өзіндік құнын әрі қарай төмендету резервтерін анықтау. 

 

3-МОДУЛЬ. ҚАРЖЫЛЫҚ ТАЛДАУ. 

 

10ТАҚЫРЫП.Қаржылық талдау негіздері 

Дәріс жоспары 1 (сағат) 

1. Қаржылық талдаумақсаты және міндеттері 

2. Басқарушылық шешім қабылдауда қаржылық талдаудың ролі 

3. Қаржы талдау мен басқарушылық талдау арасындағы өзара байланыс. 

Қаржы талдаудың әдістері 

Әдебиеттер:1,2,3,5,4,7,10 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Қаржылық талдаумақсаты және міндеттері 

2. Басқарушылық шешім қабылдауда қаржылық талдаудың ролі 

 

2-ші сабақ 

1. Қаржы талдау мен басқарушылық талдау арасындағы өзара байланыс 

2. Қаржы талдаудың әдістері 

 

СӨЖ тапсырмасы:каржылық талдаудың негіздерін зерттеу, қаржылық есеп 

беру формаларын қарастыру.Тақырып бойынша қысқаша конспект дайындау.  

Келесі тақырыптарға реферат жазып әкеліңіздер: 
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1. Кәсіпорынды басқаруда талдаудың ролі 

2. Талдаудың пайда болу тарихы 

3. Қаржылық талдаудың әдістемесі 

4. Бухгалтерлік баланстың экономикалық оқылуы 

5. Қаржылық есеп беруді талдау 

6. Табыстар мен шығындар туралы есеп беруді талдау 

7. Ақшаның қозғалысы туралы есеп беруді талдау 

8. Меншікті капиталдың өзгерісі туралы есеп беруді талдау 

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

1.Рефераттарды талқылау 

2.Келесі сұрақтарға жауап беріңіздер: 

1. Қаржылық талдау деген не? 

2. Қаржылық талдау қашан пайда болды? 

3. Талдауды басқарушылық және қаржылық деп бөлуге не себеп 

болды? 

4. Нарықтық қатынастар кезіндегі қаржылық талдаудың ролі. 

5. Қаржылық талдаудың мазмұны мен міндеттері. 

6. Қаржылық талдаудың ерекшеліктері, оның басқару талдауынан 

айырмашылығы. 

7. Талдаудың нысандары мен субъектілері. 

8. Қаржылық есеп берудің құрамы 

9. Бухгалтерлік баланс 

10. Табыстар мен шығындар туралы есеп беру 

11. Ақшаның қозғалысы туралы есеп беру 

12. Меншікті капиталдың өзгерісі туралы есеп беру 

13. Түсініктеме хат пен есептік саясат 

 

Тапсырма 1. Басылымнан кез келген кәсіпорынның балансының 

деректері бойынша баланс валютасының өсу коэффициентін анықтаңыздар 

Тапсырма 2. Басылымнан кез келген кәсіпорынның «Табыстар мен 

шығындар туралы есеп беру» деректері бойынша таза табыстың өсу 

коэффициентін анықтаңыздар. 

 Тапсырма 3: «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» ҚР 

Заңын оқып қысқаша конспектілеңіз  

Тапсырма 4: Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру неше 

әдіспен құрастырылады? 

Тапсырма5: Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беруді тура 

әдіспен талдаңыз 
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«Айдана» ААҚ-ның Ақша қаражаттарының қозғалысы 

Ақша қаражаттарының 

операциондық  

қызметтен қозғалысы 

2014жыл 2015жыл Ауытқуы 

Сомасы, 

мың тг 

% 

1 2 3 4 5 

Клиенттерден ақшаның келіп түсуі, 

теңге 

1910000 2007000   

Жабдықтаушыларға төленген 

ақша, теңге 

651250 725890   

Қызметкерлерге төленген ақша,  

теңге 

111580 114900   

Төленген пайыздар,  теңге 300000 290000   

Төленген сақтандыру жарналары, 

теңге 

15000 12500   

Төленген табыс салығы, теңге 177750 187770   

Барлығы төленген ақшалар, теңге 1255580 1331060   

Операциондық қызметтен ақшаның 

таза ағындары 

654420 675940   

 

11ТАҚЫРЫП.Компанияның қаржы жағдайына жалпы баға беру 

Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Талдаулық процедуралардың сипаттамасы  

2. Кәсіпорын баласы активтері мен пассивтерін құрылымдық талдау. 

Пассив құрылымын талдау. Актив құрылымын талдау 

3. Балансты көлденең және тік талдау.Салыстырмалы талдаулық баланс 

Әдебиеттер:1,2,3,4,7,8 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Талдаулық процедуралардың сипаттамасы 

2. Кәсіпорын баласы активтері мен пассивтерін құрылымдық талдау 

Пассив құрылымын талдау. Актив құрылымын талдау 

 

2-ші сабақ 

1. Балансты көлденең және тік талдау 

2. Салыстырмалы талдаулық баланс 

 

СӨЖ тапсырмасы: 

1.Басылымнан кез келген кәсіпорынның балансының деректері бойынша 

баланс валютасының өсу коэффициентін анықтаңыздар. 

2. Басылымнан кез келген кәсіпорынның «Табыстар мен шығындар туралы 

есеп беру» деректері бойынша таза табыстың өсу коэффициентін 

анықтаңыздар, активтердің құрамы мен құрылымын талдаңыздар. 

3.Тақырып бойынша қысқаша конспект дайындау. Тестілеуге дайындалу. 
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        ОСӨЖ тапсырмасы: 

Келесі сұрақтарға жауап берініздер: 

1. Қаржылық талдаудың ақпараттық базасы және міндеттері. 

2. Қаржылық жағдайын талдау әдістемесі. 

3. Ұзақ мерзімді қорлардың құрамы мен құрылымың талдау. 

4. Ағымдағы қорлардың құрамы мен құрылымың талдау 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

 1.Баланс активтерінің қозғалысы мен құрылымын талдау 

1. Кәсіпорын активтерін мобильдік және иммобилизацияланған 

қаражаттарына қарай жіктеу 

2. Ұзақ мерзімді активтерді талдау 

3.  Ағымдағы активтерді талдау 

4. Активтердің қалыптасу көздерін талдау 

5. Талдаудың әдістері, ерекшеліктері. 

6. Тігінен талдау 

7. Көлденең талдау 

8. Трендтік талдау 

9. Факторлық талдау 

10. Салыстырмалы талдау 

11. Коэффициенттер әдісі 

 

Білімін өз бетімен тексеру үшін тестілік сұрақтар 

1. Баланс активінің І бөлімінде не көрсетіледі? 

а) негізгі құралдар және айналымнан тыс активтер; 

б) меншікті құралдар көздері; 

в) қысқа мерзімдік несиелер мен займдар 

2. Қаржылық жағдайына талдау жасау кезінде негізгі көз болып 

саналатын не? 

а) «1 сауда», «2 сауда» фирмаларының есеп беруі; 

б) есеп кестелері тіркелген баланс; 

в) жедел есеп пен есеп беру мәліметтері. 

3. Балансты оқу түрінде не түсіндіріледі? 

а) фирма жұмысының қорытындысымен және баланс бойынша  

    оның қаржылық жағдайымен алдын-ала танысу; 

б) баланс активі баптарының құрылымына талдау жасау;  

в) баланс активі баптарының құрылымына талдау жасау. 

4. Көлденең талдау – бұл: 

А) есеп берудiң әрбiр позициясын өткен кезеңмен салыстыру. 

B) әрбiр есеп берудiң позициясының жалпы нәтижеге тигiзетiн әсерiн 

айкындай отырып, қорытынды көрсеткiштердiң құрылымын айқындау. 

