
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 

 
 

 

«Қазіргі экономика және білім мәселелері» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік Интернет-конференция   

материалдары 

6-7 ақпан  2014 ж. 

Том 3 

 

Материалы 

Международной научно-практической 

Интернет-конференции 

«Проблемы современной экономики и образования», 

6-7 февраля 2014 г. 

Том 3 

 

Materials 

of the  International Scientific and Practical 

Internet Conference 

"Problems of the Modern Economy and Education" 
February 6-7,  2014 

Volume 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы-2014 



2 

 

УДК  330(063) 

ББК 65 

Қ 22 

 

Редакционно-издательский совет: 

Корвяков В.А. (председатель), Мухамбетов Д.Г. (зам. председателя), 

Бекенова Л.М., Дауренбеков А., Кубаев К.Е.,  Сейтхамзина Г.Ж.,  Бертаева 

К.Ж., Сейдахметова Ф.С., Штиллер М.В.,  Мадьярова Г.А.,  Айжанова Г.К., 

Кыдырбек-улы А.Б., Алимгазинов К.Ш.,  Дарибай М.М.  

 

 

Қ 22 «Қазіргі экономика және білім мәселелері»   Халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік интернет-конференция материалдары=Материалы  

Международной научно-практической Интернет-конференции  «Проблемы 

современной экономики и образования»,= Materials of the  International 

scientific and practical online Internet conference "Problems of the Modern 

Economy and Education"/– Алматы: Алматинская академия экономики и 

статистики, 2014. 

 

ISBN 978-601-7331-32-0 

Т.3.-2014.-248с. 

ISBN 978-601-7331-35-1 
 

 В сборник включены доклады, представленные на Международную 

научно-практическую Интернет-конференцию  «Проблемы современной 

экономики и образования», (6-7 февраля 2014 г.) по секциям  «Перспективы 

развития бухгалтерского учета, аудита и анализа» и «Актуализация вопросов 

оценки и статистики в  современных условиях».  

 

 

             УДК 330(063) 

             ББК 65 

 

Тексты набраны с авторских оригиналов. 

  

ISBN 978-601-7331-35-1   (Т.3.) 

ISBN 978-601-7331-32-0 (общ.) 
 

 

 

 

      © Алматинская академия                  

       экономики и статистики, 2014 



3 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ВУЗА –  

ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЕ 
 

АЛМАТИНСКАЯ   АКАДЕМИЯ 

ЭКОНОМИКИ И  СТАТИСТИКИ 
 

Государственная лицензия  МОН РК  

 cерия  АБ  № 0137402 

  

 Алматинская академия экономики и статистики (АЭСА) создана 

путем реорганизации государственного учреждения «Институт подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров Национального 

статистического агентства  Республики Казахстан», утвержденной  

Постановлением Правительства РК № 19 от 11.01.1999г.   
 

ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА 

 
5В050600 – ЭКОНОМИКА    

5В050700 – МЕНЕДЖМЕНТ    

5В050800 – УЧЕТ и АУДИТ   

5В050900 – ФИНАНСЫ  

5В051100 – МАРКЕТИНГ   

5В090800 – ОЦЕНКА   

5В051200 – СТАТИСТИКА   

5В060200 – ИНФОРМАТИКА   

5В070300 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ    

 

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 
 

6М050600 – ЭКОНОМИКА  

6М050800 – УЧЕТ и АУДИТ  

6М050900 – ФИНАНСЫ  

6М051100 – МАРКЕТИНГ  

6М090800 – ОЦЕНКА  

6М060200 – ИНФОРМАТИКА 

 

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ   
  

приглашает выпускников школ и колледжей на курсы по предметам ЕНТ и 

КТА. Плата за курсы возвращается слушателям при поступлении в АЭСА.           

Запись в каб. 209, телефоны: +7 (727) 309 58 50; +7 747 341 32 52. 

 

АДРЕС И  КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ АЭСА   
 

Республика Казахстан, 050035, г. Алматы, ул. Жандосова, 59. 

Тел.: +7 (727) 309 58 15; тел.: +7 (727) 309 58 29 

e-mail aesa2005@mail.ru; сайт: www.aesa.kz 

mailto:aesa2005@mail.ru
http://www.aesa.kz/


4 

 

ЖОҒАРҒЫ ОҚУ ОРНЫН ДҰРЫС ТАҢДАУ – 

МАНСАПҚА  БАСТАР  АЛҒАШҚЫ  СӘТТІ  ҚАДАМ! 
 

АЛМАТЫ ЭКОНОМИКА  

ЖӘНЕ СТАТИСТИКА АКАДЕМИЯСЫ 
 

ҚР БҒМ   сериясы   

АБ  № 0137402  мемлекеттік  лицензиясы  
 

 Алматы экономика және статистика академиясы (АЭСА) – 

«Қазақстан Республикасы Ҧлттық статистикалық агенттігінің мамандарды 

даярлау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру институты» мемлекеттік 

мекемесін қайта ҧйымдастыру арқылы ҚР Ҥкіметінің 1999 ж. 11 

қаңтарындағы № 19  Қаулысына сәйкес қҧрылған.   
 

  БАКАЛАВРИАТ БАҒДАРЛАМАСЫ    
 

5В050600 – ЭКОНОМИКА    

5В050700 – МЕНЕДЖМЕНТ    

5В050800 – ЕСЕП ЖӘНЕ АУДИТ    

5В050900 – ҚАРЖЫ    

5В051100 – МАРКЕТИНГ    

5В090800 – БАҒАЛАУ    

5В051200 – СТАТИСТИКА    

5В060200 – ИНФОРМАТИКА    

5В070300 – АҚПАРАТТЫҚ ЖҤЙЕЛЕР    

 

МАГИСТРАТУРА БАҒДАРЛАМАСЫ 
 

6М050600 – ЭКОНОМИКА  

6М050800 – ЕСЕП және АУДИТ  

6М050900 – ҚАРЖЫ  

6М051100 – МАРКЕТИНГ  

6М090800 – БАҒАЛАУ 

6М060200 – ИНФОРМАТИКА 

 

ЖОО ДЕЙIНГI ДАЙЫНДЫҚ ОРТАЛЫҒЫ 

 

мектеп және колледж тҥлектерін ҦБТ және ТКТ пәндері бойынша  

дайындық курстарына шақырады. Курсқа тӛленген ақы АЭСА-ға оқуға 

тҥскен жағдайда тыңдаушыға қайтарылады. 

Курсқа тіркелу: 209 каб., телефондар: +7 (727) 309 58 50; +7 747 341 32 52. 
 

МЕКЕН-ЖАЙЫ МЕН БАЙЛАНЫС ТЕЛЕФОНДАРЫ  
 

Қазақстан Республикасы, 050035, Алматы қ., Жандосов кӛшесі, 59 

тел.: +7 (727) 309 58 15; тел.: +7 (727) 309 58 29; 

e-mail:  aesa2005@mail.ru;  сайт: www.aesa.kz 

mailto:aesa2005@mail.ru
http://www.aesa.kz/


5 

 

Құрметті әріптестер! 

 

Мен, шын жҥректен, Алматы экономика және статистика академиясы 

ӛткізіп отырған Халықаралық ғылыми-тәжірибелік Интернет-конференциясына 

катысушыларға сәлемімді жолдаймын және бар кӛңіліммен  Сіздерге игілікті 

жҧмыс, творчестволық табыс тілеймін! 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Я с большим удовлетворением  приветствую участников Международной 

научно-практической Интернет-конференции «Проблемы современной 

экономики и образования», проводимой Алматинской академией экономики и 

статистики и от всей души желаю Вам плодотворной работы и творческих 

успехов! 

Хочу отметить, что данная конференция, ставшая традиционной,  

проводится в знаменательное для казахстанцев время. Это связано с Новым 

Посланием Президента нашей страны Н.А. Назарбаева народу Казахстана,  

представлением  важнейшего стратегического документа, который имеет 

глубокое историческое значение. 

Особенность и масштабность нынешнего Послания заключается в том, 

что оно определяет как долгосрочные  ориентиры реализации Стратегии 

«Казахстан-2050», так и конкретные шаги по всем приоритетным направлениям 

развития страны. 

При этом четко обозначены базовые индикаторы и этапность в рамках 

семи пятилеток по вхождению Казахстана в число 30 самых развитых стран 

мира. «Легкой прогулки» по XXI веку не будет»,- подчеркнул 

ПрезидентН.А.Назарбаев в своем обращении. Это означает, что Послание 

Президента настраивает на приложение максимума усилий на выполнение 

грандиозных задач, которые поставлены перед нашим обществом. Главнейшими 

из них, как видно из Документа - это 7 стратегических шагов по развитию 

экономики, 7 стратегических шагов социального развития, где определены 

конкретные индикаторы и задачи по достижению ежегодного роста ВВП, 

объема инвестиций, производительности труда, формирование передовой и 

конкурентоспособной образовательной системы и другие важнейшие задачи. 

Я надеюсь, что на предусмотренных конференцией тематических секциях 

будут рассмотрены актуальные проблемы экономики и образования не только 

нашей страны, но и международного характера. 

Уважаемые участники конференции! Еще раз разрешите пожелать Вам 

творческих успехов, благополучия и мира. 

 

Президент Алматинской академии 

экономики и статистики                           Д.С.Раимов 
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Проблемы и пути повышения качества кредитного 

портфеля БВУ РК  
 

Абдрахманова Г.Т., д.э.н, доцент, Бекмурзина Н.А., магистрант 

Казахский национальный технический университет им. К.Сатпаева, г. Алматы 

 E-mail: nagi_111@inbox.ru 

 

Сегодня кредитный портфель выступает определенным критерием, позволяющим 

судить о качестве кредитной политики банка и прогнозировать результат кредитной 

деятельности отчетного периода. Анализ и оценка качества кредитного портфеля 

позволяют менеджерам банка управлять его ссудными операциями. 

К формированию кредитного портфеля приступают, когда сформулирована общая 

цель кредитной деятельности банка, выработана стратегия кредитной политики, в рамках  

этой стратегии определены приоритетные цели формирования кредитного портфеля с  

учетом сложившихся условий внешней среды, конъюнктуры рынков, собственных 

возможностей банка. 