C) барлық көрсеткiштер 100 % деп алынатын базистiк жыл денгейiнен, 

бiрқатар жылдар көрсеткiштерiнiң салыстырмалы ауытқуын есептеу. 

D) жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткiшке тигiзетiн әсерiн 

зерттеудiң детерминделген немесе реттелмеген тәсiлдерi көмегiмен талдау.  
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E) дұрыс жауабы жоқ. 

5. Факторлық талдау – бұл: 

А) есеп берудiң әрбiр позициясын өткен кезеңмен салыстыру. 

B) әрбiр есеп берудiң позициясының жалпы нәтижеге тигiзетiн әсерiн 

айкындай отырып, қорытынды көрсеткiштердiң құрылымын айқындау. 

C) барлық көрсеткiштер 100 % деп алынатын базистiк жыл денгейiнен, 

бiрқатар жылдар көрсеткiштерiнiң салыстырмалы ауытқуын есептеу. 

D) жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткiшке тигiзетiн әсерiн 

зерттеудiң детерминделген немесе реттелмеген тәсiлдерi көмегiмен талдау.  

E) дұрыс жауабы жоқ. 

6. Трендтiк талдау – бұл: 

А) есеп берудiң әрбiр позициясын өткен кезеңмен салыстыру. 

B) әрбiр есеп берудiң позициясының жалпы нәтижеге тигiзетiн әсерiн 

айкындай отырып, қорытынды көрсеткiштердiң құрылымын айқындау. 

C) барлық көрсеткiштер 100 % деп алынатын базистiк жыл денгейiнен, 

бiрқатар жылдар көрсеткiштерiнiң салыстырмалы ауытқуын есептеу. 

D) жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткiшке тигiзетiн әсерiн 

зерттеудiң детерминделген немесе реттелмеген тәсiлдерi көмегiмен талдау.  

E) дұрыс жауабы жоқ. 

7. Кұрылымдық талдау – бұл: 

А) есеп берудiң әрбiр позициясын өткен кезеңмен салыстыру. 

B) әрбiр есеп берудiң позициясының жалпы нәтижеге тигiзетiн әсерiн 

айкындай отырып, қорытынды көрсеткiштердiң құрылымын айқындау. 

C) барлық көрсеткiштер 100 % деп алынатын базистiк жыл денгейiнен, 

бiрқатар жылдар көрсеткiштерiнiң салыстырмалы ауытқуын есептеу. 

D) жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткiшке тигiзетiн әсерiн 

зерттеудiң детерминделген немесе реттелмеген тәсiлдерi көмегiмен талдау.  

E) дұрыс жауабы жоқ. 

8. Баланстың валютасының өсу коэффициентi қалай анықталады? 

А) К = (БВЖ.С - БВЖ.Б.): БВЖ.Б 

B) К = (БВЖ.С. + БВЖ.Б.) : БВЖ.С. 

C) К = (БВЖ.Б.- БВЖ.Б.) : БВЖ.Б 

D) К = (БВЖ.Б- БВЖ.С.) : БВЖ.Б 

E) дұрыс жауабы жоқ 

Мұндағы: БВЖ.С – жыл соңындағы баланс валютасы; 

БВЖ.Б - жыл басындағы баланс валютасы. 

9. Таза табыстың өсу коэффициентi қалай анықталады? 

А) К = (ТТЖ.С - ТТЖ.Б.): ТТЖ.Б 

B) К = (ТТЖ.С. + ТТЖ.Б.) : ТТЖ.Б. 

C) К = (ТТЖ.Б.- ТТЖ.Б.) : ТТЖ.Б 

D) К = (ТТЖ.Б- ТТЖ.С.) : ТТЖ.Б 

E) дұрыс жауабы жоқ 

Мұндағы: ТТЖ.С – жыл соңындағы таза табыс; 

ТТЖ.Б - жыл басындағы таза табыс. 
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10. Кәсiпорын активтерiнiңқұны қалай анықталады? 

А) АК = ҰМА+ҚМА 

B) АК = БВ 

C) АК = АЖС-МК 

D) А, B жауаптары дұрыс  

E) дұрыс жауабы жоқ 

Мұндағы: АК - активтердiң құны, БВ- баланс валютасы, АЖС – 

активтердiң жалпы сомасы, МК – меншiктi капитал. 

11. Перманенттi капитал дегенiмiз: 

А) ПК= МК+ҰММ 

B) ПК= МК-ММ 

C) ПК= МК+ҰММ+ҚММ 

D) ПК= МК +ҚММ 

E) ПК= МК-ҚММ 

Мұндағы: ПК- перманенттi капитал, МК- меншiктi капитал, ҰММ- ұзак 

мерзiмдi мiндеттемелер, ҚММ -қысқа мерзiмдi мiндеттемелер. 

 

12ТАҚЫРЫП. Баланс өтімділігін талдау 

Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Төлем қабілеттілік және өтімділік түсінігінің экономикалық мазмұны 

Төлем қабілеттілік және өтімділік көрсеткіштері 

2. Ағымдағы төлем қабілеттілік. Перспективалық төлем қабілетілік 

3. Мәнді өтімділік көрсеткіштерін экономикалық интерпретация жасау 

Аралық көрсеткіштердің динамикасы 

Әдебиеттер:1,2,4,5,6,8 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Төлем қабілеттілік және өтімділік түсінігінің экономикалық 

мазмұны 

2. Төлем қабілеттілік және өтімділік көрсеткіштері 

 

2-ші сабақ 

1. Ағымдағы төлем қабілеттілік 

2. Перспективалық төлем қабілетілік 

3. Мәнді өтімділік көрсеткіштерін экономикалық интерпретация жасау 

4. Аралық көрсеткіштердің динамикасы 

 

СӨЖ тапсырмасы:Бухгалтерлік баланс мәліметтер бойынша баланстық 

активтің баптарын өтімділік деңгейіне байланысты және пассивтік баптарды 

төлеу мерзіне жылдамдығына қарай  топтастырындар, өтімді қаражаттың 

және міндеттемелердің көлемін анықтандар.  Топтастыру қорытындысына 

қарап абсолютті, аралық және жалпы өтімділікті есептендер. Қорытынды 

қалыптастырындар. Баланстық өтімділікке жалпы баға беріндер. 
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Тақырып бойынша қысқаша конспект дайындау. Тестілеуге дайындалу. 

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1. Төлем қабілеттілік және өтімділік түсінігінің экономикалық 

мазмұны  

2. Төлем қабілеттілік және өтімділік көрсеткіштері 

3. Ағымдағы төлем қабілеттілік.  

4. Перспективалық төлем қабілетілік 

5. Аралық көрсеткіштердің динамикасы 

 

Тапсырма 1. Басылымнан кез келген кәсіпорын балансының деректерін 

дәптерге көшіріп алып, сол кәсіпорынның активтерін олардың өтімділік 

дәрежесіне қарай топтастырыңыздар 

Тапсырма 2. Берілген баланс деректері бойынша міндетемелерді 

олардың өтімділік дәрежесіне қарай топтастырыңыздар 

Тапсырма 3. Басылымнан кез келген кәсіпорын балансының деректерін 

дәптерге көшіріп алып, сол кәсіпорынның абсолюттік өтімділік 

коэффициентіе есептеңіздер 

Тапсырма 4. Берілген баланс деректері бойынша жылдам өтімділік 

коэффициентіе есептеңіздер 

Тапсырма 5. Берілген баланс деректері бойынша ағымдағы өтімділік 

коэффициентіе есептеңіздер 

Тапсырма 6. Басылымнан кез келген кәсіпорын балансының деректерін 

дәптерге көшіріп алып, сол кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының  

абсолютті көрсеткіштерін есептеңіздер. 

 

Білімін өз бетімен тексеру үшін тестілік сұрақтар 

1. Бухгалтерлiк баланста ең өтiмдi активтер: 

A) тмқ. 

B) меншiктi капитал. 

C) ұзак мерзiмдi мiндеттемелер. 

D) ақша қаражаттары. 

E) дебиторлық берешек. 

2. Бухгалтерлiк баланста төмен баппен өткiзiлетiн активтер: 

A) негiзгi құралдар. 

B) тмқ. 

C) дебиторлык берешек. 

D) ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер. 

E) қолма қол ақша. 

3. Бухгалтерлiк баланста қиын өткiзiлiлетiн активтер: 

A) негiзгi құралдар. 

B) материалдық қорлар. 

C) қысқа мерзiмдi инвестициялар. 
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D) шығарылған капитал. 

E) бөлінбеген табыс. 

4. Бухгалтерлiк баланста баяу өткiзiлiлетiн активтер: 

A) негiзгi құралдар. 

B) материалдық емес активтер. 

C) материалдық қорлар. 

D) ұзақ мерзiмдi мiндеттемелер. 

E) қолма қол ақша. 

5. Қысқа мерзiмдi пассивтерге не жатады? 

A) аякталмаған өндiрiс. 

B) қысқа мерзiмдi несиелер. 

C) ұзақ мерзiмдi несиелер. 

D) меншiктi капитал. 

E) өндiрiстiк қорлар. 

6. Ұзақ мерзiмдi пассивтерге келесiлер жатады: 

A) аяқталмаған өндiрiс. 

B) ұзақ мерзiмдi несиелер. 

C) дайын онiм. 

D) өндiрiстiк қорлар. 

E) компьютердi бағдарламамен қамтамасыз ету. 

7. Тұрақты пассивтерге не жатады? 

A) ұзак мерзiмдi несиелер. 

B) шығарылған капитал. 

C) қысқа мерзiмдi несиелер. 

D) қысқа мерзiмдi инвестициялар. 

E) қысқа мерзiмдi кредиторлық борыш. 

 

13ТАҚЫРЫП. Қаржы тұрақтылығын талдау 

Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Қаржы тұрақтылығының абсолюттік көрсеткіштері. Қаржы 

тұрақтылығының  үш  факторлық моделі. Қаржы тұрақтылығының 

салыстырмалы көрсеткіштері 

2. Қаржы тұрақтылығы коэффициенттеріне интерпретация 

жасау.Қанағатсыз құрылымға ішкі және сыртқы баға беру 

3. Компанияның абсолютті төлемқабілеттлік түсініктері. Несие 

қаблеттілікті талдау 

Әдебиеттер:1,2,4,5,6,8 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Қаржы тұрақтылығының абсолюттік көрсеткіштері. Қаржы 

тұрақтылығының  үш  факторлық моделі. Қаржы тұрақтылығының 

салыстырмалы көрсеткіштері.  
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2. Қаржы тұрақтылығы коэффициенттеріне интерпретация 

жасау.Қанағатсыз құрылымға ішкі және сыртқы баға беру. 

 

2-ші сабақ 

1. Компанияның абсолютті төлемқабілеттлік түсініктері.  

2. Несие қаблеттілікті талдау. 

 

СӨЖ тапсырмасы:Бухгалтерлік баланс мәліметтер бойынша кәсіпорынның 

динамикасын, тартылған капиталдың  құрылымын талдандар.  ТМҚ-ның 

жағдайына байланысты жақсы деректер  құрылымымен қамтамасыз етілуін 

анықтандар. Кәсіпорынның қаржылық жағдайына баға беріндер және оны 

дамыту жолдарын көрсетіндер. 

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

1-ші есеп. 

Мәліметтерді пайдалана отырып: 

1. бір күндегі тауарлардың айналымдылығы; 

2. бір күндегі тауар айналымының өзгеруіне факторлардың әсерін 

анықтау. 

мың теңге 

Көрсеткіштер Болжам Ағымдағы 

1) 1. тоқсандағы тауарларды сатудан  

    түскен түсім 

 

22390 

 

23176 

2) Тауарлар қорының орташа  

    қалдығы  

 

6890,1 

 

7130,5 

Есептеулер негізінде қорытынды жасау 

 

2-ші есеп. 

Мәліметтерді пайдалана отырып, анықтау: 

1) күндермен есептегендегі айналымдылық; 

2) қосымша тартылған сомалар (шығарылған); 

3) бүкіл, оның ішінде күндермен есептегендегі және біркүндік 

айналымдағы қорлардың айналымдылығы есебінен өндірістік қорлардың 

жалпы өзгеруі. 

Есепті жылдың IV тоқсанының мәліметтері. 

Көрсеткіш Болжам Ағымдағы 

1. Қорлардың бір күндік айналымы  

    (мың теңге) 

 

18,7 

 

21,4 

2. Шикізаттардың орташа қоры 

    (мың теңге) 

 

1750,6 

 

1810,8 

3. Күндермен есептегендегі өндірістік  

    қорлардың айналымдылығы 

 

? 

 

? 

Есептеулер негізінде қорытынды жасау 
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Келесі сұрақтарға жауап берініздер: 

4. Қаржы тұрақтылығы коэффициенттеріне интерпретация жасау. 

5. Қанағатсыз құрылымға ішкі және сыртқы баға беру 

6. Компанияның абсолютті төлемқабілеттлік түсініктері.  

7. Несие қаблеттілікті талдау. 

 

14ТАҚЫРЫП. Ақша ағысын талдау 

Дәріс жоспары(1 сағат) 

1. Ақша және оның эквивалеттері туралы түсінік. Ақша қаржыларын 

талдау. Ақша қозғалысы туралы есеп беру, оның талдаулық мәні. Ақша 

қозғалысы туралы есеп берудің тура және жана түрлері 

2. Ақша қозғалысы туралы есеп берудің құрылымы 

Әдебиеттер:1,2,4,5,6,8 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 
1. Ақша және оның эквивалеттері туралы түсінік 

2. Ақша қаржыларын талдау. Ақша қозғалысы туралы есеп беру, оның 

талдаулық мәні 

3. Ақша қозғалысы туралы есеп берудің тура және жана түрлері 

 

2-ші сабақ 

1. Ақша қозғалысы туралы есеп берудің құрылымы 

2. Операциялық, қаржы және инвестициялық ақша қозғалыстары 

 

СӨЖ тапсырмасы:1.Ақша қаражаттарының қозғалысы бойынша тура тәсіл 

қолдана отырып, ақшаның келіп түсуі мен кетуін талдандар. Кәсіпорынның 

қаржылық жағдайын оның беріктілігіне қарап бағаландар.  

2.Ақша қаражаттарының қозғалысы бойынша кәсіпорынның  тура тәсіл 

көмегімен қаржылық жағдайын және кәсіпорын ақшасының келіп түсуі мен 

кетуін барлық түріне қарай бағаландар. Ұсыныс пен қорытынды жасандар. 

3.Тақырып бойынша қысқаша конспект дайындау. Тестілеуге дайындалу. 

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

Келесі сұрақтарға жауап берініздер: 

1. Ақша қаражаттарының ағымдағы қызметі. 

2. Ақша қаражаттарының инвестициялық қызмет. 

3. Ақша қаражаттарының қаржылық қызмет. 

4. Ақша қаражаттарына талдау жасау кезінде  қандай эдістер 

қолданылады. 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1. Ақша ағынына болжам жасау келесідей жалғастықта жүргізіледі 

2. Тікелей (төте) әдіс бұл- 

3. Жанама әдіс бұл- 



40 

 

4. Қаржылық циклбұл- 

5. Операциялық цикл бұл- 

6. Ақша қаражатының түсуіне не жатады? 