Формирование оптимального кредитного портфеля как одно из основных 

направлений размещения финансовых ресурсов является важнейшим вопросом для 

любого банка. 

Крупнейшие банки, а также дочерние компании нерезидентов в настоящее время 

показывают достаточно небольшой прирост кредитного портфеля. Причиной этого 

является ограничение процентными. Исключение составляет Народный банк, который 

активно кредитует небольшие фирмы увеличив кредитный портфель почти на 49 млрд 

тенге. С другой стороны, существующий уровень инфляции и конкуренция за ресурсы со 

стороны потребительских кредитов не позволяют финансовым институтам снизить ставки 

по вкладам населения. 

Для крупнейших казахстанских банков основной проблемой является норматив 

достаточности капитала, который для крупных игроков находится на пограничном уровне. 

Темп роста капитализации банков существенно отстает от роста кредитных портфелей, 

поэтому сейчас финансовые институты искусственно сдерживают темпы кредитования. 

Вторым фактором, оказывающим влияние на снижение темпов кредитования является 

ужесточение требований со стороны Национального банка Казахстана. Повышение 

регулятором ставки резервирования оказывает давление на уровень капитала и ухудшает 

его достаточность. Кроме того, для многих банков – и казахстанских и западных – 

проблемы роста кредитования напрямую связаны с достаточно источниками 

фондирования. Рыночные долговые займы дорогостоящие, средства, инвестируемые 

иностранными головными организациями, ограничены. Все это оказывает прямое влияние 

на темпы роста кредитных портфелей. Третий фактор – это ограниченное количество 

потребителей кредитных ресурсов, которые обладают высокой кредитоспособностью и 

платежеспособностью. 

Следует отметить, что некоторые иностранные банки в Казахстане финансируют 

свой кредитный портфель за счет денег, привлекаемых у зарубежных головных компаний. 

В существующей ситуации, с закрытыми капитальными рынками и проблемами с 

недостаточной капитализацией банков в Европе, вполне возможно, что финансирование 

казахстанских дочерних банков головными организациями или было приостановлено, или 

сильно сокращено. Другой причиной снижения активности в кредитном направлении, 

mailto:nagi_111@inbox.ru
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может быть снижение интереса к рискованным активам, продиктованное ситуацией на 

рынке. Более жесткие критерии принятия положительного кредитного решения ведут к 

уменьшению объема выданных кредитов. 

По последним данным в 2013 году 26 банков из 38 увеличили кредитные портфели. 

Кредитный рынок подрос на 0,9%, или на 107,3 млрд тенге. Общий объем банковских 

займов превысил 12,5 трлн тенге 
[1] 

Лидером является Народный Банк, его доля в секторе уже превысила 13%, а 

ссудный портфель составил 1,6 трлн тенге. Темп рынку задал, за месяц банк увеличив 

кредитный портфель почти на 49 млрд тенге. Kaspi bank - второй по абсолютному 

приросту. Объем выданных кредитов увеличен на 36 млрд тенге. Рост портфеля за месяц – 

5,7%. Среди ТОП-10 на кредитном рынке Kaspi растет быстрее всех. За год его доля в 

секторе выросла с 3,9% до 5,3%. Третий в ренкинге – Сбербанк Казахстан. Фининститут 

прибавил к портфелю кредитов еще 28 млрд тенге. Аутсайдер ренкинга – АТФБанк. За 

месяц ссудный портфель банка сократился на 39,4 млрд тенге 
[1]

. 

Остальные игроки периодически демонстрируют резкий рост кредитного портфеля 

в период увеличен я собственных обязательств. Но, большая часть средств направляется 

на фондовый рынок для проведения спекулятивных операций, обеспечивающих 

возможность получения быстрого дохода и сохранения достаточно высокого уровня 

ликвидности. Приоритет в направлении кредитования во многом зависит от стратегии 

банка. Есть организации, сосредоточенные практически полностью на корпоративном 

кредитовании, включая малый и средний бизнес, другие же практически полностью 

работают на розницу. 

Для извлечения максимального процентного дохода в настоящее время банки 

активно развивают кредитование физических лиц. Данный вид кредита не требует 

значительных ресурсов как в случае с корпоративными заемщиками и позволяет 

эффективно покрывать растущую стоимость обязательств. В приоритете у банков сейчас 

кредитные карты, однако, на данный момент в объеме портфеля они имеют 

незначительную долю. Не смотря на это, карты являются высокодоходным продуктом и 

помогают банкам повышать среднюю прибыльность по всему кредитному портфелю. 

Это подтверждается тем, что в последние месяцы темпы роста кредитования 

физических лиц почти в 2 раза превысили темпы роста кредитного портфеля юридических 

лиц. По итогам февраля 2013 года объем предоставленных средств населению у 

казахстанских банков вырос на 1,4% (на 39,6 млрд тенге),  а юридических лиц – на 0,9% 

(на 60,7 млрд тенге). За год доля розничных займов выросла с 26,7% до 29,2% (февраль 

2012 – февраль 2013). 

Так же, можно сделать вывод о том, что кредитование малых и средних 

предприятий не прекращалось и во время кризиса, но темпы роста его были значительно 

ниже остальных направлений. Учитывая масштаб бизнеса и ассоциируемые с ним риски, в 

кризис небольшим компаниям гораздо сложнее привлечь кредит, чем крупным 

корпорациям. Поэтому долгое время наблюдалось значительное снижение темпов роста 

кредитования малого и среднего бизнеса, при этом годом активного наращивания данных 

видов кредитов для банков стал 2012 год. Сегодня на рынке существует целый класс 

средних и мелких банков, которые специализируются не только на кредитных, но и на 

расчетных операциях с небольшими предприятиями. 

При этом, финансовые институты уже начинают самостоятельно кредитовать 

средний и малый бизнес, принимая на себя повышенные риски, связанные с этим 

сектором как элементом сырьевой экономики. Прежде всего, это связано с высокой 

маржинальностью, диверсификацией кредитного портфеля, дополнительными 

комиссионными доходами. Кроме того, малый бизнес более гибок, чем корпоративные 

клиенты, быстрее и оперативнее реагирует на изменение на рынке. Тем не менее, кроме 

высокорискованного и высокомаржинального сектора МСБ, нельзя сказать, что 

корпоративное направление активно растет. Основной сдерживающий фактор для 
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расширения корпоративного кредитования – ограниченность ресурсов. С начала года 

прирост показали только срочные вклады физических лиц и депозиты нерезидентов, но их 

рост пришелся на крупнейшие банки. 

Срочные вклады физических лиц остаются основным источником кредитных 

ресурсов (четверть от активов). Однако источник этот не только дорогой, но и 

нестабильный. Корпоративные клиенты очень капризны и непредсказуемы, кроме того, 

большая часть таких клиентов обслуживается давно и надолго в госбанках. Для крупных 

кредитных организаций, так же существует возможность рассчитывать на привлечение 

рыночных займов в период, когда растет спрос на долговые обязательства высокого 

качества. Второй источник – средства государственных корпораций, часть которых 

доступна для крупных банков. Не смотря на все вышесказанное, вклады остаются 

основным источником формирования обязательств для частных розничных банков и 

мелких региональных организаций, так как другой альтернативы фондирования нет. 

В последние 9–12 месяцев депозиты действительно являются основным 

источником поступления новых денег у банков, специализирующихся на потребительском 

секторе, но не обязательно занимают большую долю в структуре пассивов у всех 

кредитных организаций. 

Самые активные направления кредитного рынка: пополнение основных фондов – 

объем займов за месяц вырос на 2,5% (на 26 млрд тенге); объем потребительских займов 

вырос на 2,3% (на 35,4 млрд тенге) . 

Больше всего кредитов в феврале выдано на приобретение оборотных средств 

(379,8 млрд тенге) и потребительские цели граждан (120,2 млрд тенге), что в 

совокупности составило 80,7% от всего объема выданных кредитов 
[2]

. 

 

1-таблица. Структура ссудного портфеля банковского сектора РК 

 

Наименование 

показателя/ дата 

1.01.2011 1.01.12 1.01.13  

Сумма 

основного 

долга в 

млрд.тг 

В % к 

итогу 

Сумма 

основного 

долга в 

млрд.тг 

В % к 

итогу 

Сумма 

основного 

долга в 

млрд.тг 

В % к 

итогу 

Всего ссудный 

портфель 

9258,9 100 10472,8 100 11657,9 100 

Займы банкам и 

парабанковским 

учреждениям 

120,4 1,3 162,9 1,6 148,2 1,3 

Займы 

юридическим 

лицам 

5961,7 64 6705,2 64 7050,9 60,5 

Займы физическим 

лицам 

1807,8 19,5 2018,5 19,3 2530,5 21,7 

Займы субъектам 

МСБ 

1248,7 13,5 1554,6 14,8 1870,7 16,0 

Прочие займы 120,3 1,7 31,6 0,3 57,7 0,5 

 

Согласно рейтингу аналитической группы Kursiv.kz, средние банки обошли 

крупные банки по уровню качества кредитного портфеля. В топ-3 банков по наибольшей 

доле стандартных кредитов на начало января 2013 года вошли АО «Цеснабанк», ДБ АО 

«Сбербанк» и АО «Евразийский банк».  

Так, самый большой удельный вес стандартных кредитов был в АО «Цеснабанк» – 

76,7% (364,4 млрд. тенге), у ДБ АО «Сбербанке» – 72,9%, или 386,0 млрд. тенге, в АО 

http://prodengi.kz/exchange
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«Евразийский банк» – 48,7% или 179,2 млрд. тенге. 

В течение года объем безнадежных кредитов увеличился более чем на треть. Так, 

по сравнению с началом 2012 года объем «токсичных» займов увеличился на 44,8% и 

составил 3,292 трлн. тенге. При этом доля безнадежных кредитов  у 10 ведущих банков в 

общей доле безнадежных займов превысила 93,2% (на 1 января 2012 г. – 91%)
[2]

. 

Казахстанские банки намерены повысить проценты по кредитам, 

 обосновывая этот шаг ускорением инфляции и политикой НБ, взявшего курс 

 на охлаждение рынка кредитования. 