7. Ақша қаражаттарының кетуіне не жатады? 

 

Білімін өз бетімен тексеру үшін тестілік сұрақтар 

1. Ақша қаражаттары қозғалысына талдау жасаудың жанама әдісінің 

негізіне не жатады? 

а) шығыстар; 

б) түсім; 

в) пайда. 

2. Ақша қаражаттарына талдау жасаудың тікелей әдісінің негізіне не 

жатады? 

а) пайда; 

б) түсім; 

в) шығыстар. 

3. Қаржы циклының ұзақтығы қалай анықталады? 

а) ҚЦҰ = ӨҚА + ДҚА – КҚА; 

б) ҚЦҰ = ӨҚА + КҚА – ДҚА; 

в) ҚЦҰ = КҚА + ДҚА – ӨҚА. 

мұнда ҚЦҰ – қаржы циклының ұзақтығы; 

           ӨҚ – өндірістік қорлардың айналым жасау уақыты; 

           ДҚА – дебиторлық төленбеген қарыздардың айналым  

                       жасау уақыты;    

            КЦА – кредиторлық төленбеген қарыздардың айналым  

                        жасау уақыты. 

4. Дебеторлық төленбеген қарыздардың айналым жасау уақыты қалай 

анықталады? 

а) ДҚА=(ӨҚ/Ш)*365; 

б) ДҚА=(ДҚ/Т)*365; 

в) ДҚА=(Т/ДҚ)*365. 

мұнда ӨҚ – орташа өндірістік қорлар; 

            Ш – шығындар; 

            ДҚ – орташа дебиторлық қарыздар; 

            Т – түсім. 

5. Кредиторлық төленбеген қарыздардың айналым жасау уақыты қалай 

анықталады? 

а) КҚА=(КҚ/Ш)*365; 

б) КҚА=(Ш/КҚ)*365; 

в) КҚА=(КҚ/Т)*365. 

6. Ақша ағынына болжам жасаудың үшінші кезеңі өзіне нені енгізеді? 

а) ақшаның түсуіне болжам жасау; 

б) қысқа мерзімді ссудаға деген жиынтық қажеттілікті анықтау; 

в) таза ақша ағынын есептеп шығару (артық немесе жетіспейтін). 
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15ТАҚЫРЫП. Қәсіпорынның пайдалылығын талдау 

Дәріс жоспары (1 сағат) 

1. Кәсіпорын табысы мен шығынын талдау. Таза пайдаға факторлардың 

әсерін талдау 

2. Үнемдеу әдістері 

Әдебиеттер:1,2,4,5,6,8 

 

Практикалық сабақтардың жоспары(2 сағат) 

1-ші сабақ 

1. Кәсіпорын табысы мен шығынын талдау 

2. Таза пайдаға факторлардың әсерін талдау 

 

2-ші сабақ 

1. Үнемдеу әдістері.  

 

СӨЖ тапсырмасы:Басылымнан кез келген кәсіпорынның қаржылық есеп 

беру формалары деректері бойынша пайдалылығына талдау 

жасандар.Тақырып бойынша қысқаша конспект дайындау. Тестілеуге 

дайындалу. 

 

ОСӨЖ тапсырмасы: 

Келесі сұрақтарға жауап берініздер: 

1. Пайда және пайдалылық көрсеткіштерің талдау әдістемесі. 

2. Пайдаға және пайдалылық көрсеткіштеріне әсер ететін 

факторларды талдау. 

Өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар: 

1. Пайданын көбейю жолдарың атаңыздар. 

2. Пайда және пайдалылық көрсеткіштерің талдаудың ақпараттық 

базасы  

3. Кәсіпорында салықтар төленіп болғаннан кейін қалған пайда 

қалай бөлінеді? 

4. Жинақтау қорына не кіреді? 

5. Жинақтау қоры қандай мақсаттарға жұмсалады? 

6. Нақты еңбекақы индексі қалай анықталады? 

7. Салық салынатың пайда қалай анықталады? 

8. Жинақтау қорына аударылатың сома қалай анықталады? 

9. Кәсіпорынның таза пайдасы қалай анықталады? 

10. Жинақтау қорына аударылатың сомасына қадай әдісті қолданып 

факторлық талдау жүргізіледі? 

11. Есеп шығару. 

 

Білімін өз бетімен тексеру үшін тестілік сұрақтар 

1. Өткізілген өнімдер көлемінің пайдаға әсері қалай анықталады? 
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2. Түзетулер енгізілген пайда қалай анықталады? 
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3. Өзіндік құнның пайдаға әсері қалай анықталады? 
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4. Өткізілген өнімдердің рентабелділігі қандай формула бойынша 

анықталады? 
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5. Меншікті құралдардың рентабелділігі қалай анықталады? 

 

6. Өзгермелі шығындарға не жатады? 

а) өндіріс көлемінің өзгеруімен мөлшері өзгеретін тікелей  

    шығындар; 

б) әкімшілік шығындары, нарықты зерттеуге жұмсалатын  

    шығындар, коммерциялық шығындар; 

 

а)Рмқ= 

П  

*100% 

 
МҚ 

 

б)Рмқ= 

МҚ  

*100% 

 
П 

 

в)Рмқ= 

МҚ*П  

100% 



43 

 

в) өндіріс объектісінің өзгермеуімен мөлшері өзгермейтін  

    шығындар; 

7. Маржиналды кіріс қалай анықталады? 

а) өзгермелі шығындар – тауарларды өткізуден түскен түсім; 

б) тауарларды өткізуден түскен түсім - өзгермелі шығындар; 

в) өзгермелі шығындар – тұрақты шығындар. 

8. Фирманың шығынсыздығының артуы: 

а) N=V0+C+П; 

б)N=V0+C+П; 

в) N=V0-C+П. 

9. Өндірістің шекті көлемі қалай анықталады? 
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10. Тұрақты шығындардың шекті нүктесі қандай формула бойынша 

анықталады? 
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17. Кривогузова Н.А. Управленческий анализ. Учебное пособие для 

дистанционного обучения КЭУ Караганда 2005г. 

18. Вакуленко Т.Г., Фомина Л.Ф. Анализ бухгалтерской (финансовой) 

отчетности для принятия управленческих решений. – СПб.: 

Издательский дом «Герда», 2010.  

19. Ашенова А.А. Анализ финансового положения предприятия 

(практическая помощь) // Библиотека аудитора // БИКО. – 1999. - №10. 

20. Бланк И.А. Управление формированием капитала. – Киев: Ника-Центр, 

Эльга, 2002. – 512с  

21. Акулова Н.А. Экономический анализ Учебно – практическое пособие 

для дистанционного обучения, КЭУК Караганда, 1999 г 

 

Бірінші және екінші аралық бақылау өткізу үшін, жәнеемтиханға 

дайындалу сұрақтар 

 

Бірінші аралық бақылау өткізу үшін сұрақтар: 

 

1. Экономикалық талдаудың  мазмұны. 

2.  Индукцияы және дедукция әдістері. 

3.  Себеп сылтау байланыстары.  
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4. Экономикалық талдаудың  пәні және объектісі.  

5. Экономикалық талдаудың   мақсаты, міндеттері және көрсеткіштері  

6. Экономикалық талдаудың  пәні және объектісі.  

7. Экономикалық талдау әдістерінің түсінігі. 

8. Абсолюттік және салыстырмалы айырмашылықтардың дәстүрлі әдістері 

9.  Топтастыру әдісі. 

10.  Орташа шамалар әдісі. 

11.  Салыстыру әдісі. 

12.  Индекстік әдіс. 

13.  Орын алмастыру әдісі. 

14.  Қайта есептелген шама әдістің маңызы. 

15.  Индекстік әдістін маңызы. 

16.  Математикалық статистика әдістері. 

17.  Эконометрикалық әдістер. 

18.  Корреляция-регрессиялық талдау. 

19. Факторларды жүйелеу қажеттілігі және маңызы.  

20.  Детерминациялық және стохастикалық талдауда факторларды 

жүйелеудің негізігі әдістері.  

21.  Моделдеудің мәні және маңызы.  

22.  Детерминациялық факторлық моделдің негізгі типтері. 

23.  Факторлық моделдерді қайта жасау.  

24.  Қаржы коэффициенттері.  

25.  Пайда және пайдалылық коэффициенттері.  

26.  Қорларды пайдалану тиімділігі  көрсеткіштері. 

27.  Нарықтық белсенділік көрсеткіштері.  

28.  Басқарушылық талдаудың  мәні, міндеттері, ролі және маңызы  

29.  Қаржы және басқарушылық талдау арасындағы өзара байланыс. 

30. Басқарушылық талдаудың мазмұны және негізгі кезеңдері. 

 

Екінші аралық бақылау жүргізу үшін сұрақтар: 

 

1. Маркетингтік әрекетті талдаудың маңызы және міндеттері. 

2. Өнімге деген сұранысты және тапсыпыс портфелін қалыптастыруын 

талдау.  

3. Сұранысы жоқ өнім тәуекелділігін талдау.  

4. Өнімдерді жүзеге асыру нарығын талдау, баға саясатын талдау. 

5. Өнімнің төлем қабілеттілігін талдау. 

6. Өндірістік нәтижелерін талдаудың міндеттері және көздері. 

7. Өнімнің төлемқабілеттілікті талдау. 

8. Өнім көлеміне факторлардың әсерін талдау және құрылымның 

қозғаласын талдау.  

9. Өнімдерді өткізу талдауының әдістемесі. 

10. Шығарылган және өткізілген өнімдердің көлеміне әсер ететін 

факторларды талдау. 
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11. Еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуін талдау. Еңбек уақыты қорын 

пайдалануын талдау.  

12. Еңбек өнімділігін талдау.  

13. Еңбек ресурстарын  тиімді пайдалануын талдау.  

14. Өндірістің негізіг қоррлармен қамтамасыз етілуін талдау. 

15. Негізгі қорлардын пайдалану тиімділігі мен интенсивтілігін талдау. 

16. Материалдық ресурстармен қамтамасыз етілуін талдау. 

17. Өнімнің өзіндік құның талдау міндеттері мен маңызы. 

18. Өнімнің өзіндік құнының құрылымы мен құрамы. 

19. Өнім өндіру мен өткізуге кеткен шығындарды талдау. 

20. Өзіндік құнды калькуляция баптары бойынша талдау.  

21. Жеке өнім түрлері бойынша өзіндік құнды талдау. 

22. Талдаулық процедуралардың сипаттамасы.  

23. Кәсіпорын баласы активтері мен пассивтерін құрылымдық талдау.  

24. Пассив құрылымын талдау.  

25. Актив құрылымын талдау. 

26. Балансты көлденең және тік талдау. 

27. Салыстырмалы талдаулық баланс. 

28. Талдаулық процедуралардың сипаттамасы.  

29. Кәсіпорын баласы активтері мен пассивтерін құрылымдық талдау.  

30. Пассив құрылымын талдау.  

31. Актив құрылымын талдау. 

32. Балансты көлденең және тік талдау. 

33. Салыстырмалы талдаулық баланс. 

34. Ақпарат көздері. 

35. Маркетингтік әрекетті талдаудың маңызы және міндеттері. 

36. Өнімге деген сұранысты және тапсыпыс портфелін қалыптастыруын 

талдау. 

37. Сұранысы жоқ өнім тәуекелділігін талдау.  

38. Өнімдерді жүзеге асыру нарығын талдау, баға саясатын талдау. 

39. Өнімнің төлем қабілеттілігін талдау. 

40. Төлем қабілеттілік және өтімділік түсінігінің экономикалық мазмұны.  

41. Төлем қабілеттілік және өтімділік көрсеткіштері. 

42. Ағымдағы төлем қабілеттілік.  

43. Перспективалық төлем қабілетілік. 

44. Мәнді өтімділік көрсеткіштерін экономикалық интерпретация жасау.  

45. Аралық көрсеткіштердің динамикасы.  

46. Қаржы тұрақтылығының абсолюттік көрсеткіштері.  

47. Қаржы тұрақтылығының  үш  факторлық моделі.  

48. Қаржы тұрақтылығының салыстырмалы көрсеткіштері. 

49. Қаржы тұрақтылығы коэффициенттеріне интерпретация жасау. 

50. Қанағатсыз құрылымға ішкі және сыртқы баға беру. 

51. Компанияның абсолютті төлемқабілеттлік түсініктері.  

52. Несие қаблеттілікті талдау.  
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53. Қаржы тұрақтылығының абсолюттік көрсеткіштері. 

54.  Қаржы тұрақтылығының  үш  факторлық моделі.  

55. Қаржы тұрақтылығының салыстырмалы көрсеткіштері.  

56. Қаржы тұрақтылығы коэффициенттеріне интерпретация жасау. 

57. Қанағатсыз құрылымға ішкі және сыртқы баға беру. 

58. Компанияның абсолютті төлемқабілеттлік түсініктері.  

59. Несие қаблеттілікті талдау.  

60. Ақша және оның эквивалеттері туралы түсінік.  

61. Ақша қаржыларын талдау. Ақша қозғалысы туралы есеп беру, оның 

талдаулық мәні.  

62. Ақша қозғалысы туралы есеп берудің тура және жана түрлері. 

63. Ақша қозғалысы туралы есеп берудің құрылымы. 

64. Операциялық, қаржы және инвестициялық ақша қозғалыстары. 

 

Емтиханға дайындалу сұрақтары: 
 

1. Нарықтық қатынастарға көшумен байланысты қаржылық басқарушылық 

талдау қалай бөлінеді 

 2. Ағымдағы талдау түрін көрсетіңіз 

 3. Өндірісті конструкторлық және технологиялық даярлау; өндірісті 

материалдық-техникалық базамен, материалдық және еңбек ресурстарымен 

қамтамасыз ету; өнімдер шығару және өткізуді талдау пәні болып саналады 

 4. Функционалдық талдауды атаңыз 

 5. Экологиялық дағдарысқа жол бермеу үшін табиғат пен қоғам арасындағы 

байланысты сақтау мен жақсарту оның мақсаты болып саналады 

 6. Бұл талдау түрі кәсіпорын басшыларына басқарушылық шешім қабылдау 

үшін ақпарат береді 

7. Ішкі және сыртқы тұтынушыларды ақпаратпен қамтамасыз ететін талдау 

түрін атаңы:  

 8. Экологиялық талдаудың маңызы 

 9. Қаржылық талдау не үшін белгіленген 

 10.  Қанығушылық бойынша ақпараттардың жіктеуі 

11. Өңделу дәрежесі бойынша ақпараттардың жіктеуі 

 12. Уақыт бойынша әрекет ету факторларының жіктеуі 

 13. Түзетулер енгізілген шама әдістері қашан қолданылады 

 14. Түзетулер енгізілген шама әдісі жағдайында бірінші фактордың әсерін 

қалай анықтауға болады 

 15.  Интегралды әдіс жағдайында нәтижеге сапалық фактордың әсері қалай 

анықталады 

 16. Тізбекті орын алмастыру әдісі жағдайында үшінші фактордың әсерін 

қалай анықтауға болады 

17.  Тізбектік орын алмастыру әдісі қашан қолданылады 

18.  Факторлық талдау кезінде интегралды әдіс қай уақытта қолданылады 

19.Баланстық байланыстың формуласы қандай 
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20.Қаржылық басқарушылық талдауда индекстік әдіс қай уақытта 