В заключении следует отметить, что формирование эффективного кредитного 

портфеля является важнейшим элементом деятельности казахстанских БВУ, 

позволяющим выработать тактику и стратегию развития. 
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Критерии признания основных средств 
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  E-mail:  salta-abdu@mail.ru 

 

Очень важное направление бухгалтерского учета - учет основных средств. На этапе 

рыночных отношений получение достоверной информации об имуществе предприятия 

обретает первостепенную важность.  

Предприятие приобретает и использует основные средства в ходе осуществления 

операционно-хозяйственной деятельности для производства или поставки товаров и 

услуг, сдачи в аренду или административных целях. Основной задачей ответственных за 

учет основных средств, лиц предприятия, при учете основных средств, остается умение 

квалифицировать основные средства в зависимости от их целевого предназначения. 

Помимо этого, так как основные средства, предполагается учитывать более чем одного 

периода, к задачам бухгалтерской службы будет относиться так же определение полезного 

срока службы основного средства, а так же методов амортизации основного средства.  

Актуальность изучаемой темы. Основное условие эффективности производства – 

обеспечение сохранности и рациональное использование основных средств. Основные 

средства - составляют наибольший удельный вес в производственных затратах 

предприятия. Эффективное использование основных средств способствует улучшению 

всех технико-экономических показателей, в том числе увеличению выпуска продукции, 

трудоемкости изготовления и увеличения прибыли. Размер и динамика основных средств 

- объекты финансового, управленческого и инвестиционного анализа. 

Основной целью предлагаемой статьи является - прежде всего необходимо изучить 

состав и динамику производственных основных средств. При этом основные средства 

рассматриваются по их видам. А также, изучить цели и задачи учета основных средств, 

выделить некоторые тонкости переоценки основных средств. Следует отметить, что 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fforbes.kz%2F&ei=-5bRUrC2A4iX5ATT1oDoDg&usg=AFQjCNFenpXi-yZYNSdnH9SRqKrgvMjOew&bvm=bv.59026428,d.bGE
mailto:salta-abdu@mail.ru
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наиболее сильная динамика, с учетом как абсолютных так и относительных изменении 

наблюдается по активной части основных средств. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость в целом позволяет сделать 

вывод, что на данный момент учет основных средств остается глобальным вопросом в 

сфере бухгалтерского учета, что усовершенствование которого в конечном итоге 

позволяет увеличить и улучшить количество и качество производства. 

Данная статья проиллюстрирована – таблицами. 

Цели и задачи учета основных средств. Своевременный учет, анализ и контроль за 

основными средствами позволяет руководству эффективнее использовать основные 

средства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия. С 

внедрением международных стандартов финансовой отчетности в учете основных средств 

произошли существенные изменения. Изменения коснулись состава и структуры 

основных средств, амортизации их стоимости, учета долгосрочных инвестиций, учета 

операций, связанных с лизингом и арендой имущества, переоценки стоимости основных 

средств, учета и финансирования затрат на ремонт основных средств, учета реализации и 

прочего списания основных фондов. 

Для того, что бы составить финансовую отчетность, в состав элементов которой 

входят основные средства, отвечающую качественным характеристикам финансовой 

отчетности, необходимо производить классификацию основных средств в соответствии с 

их целевым назначением в ходе осуществления операционно-хозяйственной 

деятельности. Классификация основных средств обычно находит свое отражение в 

учетной политике компании. Для более полного методического и административного 

обеспечения учета основных средств на предприятии обычно создается действующая 

комиссия по учету основных средств. В таблице № 1 представлена общепринятая 

классификация основных средств на предприятии: 

 

Таблица № 1 

Общепринятая классификация основных средств на предприятии 
 

 

 

По принадлежности 

Собственные 

(основные средства, принадлежащие компании 

и состоящие на балансе) Арендованные 

(полученные по договору аренды на 

установленный срок) 

 

 

 

 

По характеру использования 

Действующие 

(используемые в производственной и 

хозяйственной деятельности) 

Бездействующие 

(законсервированные, временно 

неиспользованные) 

Находящиеся в запасе 

(основные средства, образующие запас для 

замены действующих основных средств в 

случае их ремонта, ликвидации, аварии) 

 

По вещественному составу 

Инвентарные  

(имеющие вещественное содержание и 

поддающиеся подсчету в натуре) 

 

 

По видам 

1. Земля 

2. Здания и сооружения 

3. Машины и оборудование 

4. Транспортные средства 

5.Компьютерное оборудование 

6. Прочие основные средства 
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Основные средства, используемые административным подразделением, постепенно 

переносят свою стоимость на административные затраты (счет учета 7210), основные 

средства используемые торговыми подразделениями амортизируют на счета расходов по 

реализации (счет учета 7110), и наконец производственные основные средства в 

соответствии со стандартом амортизируют на производственные счета учета, для 

последующего формирования себестоимости произведенной продукции. Разграничение в 

учете и своевременная классификация основных средств позволяет так же добиться 

обеспечения сохранности объектов основных средств. Так как основные средства, 

предполагается учитывать более чем одного периода, к задачам бухгалтерской службы 

будет относиться так же определение полезного срока службы основного средства и 

методов амортизации основного средства. 

Амортизация – это стоимостное выражение износа в виде систематического 

распределения амортизируемой стоимости актива в течение срока службы [1]. 

Срок полезного использования – это период времени, в течение которого 

ожидается использование актива организацией или количество продукции (подобных 

изделий), которые субъект предполагает получить посредством использования этого 

актива [2]. 

Для целей составления финансовой отчетности  предприятие использует сроки 

полезного использования для различных групп основных средств в зависимости от 

категории: 

 

        Категория основных средств                             Срок полезной службы 

Земля не амортизируется 

Здания и сооружения 30-50 лет 

Машины и оборудование 3-15 лет 

Транспортные средства 5-15 лет 

Прочие основные средства 3-10 лет 

 

Внутри каждого диапазона срок полезной службы определяется исходя из оценки 

руководства на основе опыта работы с аналогичными активами. Начисление амортизации 

производится отдельно по каждому объекту. 

Предприятие может принять решение о осуществлении затрат направленных на 

модернизацию, реконструкцию и ремонт основных средств. Такие затраты называются 

последующими зат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ратами и приводят к изменению первоначальной стоимости основных средств. Изменение 

первоначальной стоимости основных средств, по которой они приняты к бухгалтерскому 

учету, происходит в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и 

частичной ликвидации объектов основных средств. Затраты, не изменяющие 

качественные характеристики основных средств, относятся на расходы текущего периода. 

Метод расчета амортизации по объектам основных средств может также 

пересматриваться руководством предприятия, если наблюдаются существенные 

изменения в ожидаемом характере потребления экономических выгод от использования 

основного средства [3].   

Изменения в сроке полезной службы и в методе амортизации учитываются как 

изменения в расчетных оценках, то есть не влекут за собой обязанности в 

ретроспективном пересчете показателей финансовой отчетности.  

Некоторые тонкости переоценки основных средств. Очень частые проблемы 

возникают так же при пересчете стоимости основного средства при проведении 

переоценки основного средства. Если в учетной политике предприятия установлен метод 

учета основных средств по переоцененной стоимости, то обязательно необходимо так же 

определить учетной политикой, каким образом будет производиться переоценка основных 
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средств.  

Срок полезного использования основных средств периодически пересматривается 

и если ожидания существенно отличаются от предыдущих расчетов, то амортизационные 

отчисления за текущий и будущие периоды корректируются. Как уже было отмечено 

ранее, накопленный износ при этом при переоценке либо, изменяется пропорционально 

изменению первоначальной стоимости актива при этом после переоценки  балансовая 

стоимость актива равна переоцененной величине, либо накопленный износ элиминируется 

против первоначальной стоимости актива, а затем чистая величина пересчитывается до 

переоцененной величины. Переоцененная стоимость подлежит распределению на 

оставшийся срок службы основного средства. Переоценка основного средства 

оформляется в программном обеспечении 1С предприятие 8.2 документом "Переоценки 

внеоборотных активов" [4]. Данный документ позволяет пользователю установить все 

необходимые параметры учета переоцененной стоимости по каждому основному 

средству. При чтении стандарта IAS 16 "Основные средства" часто путают два 

совершенно разных понятия: "Переоценка основных средств" и "Тестирование на 

обесценение". Если учет переоценки основных средств устанавливается стандартом IAS 

16, то тест на обесценение производится в соответствии со стандартом IAS 36 

"Обесценение активов". Если переоценка основных средств применяется, в случае 

использования модели учета основных средств по переоцененной стоимости, то тест на 

обесценение производится по всем активам в соответствии с IAS 36 "Обесценение 

активов" и необходим для того, что бы активы не учитывались в составе финансовой 

отчетности по стоимости превышающей их возмещаемую стоимость. При этом 

тестировать свои активы на обесценения компания обязана, вне зависимости от того 

применяет ли она для учета основных средств модель учета по справедливой стоимости 

или модель учета по переоцененной стоимости [5].  

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентаризация недвижимости, здания и оборудования проводится с целью выявления 

фактического наличия и контроля за их сохранностью. До начала инвентаризации 

необходимо проверить наличие технической документации – пи отсутствии документов 

необходимо обеспечить их получение или оформление [1]. Созданная приказом 

руководителя комиссия в обязательном порядке производит осмотр объектов и заносит в 

Инвентаризационную опись основных средств.  

Отдельно на предприятиях обычно вводится внутренний документ по учету 

основных средств, относительно проведения инвентаризации, перемещения, 

модернизации и так далее. Безусловно основными источниками информации об основных 

средствах служат первичные документа: акты приема-передачи в эксплуатацию основных 

средств, накладные на внутренне перемещение и так далее. Однако не менее важным 

моментом в организации аналитического учета является качественное и своевременное 

проведение инвентаризации основных средств. Особо тщательно необходимо относиться 

к полноте и своевременности проведения инвентаризации основных средств, а также 

инвентаризационные описи и приложенные к ним протоколы заседания 

инвентаризационных комиссий, сличительные ведомости, ведомости результатов 

последней инвентаризации, решения руководства организации по итогам ее проведения и 

правильность отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете [6].   

Подводя итоги хотелось бы отметить, что сохранность, учет и использование 

основных средств требует наличия контроля, правильности отнесения предметов к 

основным средствам, их группировки по классификации, принадлежности и характеру 

участия в производственном процессе, оценки основных средств в учете, начисления и 

отражения в учете износа и ремонтов основных средств, правильности и эффективности 

использования основных средств.  

Резюмирующим документом по отражению документов в бухгалтерском учете в 

отношении основных средств будет являться учетная политика предприятия. На 
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основании данного документа определяются все моменты относительно учета основных 

средств на предприятии, классификация, нормы амортизации, инвентаризация и так далее. 

Поэтому важной задачей при учете основных средств будет безусловно формирование 

внутренней нормативной базы по учету основных средств на предприятии.  
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Материал дегеніміз ӛндіріс ҥдерісіне бір-ақ рет қатысып ӛзінің қҧнын толығымен 

жаңадан ӛндірілетін ӛнімге айырбастайтын және де ӛндірілетін ӛнімнің негізін қҧрайтын 

еңбек заттары болып табылатындығы белгілі. Экономикалық  теория ғылымынан белгі 

болғандай кез келген ӛндіріс ҥдерісі ҥшін қажетті ҥш нәрсе бар, олар: еңбек заттары, 

еңбек қҧралдары және жҧмысшы кҥші.  Бҧл ҥш нәрсе болмаған жағдайда ӛндіріс ҥдерісі 

болмайды. Жалпы қандайда болмасын ӛнімді ӛндіріп шығару ҥшін оған тиісті 

материалдық қордың қажет болатындығы белгілі. Ол материал осы ӛндіріліп 

шығарылатын ӛнімдің ӛзіндік қҧнының бір бӛлігін қҧрайды. Бірақ халық 

шаруашылығының әр саласында, сондай-ақ ӛндірілетін ӛнімнің тҥрлеріне қарай 

материалдық қорлар ол ӛнімінің ӛзіндік қҧнының әртҥрлі мӛлшердегі бӛлігін қҧрады.  

Қҧрылыс жҧмыстарының (ӛнімінің) ӛзіндік қҧнының кӛп бӛлігі материалдық 

шығындардан тҧрады. Басқаша айтатын болсақ қҧрылыс жҧмыстарын жҥзеге асыруда 

қҧрылыс объектісінің, яғни салынып тҧрғызылатын ҥйлер мен ғимараттардың негізін 

материалдар қҧрайды. Соған сәйкес ол қҧрылыс объектісінің ӛзіндік қҧны осы қҧрлысты 

салуға пайдаланылған материалдық қорлардың қҧнына тікелей байланысты болып 

табылады. 

Соңғы жылдардағы әлемдік қаржы дағдарысына байланысты еліміздегі қҧрылыс 

жҧмыстарының даму қарқыны бәсеңдеген тҧста кӛптеген ҧйымдардың жҧмыстары тоқтап 

қалды. Кәсіпорындар дағдарыстан шығу жолдарын қарастырып, шығындарын барынша 

азайтуды қарастырды. Дегенменде қҧрылыс жҧмыстарын жҥргізуге байланысты 

шығындарды барынша азайтқанымен оған жҧмсалынатын материалдық шығындар сол 

қалпында қалады деуге болады. Ал оны белгіленген межеден азайту, яғни бағасы тӛмен 

материалдарды пайдалану ӛндірілетін ӛнімдердің, салынатын қҧрылыстың сапасына әсер 

mailto:anarik-89@mail.ru
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етеді. Міне осы тҧрғыдан материалдардың қҧрылыс жҧмыстарының негізі болып 

табылатындығын дәлелдеуге болады. 

Қҧрылыстағы шығындарды топтастыруда материалдық қҧндылықтар ретінде 

отындарды, энергияны, суды, ӛнімдерді және тағыда басқаларды қарастыруға болады.  

Қҧрылыс жҧмыстарының салалық және технологиялық ерекшеліктері 

кәсіпорынның ӛндірістік кезеңінде пайдаланылатын материалдық ресурстардың есебі мен 

әдістемесінің ҧйымдастырылуына елеулі ықпал етеді. Осылардың негізгілерін 

қарастырайық. 

Материалдық ӛндірістің саласы ретінде қҧрылыстың  келесі факторлық шарттар 

бойынша ӛзіне тән белгілі бір ерекшеліктері бар: 

1.  Қҧрылыс ӛнімінің ӛзіне тән ерекшеліктері, олар: 

- қҧрылыс ӛнімдерінің қозғалыссыздығы: Қҧрылыс жҧмысы әрбір объекті бойынша 

жҥргізіледі.Ол объекті пайдалануға берілгеннен кейін қҧрылыс жҧмысы басқа объектіге 

ауысады. Ол жҧмыстың жылжымалы сипатына алып келеді, уақытша қҧрылысқа, еңбек 

қҧралдарын тасымалдауға, және т.б. қосымша шығындарға деген қажеттілік туындайды.  

- қорсыйымдылығы: Ӛнімнің ҥлкен кӛлемділігі, оның кҥрделілігі, кӛпқырлылығы, 

қорсыйымдылығына байланысты материалдар мен конструкциялардың ҥлесі қҧрылыстың 

ӛзіндік қҧнында жоғарғы орынды алады (жалпы шығындардың 50-60 %)  [1]; 

- капитал сыйымдылығы: Қҧрылыс ӛнімдері ҥлкен капитал салымдарын қажет 

етеді. Осыдан қҧрылысқа экономикалық негізделген мол несиелік және басқада 

ресурстарды тарту маңызды орынға ие болып табылады; 

- тҧрғызылған объектілердің ӛзіне тән қасиеттері: Кҥрделі қҧрылыс объектілері 

негізінде стандартизацияланады және бірыңғайландырылады. Қҧрылыс жобасы тапсырыс 

берушінің тапсырмасы бойынша осы стандарттарға негізделініп жасалынады;  

- Қҧрылысты (салынған ҥйлер мен ғимараттардың) пайдаланылуға беру кезеңінің 

ҧзақтығы: Ол қҧрылыс ӛнімдерінің сапалық деңгейінің тӛмендігіне немесе сол салынған 

кҥйінде жарамсыздығына байланысты қосымша шығындар жҧмсалынып қҧрылыстың 

ӛзіндік қҧнының ӛсуіне әкеледі.  

2. Еңбектің ӛзіне тән шарттары. Ӛндірістік ҥдеріс кӛп жағдайда ауа-райы 

жағдайларына, метеорологиялық кӛрсеткіштерге және басқа да табиғи факторларға 

байланысты.  Қҧрылыс жҧмыстары кӛбінесе ашық аспан астында жҥргізілетіндіктен 

мезгілдік ерекшеліктерде әсер етіп отырады, мысалы, қыс мезгіліндегі материалдық 

қорлардың ӛзіндік қҧны мен қҧрылысты-монтаждау жҧмыстардың қҧнының жоғарылауы.  

Қҧрылыста  қҧрылыс объектілері мен алаңдарында кӛп кӛлемде ашық жерде 

сақталатын материалдар кӛп кездеседі (кірпіш, қҧм, тасшақпақ, қиыршық тас, тағыда 

басқа). Метеорологиялық әсерден бҧл материалдар тҧтыну қҧнын тӛмендетеді. Сонымен 

қатар, бҧл материалдар есепті ай бойы қҧжатсыз пайдаланылады да, олардың ӛндірістік 

шығыстары тҥгендеу жҥргізу арқылы анықталады. 

3. Қолданылған техниканың ӛзгешелігі, ӛндірістік технология және еңбекті 

ҧйымдастыру. Жҧмыстың жылжымалы сипаты кӛліктік (транспорттық) техниканың  

мҥліктік кешен қҧрылымының жоғарғы ҥстеме салмағын, оның сындарлы ерекшеліктерін 

және де уақытша немесе жылжымалы ғимараттарды тҧрғызу қажеттіліктерін анықтайды.  

Қҧрылыс саласындағы ӛзгешеліктер мен ерекшеліктер қҧрылыс жҧмыстарын 

жҥргізу кезіндегі материалдық-ӛндірістік қҧндылықтарды ҧйымдастыру есебіне тікелей 

әсер етеді, және басқа қызмет тҥрлерімен салыстырғанда елеулі айырмашылықтары бар. 

Қҧрылыс машиналары мен механизмдерінің пайдаланылу уақытын, ӛндірістің айрықша 

тегіне тән сипатты ерекшеліктеріне сәйкес қарастыру қажет [2]. 

Материалдық қорларды сақтау ҥшін мердігерлік қҧрылыс-монтаж ҧйымдары 

орталық және объект жанындағы қоймаларды, сақтау орындарын пайдаланады. Ірі 

кәсіпорындардың қҧрамында ӛзінің арнайы жасақталған материалдарды дайындау, 

оларды  қҧрылыс объектілерінде жеткізу және сақтау бӛлімшелері болады. Олар әдетте 

ӛндірістік-технологиялық жабдықтау немесе материалдық-техникалық жеткізу 
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басқармалары деп аталады. 

Материалдарды сақтау шарты бойынша барлық қоймалар жабық, жартылай жабық 

және ашық қоймалар деп бӛлінеді. Ашық сақтау қоймаларында табиғи материалдық 

ресурстар (қҧм, тасшақпақ, қиыршық тас), кейбір ӛнімдермен конструкциялар (темір 

бетон ӛнімдері, темір конструкциялар т.б.) сақталынады;  жартылай жабық қоймаларда 

қҧрылыс кірпіштері, цемент, ағаш бҧйымдары мен бӛлшектер сақталынады; жабық 

қоймаларда металл бҧйымдары, бояулар, линолеум, керамикалық плиткалар, ӛзінің 

қҧрамын ӛзгертетін қымбат материалдар мен бҧйымдар сақталады [3]. 

Материалдық қорлардың есебін дҧрыс жҥргізу ҥшін қажетті жағдайларды жасау 

керек. Оның қҧрамына материалдық қорларды сақтау орындарын (қоймаларды) ӛзінің 

ауласымен, кіреберіс темір жолдары, автокӛлік жолдарымен, таразы және басқа да 

ӛлшеуіш қҧрылғыларымен қамтамасыз ету; әр жеке материалдар ҥшін арнайы сақтау 

қоймаларымен қамтамасыз ету; қоймадағы материалдарға нақты тҧлғаны жауапты етіп 

қою; материалдарды қабылдау-ӛткізу  қҧқығы бар тҧлғалардың тізімін анықтау; 

материалдарды қҧрылыс объектілерінің нақты сметасы мен жобасына сәйкестікте қатаң 

босату және тағы да басқаларды жатқызуға болады. Ол ҥшін қолданыстағы 

материалдардың номенклатурасын, материалдар есебінің кіріс етілуі мен шығыс етілуін, 

дҧрыс есептеу ӛлшем бірлігін, , қоймалар мен жауапты тҧлғаларды дҧрыс анықтау қажет. 