қолданылады 

21. Қандай белгілер факторлық деп аталады 

22.Фактор мен нәтиже арасындағы байланыс тығыздығы ненің көмегімен 

анықталады 

23.Корреляция коэффициентін есептеу кезіндегі қандай жағдайда 

көрсеткіштер арасындағы байланыс өте тығыз деп бағаланады 

24.Кешенді талдау әдістерінің қайсысы неғұрлым дәл болып саналады 

25.Коммерциялық несие құны қалай анықталады 

26. С=k*t*p формуласы нені анықтайды 

27.Тауарларды өткізуден түскен айналымның ырғақтылық коэффициенті 

қалай есептеледі 

28.Факторлардың үшінші тобы бойынша тауарларды өткізуден түскен 

айналым қалай есептеледі 

 29. Тауарларды өткізуден түскен айналымға оның сандық әсер етуі қалай 

анықталады 

30.Сауда қызметкерлерінің саны (с), жұмыс істеген күндер (К), сағаттар 

(ауысым-сағ) саны, 1 жұмыскердің өнімділігі (ө) қандай факторлардың 

тобына жатады 

31. Еңбек ресурстарымен қамтамасыз етумен байланысты 

факторларғамыналардың қайсысы жатады 

32. Кассадаға ақша  баластың қандай тарауына кіреді  

33. Негізіг қорлардың  қалдық құны  және амортизация қосындысы неге тең 

болады  

34. Негізіг қорлардың  бастапқы құны  және амортизация арасындаға айырма 

неге тең болады   

35. Экономикалық субьектілердің пайдаға қол жеткізу жолында жұмсалған 

игіліктер 

 36. Лицензия баланстың қандай бабында көрсетіледі  

37. Патенттер баланстың қандай бабында көрсетіледі  

38. Ұзақ уақытқа қойылған мақсаттарға жету үшін қолданылатын тәсіл 

39.Ағымдық жағдайда қойылған мақсаттарға жету үшін нақты әдістер мен 

тәсілдер 

40. Тізбекті орын  алмастыру  әдісінде  бірінші фактордың әсеті қалай 

есептеледі  

41. Тізбекті орын  алмастыру  әдісінде  екінші фактордың әсеті қалай 

есептеледі   

42. Тізбекті орын  алмастыру  әдісінде  үшінші фактордың әсеті қалай 

есептеледі   

 43. Тізбекті орын  алмастыру  әдісінде  төртінші фактордың әсеті қалай 

есептеледі   

44. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қорқайтарымдылық 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  
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45. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қоркөлемділік әсер 

ететін болса қандай әдіс қолданады  

46. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қорқаруланушылық 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

47. Негізі корлардың орташа құны қалай анықталады, егерде әр бір 

тоқсанның бірінші айының бірінші күнінде мәлімет болса   

48. Негізі корлардың орташа құны қалай анықталады, егерде  кезең басы 

және кезең аяғында мәлімет болса   

49.  Өмім көлемі және негізгі қоллардың орташа құны  қорқаруланушылыққа 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

50. Өмім көлемі және негізгі қоллардың орташа құны  

қорқайқайтарымдылыққа әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

51. Кезең басы және кезең аяғында тауар қалдығы мәліметтер болса қандай 

орташа әдісі қолданады   

52. Тауар айналым көлеміне халықтың саны, жан басына шақандағы тауар 

айналым және халық табысын тауар айналыммен қамту пайызы әсер ететін 

болса қандай әдіс қолданады  

53.Тадарлардың түсуі (Т), кезеңнің басы мен аяғына тауарлар қалдығы (Қб 

және Қс) және тауарлардың өзге де кетуі (ӨК) 

54.Халықтың санымен және олардың ақшалай табыстарымен байланысты 

факторларға мыналардың қайсысы жатады 

 55. Баға мен сұраныс факторына мыналардың қавйсысы жатады 

56. Халықтың саны мына факторлардың қайсысына жатады 

57.  Баға мыналардың қайсысына жатады 

58.  Өткізілген өнім көлемі қай формуламен анықталады 

59.Ө=ХС*АТ*Қ/100 формуласындағы АТ деген нені білдіреді 

60. Ө=ХС*АТ*Қ/100 формуласындағы АТ деген нені білдіреді 

61. Ө=ХС*АТ*Қ/100 формуласындағы ХС деген нені білдіреді 

62. Ө=ХС*АТ*Қ/100 формуласындағы Қ деген нені білдіреді 

63. Ө=ХС*АТ*Қ/100 формуласы нені анықтайды 

64.  Түсімге  тауарлардың бағасы мен санының әсерін анықтау үшін қандай 

әдіс пайдаланылады 

65.
n

xx
Q ∑ −−
=

2)(
 формуласы нені білдіреді 

66.
n

xx
Q ∑ −−
=

2)(
 формуласындағы Q деген нені білдіреді 

67. 
n

xx
Q ∑ −−
=

2)(
 формуласындағы X деген нені білдіреді 

68.
X

Q
V

100*
=  формуласы нені білдіреді 

69.
X

Q
V

100*
=  формуласындағы V деген нені білдіреді 

70.
X

Q
V

100*
=  формуласындағы Q деген нені білдіреді 
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71.
X

Q
V

100*
=  формуласындағы X деген нені білдіреді 

72.Экологиялық талдаудың маңызы 

73.Өңделу дәрежесі бойынша ақпараттардың жіктеуі 

74. Талдау барысында жекелеген тауарлар бойынша, сол сияқты тұтастай 

түрде құндық және физикалық көлемі бойынша не анықталады 

75.Еңбек ресурстарымен қамтамасыз етумен байланысты факторларғане 

жатады 

76.тауар ресурстарын қамтамасыз етумен байланысты факторлар не жатады 

77. Нәтижелік көрсеткіштерге үш және оданда көп факторлар әсер ететін 

болса қандай әдіс қолдпнпды   

78. Өткізілген өнімдердің көлемін қандай формула бойынша анықтауға 

болады 

79. Өткізуден түскен түсімге өткізілген тауарлар бағасы мен санының әсерін 

есептеп шығару үшін қандай әдіс пайдалынады  

80.Ақшалай түрдегі өндірушіден тұтынушыға дейін тауарлар жеткізіп беруге 

жұмсалатын шығындар қалай атайды 

81.Экономикалық мазмұны бойынша шығындарар қандай түрге бөлінеді 

82.Өзгермелі шығындарға не жатады 

83.тұрақты шығыстар не жатады 

84. Кассадаға ақша  баластың қандай тарауына кіреді  

85. Негізіг қорлардың  қалдық құны  және амортизация қосындысы неге тең 

болады  

86. Негізіг қорлардың  бастапқы құны  және амортизация арасындаға айырма 

неге тең болады   

87.Экономикалық субьектілердің пайдаға қол жеткізу жолында жұмсалған 

игіліктер 

88. Лицензия баланстың қандай бабында көрсетіледі  

 89. Патенттер баланстың қандай бабында көрсетіледі  

 90. Ұзақ уақытқа қойылған мақсаттарға жету үшін қолданылатын тәсіл 

 91. Ағымдық жағдайда қойылған мақсаттарға жету үшін нақты әдістер мен 

тәсілдер 

92. Тізбекті орын  алмастыру  әдісінде  бірінші фактордың әсеті қалай 

есептеледі  

96. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қорқайтарымдылық 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

 97. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қоркөлемділік әсер 

ететін болса қандай әдіс қолданады  

 98. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қорқаруланушылық 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