Аталған жағдайлар бастапқы есеп қҧжаттарының қалыптасуын жеңілдете тҥседі. 

Қҧрылыс саласының ерекшеліктері материалдық қорларды сақтайтын әрбір 

орындар бойынша оған жауапты тҧлғаларды арнайы қҧжаттармен бекітуді қажет етеді. 

Қҧрылыс алаңдары мен объектілеріне тікелей материалдық-жауапты болып объект 

басшысы тағайындалады. Қҧрылыста белгілі бір жауапты бригадалар да болуы мҥмкін. 

Мысалы, жҧмысшыларға берілген қҧндылықтарды, яғни материалдарды тиімді пайдалану 

ҥшін және де оларға зиян келтірмес ҥшін қҧрылыс ҧйымдарымен алдын ала келсім-шартқа 

отырады, осы жағдайда бригада мҥшелерінің әрқайсысы жауаптылыққа ие болады. Бҧл 

жазбаша тҥрдегі келісім-шарт қҧрылыс ҧйымы мен бригада мҥшелерінің арасында 

бекітіледі.  

Қҧрылыс-монтаж ҧйымдардың қҧрамына негізгі ӛндірістен бӛлек кӛмекші 

ӛндірістері де болады, сондықтан негізгі және кӛмекші ӛндірісте пайдаланылған 

материалдық  ресурстардың бухгалтерлік есебін бӛлек, бірақта ӛзара байланыста 

қарастыру қажет. Қҧрылыс ҧйымының ӛзінде ӛндіріліп пайдаланылатын және басқаларға 

сатылатын ӛнімдерінің бухгалтерлік есебі ӛндірістік ҧйымдардағыдай етіліп жҥргізіледі. 

Қҧрылыс ӛндірісінде кейде жартылай фабрикаттарды пайдалану жиі кездеседі. Бҧл бетон 

ерітіндісін (раствор), асфальт және тағыда басқа қҧрылыс материалдарын дайындауға 

байланысты. Кӛбіне жол, дамба, т.б. салумен айналысатын қҧрылыс ҧйымдары ӛздеріне 

қажетті шикізаттарды (қҧм, тасшақпақ, қиыршық тас), ӛзінің кӛмекші ӛндірісінде ӛндіруге 

мҥдделі болады. 

Қҧрылыс саласындағы кәсіпорындарда материалдық қорлардың есебінің дҧрыс 

ҧйымдастырылуына қызмет тҥрлерінен басқа қабылданған басқару қҧрылымы, қҧқықтық 

нысаны және басқа да факторлар әсер етеді.  

Бҥгінгі таңда еліміздегі қҧрылыс объектілерін салу барысында әр тҥрлі формадағы 

ҧйымдастыру жҧмыстары қолданылады. 

 Қҧрылысты ҧйымдастыру жҧмыстарының нысаны белгілі бір мӛлшерде 

бухгалтерлік есеп жҥйесіне және әрбір қҧрылыс ҥдерісіне қатысушылардың қаржылық 

қорытындысын шығаруға байланысты болып келеді. 

Мысалы, бас мердігерлік қҧрылыс нысанында бас мердігер барлық қҧрылыс 

жҧмыстарына басшылық етуде кешенді тҥрде жауапты болады.  

Тапсырыс берушінің басшылығымен және онымен таңдалып алынған 

сәулетшісімен, қажет болған жағдайда қҧрылыс бойынша кеңесшімен бірге жоба 

қҧрастырылады. Жоба дайын болғаннан кейін ашық немесе жабық сауда-саттық арқылы 

мердігерлік қҧрылыс-монтаждық ҧйымдар анықталады.  
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Қҧрылыс жҧмыстары бас мердігерлік нысанындаатқарылатын болса, жоғарыда 

айтылғандай объект бойынша кешенді жауапкершілік және оны басқару қҧрылыс 

бойынша мамандандырылған бас мердігер кәсіпорынға жҥктелінеді. Егер бас мердігер 

тапсырыс берушінің жҧмысын қоса атқаратын болса, онда бас мердігерден тапсырыс 

берушінің қызметін дҧрыс жҥргізе білуі талап етіледі.  

Тапсырыс беруші (қҧрылыс салушы) бас мердігерлік нысанында қҧрылыс 

жҧмыстарын екі тҥрлі әдіспен ҧйымдастыра алады: кешенді бас мердігерлік және 

ҥлескерлік мердігерлік. 

Кешенді бас мердігерлік қҧрылыс жҧмыстары кезінде тапсырыс беруші қҧрылыс 

объектісіне сауда-саттықты кешенді тҥрде жалпы баға бойынша жҥргізеді. Нәтижесінде 

тапсырыс беруші бас мердігермен бір ғана қҧрылыс объектісіне мердігерлік келісім-

шартқа отырады.  

Ҥлескерлік мердігерлікті жҥргізу барысында объект бӛлімдерге бӛлініп 

қарастырылады, оның әр бӛлімі бойынша тапсырыс беруші жеке-жеке келісім-шартқа 

отырады. Тапсырыс беруші бас мердігермен қосымша келісім-шарт жасасып оған 

қҧрылыс объектісінің белгілі бір бӛлігіне деген келісілген және ҥйлесімді міндеттілікті 

арттыра алады.  

Әржақты қҧрылыс ӛндірісінің ӛзіндік ерекшелігіне қарай, қҧрылыс 

ҧйымдарындағы материалдық қорлардың бухгалтерлік есебі тек басқа да басқару 

салаларымен бірігіп жҥргізілгенде ғана дҧрыс, әрі толық қамтылады. Бҧл басқа да басқару 

салаларына: материалдық-техникалық жабдықтау бӛлімі, ӛндірістік-жобалау бӛлімі, 

ақпараттық технологияны енгізу мен қолдану жӛніндегі бӛлім және де барлық 

инвестициялық-қҧрылыс қызметтерінің субъектілерін жатқызуға болады. 

Осылайша, қҧрылыс ҧйымдарындағы материалдық қорлардың есебінің теориялық 

негіздерін зерттеу нәтижесінде келесідей нәтижелер алынды: 

- Ғылыми кӛзқарастарды жҥйелеу нәтижесінде және нормативтік-қҧқықтық 

шарттарға сәйкес, ғылыми зерттеулердің мақсаты мен міндетіне сай қҧрылыстың 

экономикалық жағдайы анықталды; 

- Инвестициялық-қҧрылыс қызметіне қатысушыларының кӛзқарастары бойынша 

материалдық қорлардың бухгалтерлік есебін және әдістемесін ҧйымдастыруды кешенді 

тәсілмен зерттеу қажеттілігі негізделген; 

- Материалдық қорлардың шикізаттар мен материалдар ретінде қҧрылыс ӛнімін 

ӛндіру барысында, қҧрылыс-монтаждау жҧмыстарын жҥгізуде қолданылатын немесе 

ҧйымның басқарушылық жҧмысына қажет болатын мҥлік ретіндегі ҧғымын нақтыладық;  

- Материалдық қорлардың қолдану бағыты бойынша, технологиялық белгілері 

және ӛндіруші-қҧрылыс ҧйымына қатыстылығы бойынша белгілік кеңістігі кеңейіп, оның 

тҥрлерін жҥйелеп қарастырдық; 

- Қҧрылыс-мердігерлік келісім-шарттың талаптарына, қҧрылыс нормаларына, 

жобалық қҧжаттары мен техникалық және сапалық ережелеріне сәйкес келетін, сату ҥшін 

немесе ӛзінде пайдаланылуға арналған ӛндіріс ҥдерісінің соңғы нәтижесі, материалдық 

қорлардың бір бӛлігі «дайын қҧрылыс ӛнімі» болып табылады. 

- Бірінші рет қҧрылыс ӛндірісінің ерекшелігінің  және негізгі қҧрылыстың  даму 

механизмінің ҧйымдағы материалдық қорлардың есебін және әдістемесін ҧйымдастыруға 

тигізетін әсерін анықтадық; 

Жоғарыда айтылған мәселелерді қорытындылай келе, ендігі кезде алдымызда 

тҧрған, проблемасы шешілуі тиіс мәселе - зерттеу жҥргізу ҥдерісінде қарастырылған 

қҧрылыс жҥргізу есебінің ерекшеліктерін ескере отырып қазіргі экономикалық талаптарға 

сай әдістемелік және ҧйымдастырушылық тәсілдерді қолдана отырып, жаңа бухгалтерлік 

есеп жҥйесін әзірлеу. 

Материалдық қорлардың есебін дҧрыс ҧйымдастырудағы ең басты қадам оларды 

дҧрыс бағалау болып табылады. Салынып жатырған қҧрлысқа пайдалануға босатылатын 

материалдық қорлардың бағасы жоғары болған сайын осы қҧрылыс аяқталған кейінгі 
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оның бағасының жоғары болуына әкеліп тірейді». Ал бҧл қҧрылыс кәсіпорнының 

бухгалтерлік пайдасын азайтады. Кәсіпорындағы қҧрылыс ӛндірісінің ҧйымдастырылуы 

және дамуындағы материалдық қорларды зерттеу эволюциясы, материалдық 

ресурстардың экономикалық мағынасындағы трактовкалар мен жалпылама кӛзқарастарды 

қамти отырып бҧл терминологиның шашыраңқы екенін байқатады және қҧрылыс 

ӛндірісіндегі салалық, технологиялық спецификаның материалдық қорлардың есебіне 

маңызды әсер ететіндігін кӛрсетеді. 
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Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында жҥргізілген реформалаудың нәтижесінде 

мемлекеттік меншіктің орнына жекеменшіктің әртҥрлі формалары қалыптасып, соның 

арқасында елімізде кәсіпкерлік қызметке бет алыс пайда болды. Әміршілдік жҥйедегі 

экономиканың кҥйреуі, жекелеген нарық элементтерінің пайда болуы, экономикалық 

ӛмірге бҧрынғы шаруашылық субъектілерден ӛзінің инновациялық мінез-қҧлқымен 

ерекшеленетін жаңа шаруашылық субъектілерін әкелді. Сонымен бірге қоғамымызда 

меншік иесі деген жаңа әлеуметтік топ қалыптасты. 

Міне, осы тҧстан бастап шаруашылық жҥргізудің жаңа формалары қалыптаса 

бастады, соның бірі – шағын және орта бизнестің дамуы болып табылады. Ел 

экономикасын дамытуда, нарықты қалыптастыруда, ірі ӛндірушілердің монополиясын 

шектеуде және бәсекелестікті дамытуда, тауар және қызмет сҧраныстарын 

қанағаттандыруда, жалақы мен зейнетақыны уақтылы тӛлеуде, жҧмыссыздық мәселесін 

тежеуде және жаңа технологияларды енгізуде шағын және орта бизнес шешуші фактор 

ретінде маңызды рӛл атқарады. Шағын бизнес ірі бизнеске қарағанда нарыққа тез бейімді, 

ӛзгермелі жағдайға байланысты икемді, жаңадан жҧмыс істеп тҧрған ӛндіріс 

секторларында жҧмыс істеуге қабілеті ӛте жоғары [1]. 

Шағын және орта бизнестің мәнi мен мағынасын тереңірек бiлу ҥшiн, ең алдымен 

сол шағын және орта бизнестi алып жҥрушi субъекті – «кәсiпкер» және «кәсіпкерлік 

қызмет» терминiне  тоқталып ӛткен жӛн.  

Кәсіпкер – жеке тҧлғаның ӛз кҥш-қабілетін таныту арқылы, белгілі бір мақсаттарды 

жҥзеге асырушы. Кәсiпкерлiк қызметке талдау жасау – оның жалпы экономикалық ой-

пiкiрі сияқты ҧзақ тарихы мен терең тамырының бар екендiгiн кӛрсетедi.  

mailto:Kalamkas_alaidar@mail.ru
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Экономикалық мағынада кәсіпкер ӛндiрiстiк немесе шаруашылық жобаларды 

басқарушы. Әлеуметтiк-экономикалық қҧбылыс ретiнде кәсiпкерлiк кӛптеген қоғамдық 

қатынастарды қамтиды. Мҧнда экономикалық-қҧқықтық, психологиялық және тарихи 

тҧстары бар. Бiрақ, шағын және орта бизнестiң, яғни кәсiпкерлiктiң негiзi адам қызметiнiң 

экономикалық танымында жатыр. Кәсiпкердің iс-әрекетi ӛзiнiң еңбек  шығындарына 

немесе жалдамалы еңбектi пайдалануға негiзделедi. Шағын және орта бизнестi 

жҥргiзушiлер экономи-калық мҥддені кӛздейтін, сонымен қатар оған қатысушылар 

мiндеттi тҥрде шарт жасасу арқылы ӛз қызметін ҧйымдастырушылар. Мҧндай бизнес тҥрi 

– ҧжымдық болып саналады.  

Шағын және орта бизнес субъектілері ҥнемі жаңарып тҧратын ӛнім тҥрлерін аз 

партиямен ӛндіру, жедел қызмет кӛрсету және жҧмыстарды орындаумен айналысады. 

Сонымен, шағын кәсіпорындар нарықтың толықтаған кезінде жекелеген тапсырыстарды 

есепке ала отырып, ӛнім ӛндіреді, яғни кҥнделікті сҧраныстағы ӛнімдері шығарады, 

қажеттілігі ӛте тез жҧмыстар мен қызметтер орындайды. Сонымен қатар, шағын 

кәсіпорындар қызметтің барлық саласында нӛлдік нәтиже алумен байланысты жоғары 

тәуекелге барады. Сондай-ақ шағын бизнес сферасына ӛздерінің тәуелсіз меншігі бар, 

шаруашылық еркіндікке ие және ӛз қызметі ӛрісінде ҥстемдік етпейтін фирмалар жатады. 

Кӛптеген шетелдік зерттеулер шағын кәсіпорындарға 500 адамнан аспайтын 

жҧмысшылары бар және сату кӛлемі 20 млн. доллардан аспайтын фирмаларды 

жатқызады. Бірақ бҧл кӛрсеткіштер шартты болып табылады [2]. 

Қазiргi уақытта республикада шағын кәсiпорындардың ӛмiршеңдiгi мен ӛркендеуiн 

арттыратын, жаңа отандық технологияларды жасауға және игеруге, жоғары пайдалы 

ғылымды қажет ететін ӛнiмдердi шығаруға мҥмкiндiк туғызатын, шағын кәсiпкерлiктi 

қолдаудың тиiмдi қҧралы болып табылатын бизнес-инкубаторлар, технопарктер және 

шағын кәсiпкерлiктi дамыту жӛнiндегi орталықтар жҧмыс жасауда. Бiрақ, шағын 

кәсiпкерлiктi қолдау орталықтарын қҧру идеясы Қазақстанның кӛптеген аймақтарында 

қолдау тапқанына және тарағанына қарамастан, жҧмыс iстеп тҧрған ҧйымдардың туындап 

келе жатқан тәжiрибесi республиканың шағын кәсiпкерлiгiн қолдаудың нарықтық 

инфрақҧрылымын табысты дамыту ҥшiн жеткiлiксiз. Сондықтан, қазіргі нарықтың тез 

қҧбылмалы тҧсында шағын кәсіпкерлікті экономикалық дамытумен қатар, осы саладағы 

орны ӛте жоғары ішкі бақылау мен есеп жҥйесін жетілдіру бҥгінгі кҥні есеп және қаржы 

саласындағы мамандардың негізгі міндеттерінің бірі болып табылатыны анық білініп 

отыр. Ҧйым қызметін тиімді басқару мақсатында және ондағы кездесетін қандай да бір 

қарама-қайшылықтардың алдын алу ҥшін шағын кәсіпорындарда шаруашылық 

операцияларына жедел бақылау жҥргізу ӛте маңызды болып саналады, себебі жалпы 

ӛндірістік процестерге қажетті ақшалай ресурстар мен материалдардың мақсатына қарай 

жҧмсалуы кәсіпорынның экономикалық ӛсуіне және тҧрақтануына кепіл бола алады.  

Экономикалық ақпараттар жедел, ҥздіксіз және қатаң объективті болған жағдайда 

ғана ӛндірісті басқаруда маңыздылығы жоғарылай тҥседі. Сонымен бірге бақылау 

субъектілері нақты бақылау жҧмыстарын жҥзеге асырса, ал қҧрылымдық бӛлімшелердің 

басшылары шығын нормаларының сақталуына жауап беріп және ӛндіріс шығындарының 

мақсатына сәйкес жҧмсалуын есептеп, әрі бақылап отырса, сондай-ақ орындалған 

жҧмыстардың нәтижелеріне талдау жҥргізген жағдайда ішкі шаруашылық бақылаудың 

тиімділігі  мен маңызыдылығы арта тҥседі.  

Ішкі бақылау туралы айтқанда алдыменен оның мақсаттарын айқындап алған жӛн. 

Кәсіпорындарда ҧйымдастырылған ішкі шаруашылық бақылау жҥйесі алға қойған 

мақсаттарын орындаса, онда ол ҧйым ҥшін сенімді, әрі тиімді болып саналады. Сонымен 

ҧйымдардың бухгалтерлік есеп жҥйесінде кӛрсетілетін ақпараттардың сенімділігі әрі 

толықтылығы, шаруашылық операцияларының ҧйымның ішкі саясатына, заңдары мен 
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бағдарламасына сәйкестігі, ҧйымның барлық мҥліктерінің сақталуы, ақша қаражаттар мен 

материалдардың мақсатқа сай, әрі тиімді пайдаланылуы, жалпы ҧйымның және оның 

қҧрылымдық бӛлімшелерінің алға қойған жоспарларының орындалуы және олардың 

қаржылық жағдайларының тҧрақтылығы мен тиімділігі ішкі бақылау жҥйесінің негізгі 

мақсаттары болып табылады. 

Бақылау ҧйымның ӛткен қаржылық-шаруашылық қызметінде орын алған 

қателіктерді, ауытқуларды, кемшіліктерді жоюға бағытталған. Ҧйымның қызметінде 

пайда болған кемшіліктерді болдырмау және жол бермеу ҥшін басқару шешімін 

қабылдауға және қабылданған шешімнің орындалуына ықпал ету қҧралы. Ҧйымның 

қызметіндегі бақылау тиімділігін анықтау мҥмкін болмағанымен, кемшіліктерді жоюдың 

нәтижесінде, ӛндіріс кӛрсеткіштерінің ӛсу қарқынының арту фактісінің орындалуы 

тиімділік әкелудің басты дәлелі. Демек, дҧрыс ҧйымдастырылған бақылау ҧйымның 

қаржы-шаруашылық қызметін жақсартуды және басқару жҥйесін ҥнемі жетілдіруді, 

қабылданған шешімдердің тиімділігін арттыруды кӛздейді [3]. 

Бақылау басқару ҥрдісінде маңызды орын алады. Біріншіден, ол адамдардың 

тәртібіне, тиісті учаскідегі жҧмыстардың сапалы орындалуына әсер етіп, олардың 

жауапкершілігін арттырады. Екіншіден, қойылған міндеттердің уақытылы және дәйекті 

орындалуына ықпал етеді. Ҥшіншіден, ӛндіріс ҥрдісінде қандайда бір тәртіп бҧзушылық 

туралы ҧйымның басшысының, мамандарының жеке жҧмыскерлерінің ақпарат алуына 

мҥмкіндік береді. Нәтижесінде, басқарудың жедел араласуы мамандардың дербестігін 

жоғарылата тҥседі. 

Ішкі шаруашылық бақылау ӛндіріс тиімділігін жоғарылатуға, ішкі резервтерді 

арттыру және пайдалануға, ҥнемдеу режимін кҥшейтуге, еңбек ӛнімділігін жоғарылатуға, 

саладағы қызметтердің ӛзіндік қҧндарын тӛмендетуге, негізгі қорларды, материалдық, 

еңбек және қаржы ресурстарын пайдалануды жақсартуға, ӛндірімсіз шығындарды 

болдырмауға, меншіктің сақталуы қамтамасыз етуге, қарама-қайшылықтардың алдын 

алуға бағытталған. 