99. Негізі корлардың орташа құны қалай анықталады, егерде әр бір 

тоқсанның бірінші айының бірінші күнінде мәлімет болса   

 100. Негізі корлардың орташа құны қалай анықталады, егерде  кезең басы 

және кезең аяғында мәлімет болса   
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 101.Өмім көлемі және негізгі қоллардың орташа құны  қорқаруланушылыққа 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

102.Өмім көлемі және негізгі қоллардың орташа құны  

қорқайқайтарымдылыққа әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

103. Кезең басы және кезең аяғында тауар қалдығы мәліметтер болса қандай 

орташа әдісі қолданады   

104. Тауар айналым көлеміне халықтың саны, жан басына шақандағы тауар 

айналым және халық табысын тауар айналыммен қамту пайызы әсер ететін 

болса қандай әдіс қолданады  

105. Абсолюттік өтімділік коэффициенті былай анықталады 

  106. Аралық жабу коэффициенті былай анықталады 

 107.  Жалпы жабу коэффициенті  былай анықталады 

 108. Өзіндік құнды есептеу әдісі 

  109. Кәсіпорын персоналы деп аталатын жұмыскерлердің жалпы саны екі 

топқа бөлінеді  

  110. Өндірістік процесте атқаратын роліне байланысты өнеркәсіп-өндірістік 

персоналы мына төменгі категорияларға бөлінеді  

 111. Жұмысшылар, инженерлік-техникалық жұмыскерлер, қызметкерлер, 

қызмет көрсету персоналы қандай категорияларға кіреді 

112. Жұмысшылар атқаратын функциясына байланысты қандай топтарға 

бөлінеді  

  113. Негізгі және қосымша деп жұмысшылар қандай қасиеттерге 

байланысты жіктеледі 

114.  Негізгі жұмысшылар қатарына  кімдер кіреді   

 115. Қосымша жұмысшылар қатарына  кімдер кіреді   

116. Инженерлік-техникалық жұмыскерлер қатарына  кімдер кіреді   

 117. Қызметкерлер  қатарына кімдер кіреді   

  118. Өндіріс құралдардың маңызды бөлігі болып табылады  

 119. Еңбек заттарына нелер жатады   

 120. Шикзаттар деген не  

 121. Материалдар деген не  

122. Белгілі физикалық пішіні жоқ, бірақ кәсіпорынға ұзақ мерзімдік 

активтері болып табылады  

 123. Материалдар қандай топқа бөлінеді  

 124. Негізгі материалдарға жататындар   

125.  Қосымша материалдарға жататындар  

 126. Материалкөлемділік  нені білдіреді  

127.  Жалпы материалкөлемділік   нені білдіреді  

128. Жеке материалкөлемділік  нені білдіреді 

 129. Қондырғылар мен жабдықтар баланстың қандай тарауына кіреді  

130.Үйлер мен ғимараттар баланстың қандай тарауына кіреді  

 131. Көліктік құралдар  баланстың қандай  тарауына кіреді   

 132. Негізгі құралдар баланста қандай бағамен есептелінеді  
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133. Негізгі қорлардың бастапқы және қалдық құны арасындағы 

айырмашылық қалай анықталады  

134. Қысқа мерзімдік инвестициялар баластың қандай тарауына кіреді  

135. Таза пайда шамасы қандай есеп беруде көрсетіледі  

136. Кассадаға ақша  баластың қандай тарауына кіреді  

137. Негізіг қорлардың  қалдық құны  және амортизация қосындысы неге тең 

болады  

138. Негізіг қорлардың  бастапқы құны  және амортизация арасындаға 

айырма неге тең болады   

 139. Кассадаға ақша  баластың қандай тарауына кіреді  

140. Негізіг қорлардың  қалдық құны  және амортизация қосындысы неге тең 

болады  

141. Негізіг қорлардың  бастапқы құны  және амортизация арасындаға 

айырма неге тең болады   

 142. Экономикалық субьектілердің пайдаға қол жеткізу жолында жұмсалған 

игіліктер 

143. Лицензия баланстың қандай бабында көрсетіледі  

144.  Патенттер баланстың қандай бабында көрсетіледі  

145. Ұзақ уақытқа қойылған мақсаттарға жету үшін қолданылатын тәсіл 

146.Ағымдық жағдайда қойылған мақсаттарға жету үшін нақты әдістер мен 

тәсілдер 

147. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қорқайтарымдылық 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

148. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қоркөлемділік әсер 

ететін болса қандай әдіс қолданады  

149. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қорқаруланушылық 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

150. Негізі корлардың орташа құны қалай анықталады, егерде әр бір 

тоқсанның бірінші айының бірінші күнінде мәлімет болса   

151. Негізі корлардың орташа құны қалай анықталады, егерде  кезең басы 

және кезең аяғында мәлімет болса   

152. Өмім көлемі және негізгі қоллардың орташа құны  қорқаруланушылыққа 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

153. Өмім көлемі және негізгі қоллардың орташа құны  

қорқайқайтарымдылыққа әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

154. Кезең басы және кезең аяғында тауар қалдығы мәліметтер болса қандай 

орташа әдісі қолданады   

155. Тауар айналым көлеміне халықтың саны, жан басына шақандағы тауар 

айналым және халық табысын тауар айналыммен қамту пайызы әсер ететін 

болса қандай әдіс қолданады  

156. тұрақты шығыстар дегеніміз не 

157.Кәсіпорындардың әреткеіне қатысты Факторлар қалай бөлінеді 

158.Тәуелсіз факторларға не жатады 

159.тәуелді факторларға не жатады 
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160. Шығындардың  жалпы құрамында үлес салмағы басым болып келеді.  

161. Шығындар = жұмыскерлер саны * орташа еңбек ақы,   бұл арқылы нені 

табамыз 

162. Егерде нәтижелік көрсеткішке екі Фактор әсер ететін болса онда  қандай 

әдіс пайдалынылады 

163.өндіріс көлемінің негізгі көрсеткіштері 

 164.Жалпы өнім – бұл  

165. Кәсіпорын әрекетіне әсерін тигізетін сыртқы себептерге не жатады 

166. Кәсіпорын әрекетіне әсерін тигізетін ішкі себептерге не жатады 

167.Фирмалардың негізгі қорларын пайдалану тиімділігі көрсеткіші 

168.Қаржылық талдаудың негізгі міндеті 

169.Қаржылық талдауда ақпараттың негізгі көзі 

170. Баланс қандай тараулардан тұрады  

171. Баланстың бірінші тарауына кіретіндер   

172. Баланстың екінші тарауына кіретіндер   

173. Баланстың үшінші тарауына кіретіндер   

174. Баланстың төртінші тарауына кіретіндер   

175. Баланстың бесінші тарауына кіретіндер   

176.ақша қаражаттары және оның эквиваленттері, қысқа мерзімдік 

инвестициялар, қысқа мерзімдік дебиторлық қарыздар,қорлар баланстың 

қандай тарауына жатады 

177. негізгі қорлар және материалдық емес активтер баланстың қандай 

тарауына жатады  

178. Қысқа мерзімдік кредиторлық қарыздар баланстың қандай тарауына 

жатады 

179. Қысқа мерзімдік несиелер баланстың қандай тарауына жатады 

180.Негізгі құралдарды және материалдық емес активтерді сатып алу мен 

сату  ақша қаражыларының қозғалысы туралы есеп берудің қандай бөлігі 

181.Ұзақ мерзімді несиелер мен зайымдар алу ақша қаражыларының 

қозғалысы туралы есеп берудің қандай бөлігі 

182. негізгі өнімді жүзеге асырудан түсіп отыратын ақшалар ақша 

қаражыларының қозғалысы туралы есеп берудің қандай бөлігі 

183. негізгі және қосымша материалдар, шикзаттар баланстың қандай 

тарауында көрсетіледі  

184.Ұзақ мерзімді несиелер мен зайымдар баланстың қандай тарауында 

көрсетіледі  

185.  жарғылық капитал  баланстың қандай тарауында көрсетіледі  

186. бөлінбеген пайда баланстың қандай тарауында көрсетіледі  

187. Есеп айрысу шоты, валюталық шоттардағы ақша қаржылары баланстың 

қандай тарауында көрсетіледі  

188. Бағалы қағаздар баланстың қандай тарауында көрсетіледі  

189. Өтімділік  өзінің деңгейіне қарай, яғни ақшаға айналу жылдамдығына 

қарай активтер   мына топтарға бөлінеді: 
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190. Ақша қаржылары және олардың эквиваленттері, сонымен қатар қысқа 