Ішкі шаруашылық бақылау жҥйесі алдын ала, ағымдағы және кейінгі болып ҥш 

кезеңнен тҧрады. 

Алдын ала бақылау кҥнделікті шаруашылық операциялары орындалғанға дейін 

жоспар және бюджет жасау, келісімшарттарға отыру және ӛкім қҧжаттарын рәсімдеу 

ҥрдісінде жҥзеге асырылады. Мҧндай бақылаудың мақсаты - табиғи, материалдық, еңбек 

және қаржы ресурстарының жҧмсалу ережелерінің бҧзылмауын және лауазымды 

тҧлғалардың заңсыз әрекеттерін болдырмау және ескерту. Алдын ала бақылауда 

лауазымды тҧлғалар маңызды орын атқарады. 

Ағымдағы бақылау кҥнделікті жедел және бухгалтерлік есеп мәліметтерінің 

негізінде ӛндіріс барысында жҥзеге асырылады. Оның мақсаты – жоспардың, ӛндірістік 

тапсырманың орындалуын және шығын нормаларының сақталуын, жҥйелі бақылауды 

жҥзеге асыру. Ағымдағы бақылау ӛндірістік тапсырмаларды орындауда жіберілген теріс 

ауытқуларды дер кезінде анықтауға, олардың себептерін талдауға және кемшіліктерді 

жою шараларын қабылдауға, болашақта болдырмаға мҥмкіндік береді. 

Кейінгі бақылау шаруашылық қызметін талдауға байланысты бақылаудың ең 

толық тҥрі болып табылады. Ол бастапқы қҧжаттарда және есеп регистрлерінде 

операциялардың жасалғанынан кейін тіркелген мәліметтердің негізінде жҥзеге 

асырылады. Мҧндай бақылаудың мақсаты шаруашылық операцияларының дҧрыстығын 

және заңдылығын, жіберілген кемшіліктерді, бҧрмалаушылықтарды анықтау болып 

табылады. Кейінгі бақылау барлық ӛнідірістік және экономикалық кӛрсеткіштерді 

болашақта жақсарту ҥшін пайдаланылмаған шаруашлық резервтерін іздестіруге және 

жҧмылдыруға жағдай жасайды [4]. 
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Біздің ойымызша ҧйымның қызметін, пайдаланылмаған шаруашылық резервтерін 

ашуға, неғҧрлым тереңдетіп зерттеуге бағытталған ішкі аудит қызметін кейінгі 

бақылаудың орнына қолданудың маңызы ӛте зор. Оның ерекшелігі сол, мҧнда ол бәрінен 

бҧрын ӛнідіріс тиімділігін арттырудың жолдарын анықтауға, мҥліктердің сақталуын 

қамтамасыз етуге, басқару ҥрдісіндегі орын алған кемшіліктерді жоюға бағытталуы керек. 

Ішкі аудит жргізуге қатынасатын мамандар лауазымды тҧлғалардың шеңберін неғҧрлым 

нақты айқындай тҥсу ҥшін ҧсыныстар әзірлеуі қажет.  

Жоғарыда айтылған бақылаудың ҥш тҥрі де ӛзара байланыста болғандықтан 

оларды жҥзеге асыру ҧйымға ойдағыдай басшылық жасаудың міндетті талаптары болып 

табылады. 

Шағын және орта бизнеспен айналысатын ҧйымдардағы жедел бақылау жҥйесі 

ҧйымның шаруашылық қызметтерін тиімді басқару мақсатында әртҥрлі бақылау әдістері 

мен тәсілдерінің және ҧйымдық қҧрылымның жиынтығы болып саналады. Ішкі бақылау 

жҥйесінің негізгі міндеттеріне мыналар жатады:  

- ҧйымының қызметіне байланысты заңдардың орындалуын тексеру; 

- бухгалтерлік есеп қҧжаттарының дәйектілігі мен толықтылығын анықтау; 

- қаржылық есептердің уақытылы дайындалуын қадағалау; 

- бухгалтерлік есептегі қателіктер мен ауытқуларды жою; 

- акционерлердің жиналысындағы шешімдердің орындалуын тексеру 

- ҧйым мҥліктерінің сақталуын қамтамасыз ету. 

Осы аталған міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету ҥшін ішкі шаруашылық 

бақылау жҥйесінде мынадай бақылау тәсілдері қолданылады: бухгалтерлік жазуларды 

арифметикалық тексеру; алғашқы қҧжаттардың дҧрыс рәсімделуін және нақты санын 

тексеру; әртҥрлі дебиторлар және кредиторлармен есеп айырысуларды салыстырып, 

тексеру; кассалық операция-ларға, тауарлы-материалдық қҧндылықтарға қатаң есеп беру 

қҧжаттарына,  қҧнды  қағаздарға   жоспарлы   және  жоспарсыз тҥгендеу ӛткізу; басқа 

ҧйымдардың ақпараттарын, яғни дәлелдемелерін қолдану; шаруашылық кӛрсеткіштерді 

сметамен, ӛткен жылдармен салыстыра отырып талдау және ауытқулардың себептерін 

анықтау. 

Ҧйымдардың есеп жҧмыстарын зерттеудің нәтижесінде ондағы мамандардың 

ӛндіріс шығындарын жоспарлау және бақылау мәселелеріне жеткілікті кӛңіл 

бӛлмейтіндігі анықталды. Мысалы, онда кӛпшілік жағдайда жоспарлы тапсырмалар дер 

кезінде орындалмайды, сондай-ақ қҧрылымдық бӛлімшелердің шаруашылық қызмет 

нәтижелеріне талдау жҧмыстары жҥргізілмейді. Осының салдарынан ҧйымдарда ӛндіріске 

қажетті материалдар мен ақшалай ресурстар ҥнемді пайдаланылмайды. Сондықтан, 

бақылауды кҥшейту мақсатында жол қҧрылысы ҧйымдарында нормативтік базаларды 

толықтырып, оларды жетілдіру қажет деп санаймыз.  

Жедел бақылаудың негізгі міндеттерінің бірі бҧл шығындардың нормадан артық 

жҧмсалуына ауытқу парақтарының рәсімделуін және олар бойынша шығындардың 

жҧмсалуын дер кезінде тексеру болып саналады. Есеп қызметкерлері ӛндіріске жҧмсалған 

шығындар бойынша алғашқы қҧжаттарды қабылдаған кезде олардың нақты жҧмсалғанын, 

бекітілген нормативтерге сәйкестігін тексереді. 

Шағын бизнес субъектілерінде ӛндіріс пен жҧмыстарды орындауға 

материалдардың жҧмсалуы бойынша жедел бақылау оларды қоймадан алған кезден 

бастап жҥргізіледі.  

Айдың басында экономист бухгалтермен бірге қойма  меңгерушісіне жоспарланған 

жҧмыс кӛлеміне сәйкес нормативтік карта бойынша материалдардың нормасын ҧсынады. 

Материалдардың тҥрлері бойынша норма шектеп-алу картасында кӛрсетіледі. Шектеп-алу 

картасы екі данамен толтырылып, оның бір данасы қойма меңгерушісінде қалады да, 
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екіншісі материалдарды қоймадан алған тҧлғаға беріледі.  

Ӛндіріс жҧмыстарын орындау кезінде негізгі материалдардың нормадан артық 

немесе кем жҧмсалғанын анықтау ҥшін орындалған жҧмыстар мен ӛндірілген ӛнімнің 

кӛлемін уақытылы тексеріп, ӛлшеп отыру қажет.  

Материалдық шығындарға жедел бақылауды дҧрыс әрі уақытында ҧйымдастыру 

нәтижесінде ӛндірістік жоспарлардың толықтай орындалуын, ӛндіріске материалдардың 

нормаға сәйкес жҧмсалуын бақылауға, сонымен қатар ауытқулардың алдын алуға 

мҥмкіндіктер туады. 

Зерттеу жҥргізілген ҧйымда еңбек және еңбекақы нормаларын пайдалану бойынша 

жедел бақылауды қҧрылымдық бӛлім-шелердің басшылары жҥргізеді. Олар кҥн сайын 

әрбір жҧмысшының жҧмысқа келгенін және олар орындаған жҧмыс уақытын есепке алып, 

жҧмысқа шықпай қалған кҥндерін тіркеп, жҧмысшылардан тҥсініктеме алады. Сонымен 

қатар орындалған жҧмыстардың кӛлемін анықтап, бекітілген бағаларды орындалған 

жҧмыстардың кӛлеміне кӛбейту арқылы еңбекақынының жалпы сомасын шығарып 

отырады.  

Еңбек және еңбекақы шығындарына бақылау жҥргізген кезде жҧмыс уақытын 

жоғалту есебіне аса кӛңіл бӛлу қажет, себебі, жҧмыстағы кідірістер мен оның себептерін 

анықтауға және оларды жою бойынша жедел шараларды қабылдауға мҥмкіндіктер 

қалыптасады. Осыған байланысты ӛнім ӛндіріс мен қызметтер орындау кезінде жҧмыс 

уақытына, еңбек ӛнімділігі деңгейіне, сондай-ақ қҧрылыс машиналарының тиімді 

пайдалануына бақылау жҥргізуге мҥмкіндік пайда болады [5]. 

Сонымен, шағын кәсіпорындарда бақылау жҥйесін зерттеудің нәтижесінде осы 

ҧйымдарда орындалатын жҧмыстар мен қызметтерді бақылап отыру ҥшін ақпараттық 

қаржылық жҥйені қалыптастыру қажет. Әрбір қҧрылымдық бӛлімшелердің жҧмыстарын 

жоспарлы және нормативті кӛрсеткіштерді салыстыру арқылы және нақты жҧмыстың 

нәтижесін талдау арқылы бағалауға болады. Ӛнім ӛндіру процесі кезінде жедел 

бақылауды жеке учаскілерде орындалатын жҧмыстардың әрбір тҥрі бойынша шығын 

баптарына қарай жҥргізу керек. 
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Регулирование заработной платы в Республике Казахстан основано на 

действующем законодательстве. В республике приняты законодательные и нормативные 

акты по вопросам оплаты труда, такие как закон «О труде в Республике Казахстан, «О 

социальном партнерстве в Республике Казахстан», «Об акционерных обществах», «О 

товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», «О коллективных 

договорах», «О государственном предприятии», отдельные постановления Правительства 

и инструктивные материалы  Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Казахстан и других ведомств.На основании этих документов создана основа 

регулирования  заработной платы на предприятиях и организациях республики.  