мерзімдік қаржы инвестициялары  өтімділіктің қандай тобына кіреді 

191. Қысқа мерзімдік  дебиторлық қарыздар өтімділіктің қандай тобына 

кіреді 

192. Шикзат пен материалдар, қосалқы бөлшектер, дайын өнім, қайта сатуға 

арналған сатып алынып және сақталып жатқан тауарлар, аяқталмаған өдіріс 

өтімділіктің қандай тобына кіреді 

193. Ұзақ мерзімдік активтері өтімділіктің қандай тобына кіреді 

194. Төлеу мерзімі шуғыл міндеттемелер қатарына жатады  

195. Қысқа мерзімдік міндеттемелер қатарына жатады  

196. Ұзақ мерзімдік міндеттемелер қатарына жатады 

197. Тұрақты міндеттемелер қатарына жатады  

198. Перспективалық төлемқабілеттілікті анықтау үшін мына төменгі 

көрсеткіштер пайдаланады  

199. Кассадаға ақша  баластың қандай тарауына кіреді  

200. Негізіг қорлардың  қалдық құны  және амортизация қосындысы неге тең 

болады  

201. Негізіг қорлардың  бастапқы құны  және амортизация арасындаға 

айырма неге тең болады   

 202. Экономикалық субьектілердің пайдаға қол жеткізу жолында жұмсалған 

игіліктер 

203. Лицензия баланстың қандай бабында көрсетіледі  

204. Патенттер баланстың қандай бабында көрсетіледі  

205. Ұзақ уақытқа қойылған мақсаттарға жету үшін қолданылатын тәсіл 

206.Ағымдық жағдайда қойылған мақсаттарға жету үшін нақты әдістер мен 

тәсілдер 

207. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қорқайтарымдылық 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

208. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қоркөлемділік әсер 

ететін болса қандай әдіс қолданады  

209. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қорқаруланушылық 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

210. Негізі корлардың орташа құны қалай анықталады, егерде әр бір 

тоқсанның бірінші айының бірінші күнінде мәлімет болса   

211. Негізі корлардың орташа құны қалай анықталады, егерде  кезең басы 

және кезең аяғында мәлімет болса   

212. Өмім көлемі және негізгі қоллардың орташа құны  қорқаруланушылыққа 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

213. Өмім көлемі және негізгі қоллардың орташа құны  

қорқайқайтарымдылыққа әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

214. Кезең басы және кезең аяғында тауар қалдығы мәліметтер болса қандай 

орташа әдісі қолданады   
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215. Тауар айналым көлеміне халықтың саны, жан басына шақандағы тауар 

айналым және халық табысын тауар айналыммен қамту пайызы әсер ететін 

болса қандай әдіс қолданады  

216.Өзіндік құнды есептеу әдісі 

217. Кәсіпорын персоналы деп аталатын жұмыскерлердің жалпы саны екі 

топқа бөлінеді  

218. Өндірістік процесте атқаратын роліне байланысты өнеркәсіп-өндірістік 

персоналы мына төменгі категорияларға бөлінеді  

219. Жұмысшылар, инженерлік-техникалық жұмыскерлер, қызметкерлер, 

қызмет көрсету персоналы қандай категорияларға кіреді 

220. Жұмысшылар атқаратын функциясына байланысты қандай топтарға 

бөлінеді  

221. Негізгі және қосымша деп жұмысшылар қандай қасиеттерге байланысты 

жіктеледі 

222. Негізгі жұмысшылар қатарына  кімдер кіреді   

223. Қосымша жұмысшылар қатарына  кімдер кіреді   

224. Инженерлік-техникалық жұмыскерлер қатарына  кімдер кіреді   

225. Қызметкерлер  қатарына кімдер кіреді   

226. Өндіріс құралдардың маңызды бөлігі болып табылады  

227. Еңбек заттарына нелер жатады   

228. Шикзаттар деген не  

229. Материалдар деген не  

230. Белгілі физикалық пішіні жоқ, бірақ кәсіпорынға ұзақ мерзімдік 

активтері болып табылады  

231. Материалдар қандай топқа бөлінеді  

232. Негізгі материалдарға жататындар   

233. Қосымша материалдарға жататындар  

234. Материалкөлемділік  нені білдіреді  

235. Жалпы материалкөлемділік   нені білдіреді  

236. Жеке материалкөлемділік  нені білдіреді 

237. Қондырғылар мен жабдықтар баланстың қандай тарауына кіреді  

238.Үйлер мен ғимараттар баланстың қандай тарауына кіреді  

239. Көліктік құралдар  баланстың қандай  тарауына кіреді   

240.Негізгі құралдар баланста қандай бағамен есептелінеді  

241. Негізгі қорлардың бастапқы және қалдық құны арасындағы 

айырмашылық қалай анықталады  

242. Қысқа мерзімдік инвестициялар баластың қандай тарауына кіреді  

243. Таза пайда шамасы қандай есеп беруде көрсетіледі  

244. Кассадаға ақша  баластың қандай тарауына кіреді  

245. Негізіг қорлардың  қалдық құны  және амортизация қосындысы неге тең 

болады  

246.Негізіг қорлардың  бастапқы құны  және амортизация арасындаға айырма 

неге тең болады   
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247.Экономикалық субьектілердің пайдаға қол жеткізу жолында жұмсалған 

игіліктер 

248. Лицензия баланстың қандай бабында көрсетіледі  

249. Патенттер баланстың қандай бабында көрсетіледі  

250. Ұзақ уақытқа қойылған мақсаттарға жету үшін қолданылатын тәсіл 

251.Ағымдық жағдайда қойылған мақсаттарға жету үшін нақты әдістер мен 

тәсілдер 

252. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен 

 253. қорқайтарымдылық әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

254. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қоркөлемділік әсер 

ететін болса қандай әдіс қолданады  

255. Өмім көлеміне негізгі қоллардың орташа құны мен қорқаруланушылық 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

256. Негізі корлардың орташа құны қалай анықталады, егерде әр бір 

тоқсанның бірінші айының бірінші күнінде мәлімет болса   

257. Негізі корлардың орташа құны қалай анықталады, егерде  кезең басы 

және кезең аяғында мәлімет болса   

258. Өмім көлемі және негізгі қоллардың орташа құны  қорқаруланушылыққа 

әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

259. Өмім көлемі және негізгі қоллардың орташа құны  

қорқайқайтарымдылыққа әсер ететін болса қандай әдіс қолданады  

260. Кезең басы және кезең аяғында тауар қалдығы мәліметтер болса қандай 

орташа әдісі қолданады   

261. Тауар айналым көлеміне халықтың саны, жан басына шақандағы тауар 

айналым және халық табысын тауар айналыммен қамту пайызы әсер ететін 

болса қандай әдіс қолданады  
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