Закон «О труде в Республике Казахстан» занимает особое место, который был 

введен 1 января 2000 г. В законе описываются конкретные ограничения для организаций 

всех форм собственности. В основе государственного регулирования заработной платы  

находится дифференцированный подход  к организациям различных организационно-

правовых форм. Государство обращает большое внимание на предоставление 

предприятиям реального сектора экономики больших возможностей в сфере определения 

условий и размеров оплаты труда.  

Закон, принятый в 1992г. «О коллективных договорах» оказал особое значение в 

области оплаты труда, в которой составной частью стала система на основе 

многоуровневой системы коллективных договоров и соглашений. В республике создание 

модели стройной системы регулирования заработной платы находится на низком уровне, 

которая охватывала бы все аспекты исследуемой проблемы. Неразработанность 

концептуальных и методических подходов к перестройке системы организации оплаты 

труда обусловили противоречивость соответствующих законодательных и нормативных 

актов. На данный момент система регулирования заработной платы в республике 

представляет собой набор разрозненных элементов государственного, административного 

воздействия.Исходя из выше сказанного, необходимо выполнить, комплекс некоторых 

мероприятий по установлению в РК эффективной системы регулирования заработной 

платы, которая будет непосредственно основана на взаимосвязи принципов 

государственного и договорного регулирования оплаты труда. 

Разработка такого механизма может значительно решить некоторые проблемы 

такие как: 

- определение места и роли государственного регулирования заработной платы в   

механизме хозяйствования в современных условиях; 

- развитие эффективной системы договорного регулирования оплаты труда в 

рамках системы социального партнерства, предусматривающей оптимальную взаимосвязь 

и взаимообусловленность соглашений и договоров разного уровня. 

Радикальное изменение политики государства в исследуемой сфере приведет к 

эффективному государственному регулированию заработной платы. Для этого 

необходимо формирование основ государственного воздействия на процессы, 

находящиеся  в области организации заработной платы, которая включает в себя: 

1) разработку концептуальных направлений реформирования организации 

заработной платы в переходный к рынку период; 

2) формирование эффективного правового поля в области оплаты труда; 
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3) государственную регламентацию минимально допустимых соотношений в 

размерах оплаты труда по профессионально-квалификационным группам работников вне 

зависимости от форм собственности и организационно-правовых форм хозяйствующих 

субъектов.  

4) доплату за работу в ночное время, в праздничные и выходные дни, оплата 

сверхурочных работ; 

5) обеспечение условий для развития договорного регулирования заработной 

платы.  

Приведенный список проблем не охватывает  весь спектр вопросов, относящихся к 

оплате труда. И, тем не менее, здесь заложены основополагающие элементы механизма 

регулирования, дающие возможность дальнейшего его развития на основе договорных 

аспектов. 

 

Список использованных источников 

1.  Конституция Республики Казахстан. Алматы, 1995 год. 

2.  Гражданский кодекс Республики Казахстан. Алматы, 1998 год. 

3. Послание Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу 

Казахстана ''Стратегия – 2030''.\\ Казахстанская правда от 28 ноября 1997 года. 

4. Закон РК ''О коллективных договорах''.  

5. Закон РК ''О труде в РК'' от 10.12. 99г.  

 

 

 

УДК:336.717.6 

 

ҚР шағын және орта бизнес субъектілеріне салық салудың 

ерекшеліктері  
 

Асылбаев Е.А., экономика ғылымының магистрі  

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

E-mail: erkebulan.asylbaev@mail.ru 

 

Экономикалық дағдарыстан шығудың оңтайлы жолдарының бірі орта және шағын 

кәсіпкерліктің дамуын қолдау мен қорғауы болып табылады.Әлемнің кӛптеген елдерінде 

кәсіпкерлік субъектілерінің саны кҥннен кҥнге артып келе жатқаны байқалады. 

Статистикалық мәліметтер кӛрсеткендей мҧндай елдердің қатарына АҚШ, Жапония, 

Франция кіреді екен және ондағы шаруашылық қҧрылымының 90% шағын бизнес 

субъектілері (ҧйымдары) қамтиды. 

Нарықтық қатынастар жҥйесі, кәсіпкерлікті дамытуға жағдай жасайтын және 

олардың ӛндіретін тауарлары мен қызмет тҥрлерінің сапасы мен қҧрылымын, кӛлемін 

арттыра отырып жҧмыс тиімділігін арттыратын шаруашылықты жҥргізудің әмбебапты 

ҥлгісі болып таылады [1].  

Орта және кіші кәсіпкерлікті дамыту мәселесі бҥгінгі кҥні Қазақстанның 

экономикалық саясатында ҥлкен орын алады. Оның себептері Қазақстан нарықтық 

экономикаға ӛту жағдайында тҥрлі меншік нысанындағы кіші және орта бизнестегі 

кәсіпорындар қҧруға деген қажеттілік пайда болды, яғни, тҧтыну нарығына ӛз тауарларын 

шығарып, халықты жҧмыспен қамтамасыз ету, экономиканы жан-жақты дамыту, әлемдік 

рынокка шығу, ҧлттық байлығымызды кӛтеру т.б.  

Орта және шағын кәсіпорындар ірі кәсіпорындармен салыстырғанда кӛптеген 

артықшылықтарға ие әсіресе олардың елдегі жҧмыссыздық проблемасының шешілуінде 

атқаратын рӛлінің орасан, маңыздылығын сонымен бірге мынандай артықшылықтары бар 
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екендігін айтып кеткен жӛн: 

 нарыққа тез бейімділігі; 

 басқаруға икемділігі; 

 ішкі коммуникабелдікке икемді болып келуі. 

Жоғарыда атап кӛрсетілгеніндей, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын субъектілер 

саны, кәсіпкерліктің тҥрлері ӛте кӛп, яғни оларды жіктей келе олардың қызметін реттейтін 

салық тҥрлеріне тоқталатын болсақ, оларға,егер олар заңды тҧлға болатын болса, қазіргі 

қолданыстағы салық заңдылығына сәйкес корпоративті табыс салығы салынады, жеке 

тҧлға болса жеке табыс салығы және бҥгінгі таңда барлық кәсіпкерлік қызмет тҥрлеріне 

арнаулы салық режимі қолданылады.  

Жекелеген салықтарды есептеу мен тӛлеудің ерекше (оңайлатылған) тәртібін 

қолдануға, сондай-ақ олар бойынша салықтық есеп беруіне қатысты «Салық және 

бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер туралы» ҚР Кодексінің негізгі ережелері  

«Арнаулы салық режимі»15-бӛлімінің «Жалпы ережелер» 64-ші бабы бойынша реттеледі 

[2]. 

Бҧл ретте, арнайы салық режимін қолданатын заңды тҧлғалар-шағын бизнес 

субъектілері ҥшін осы тарауларда корпорациялық табыс және әлеуметтік салықтар 

бойынша, ал жеке кәсіпкерлер ҥшін – жеке табыс және әлеуметтік салықтар бойынша 

оңайлатылған ережелер кӛзделген.  

Сонымен қатар,Салық кодекісінің басқа да бӛлімдерінде бюджетпен уақытылы 

және толық кӛлемде есептесуге тырысатын шағын бизнес субъектілері (ҧйымдары) ҥшін 

қызуғышылық тудыратын ережелер бар. 

Жалпы арнаулы салық режимінің мәні сонда, аранулы салық режимі әлеуметтік 

және корпорациялық немесе жеке табыс салықтары (жалдамалары қызметкерлердің 

еңбекақысынан ҧсталатын табыс салығынан басқа), сондай-ақ салық жҥктемесін 

кеңейтуге бағытталған жеңілдік ставкалары мен басқада тетіктер бойынша салық есеп 

беруін есептеу, тӛлеу және берудің оңайлатылған тәртібін кӛздейді.  

Арнаулы салық режимін немесе салық салудың жалпы белгіленген тәртібін 

таңдауды кәсіпкер ерікті негізінде жҥргізіледі. Бҧл ретте, шағын бизнес субъектісі 

бюджетпен есеп айырысудың бір нысанын ғана таңдауға қҧқылы.  

Арнаулы салық режимі шегінде кәсіпкерлік қызметі нысанының кӛптҥрлілігін 

ескеріп шағын бизнес субъектісі ҥшін бюджетпен есеп айырысудың ҥш тәсілі ҧсынылған 

болатын. Егер кәсіпкерлік қызметі мезеттік сипатта болса бір жолғы талон негізінде. Ал 

егер кәсіпкерде шағын кіріс болса және жеке кәсіпкер нысанында ӛз қызметін жҥзеге 

асырса, ол патент негізінде бюджетпен есеп айырысуға қҧқылы. Жалдамалы еңбекті 

тартумен бірге әртҥрлі жоспарлы қызметі бар кәсіпкер ҥшін оңайлатылған декларация 

негізінде-бюджетпен есеп айырысудың ҥшінші нысаны ҧсынылады [3].  

Бюджетпен есеп айырысудың аталған нысандары шектерінде салық салудың 

мҧндай тетігі кәсіпкерлік қызметтің дамуының әртҥрлі деңгейін ескеруге мҥмкіндік 

береді, бҧдан басқа салық сауаттылығы дағдысын кәсіпкерге біртіндеп енгізеді, салмақты 

бизнеске біртіндеп кӛшуге ммкіндік береді.  

Орта және шағын бизнеске қатысты салық саясатын мемлекеттің жалпы 

экономикалық саясатынан бӛліп алып қарамай, бірге қарастыру қажет. Кәсіпкерлік 

қызметті ынталандыруға бағытталған салық саясаты салықтар ставкасының шекті 

нормасын кезең бойынша тӛмендетіп отыруға,салық базасының жеткілікті тҥрде аз болуы 

мен салықтық жеңілдіктерді қолдану аясының кең болуы кезінде салық салудың 

прогрессивтілігін тӛмендетуге негізделуі қажет, ол сәйкесінше ӛнеркәсіпке, тауар мен 

қызмет кӛрсету сферасында инвестициялардың тартылуына мҥмкіндік береді.   

Жалпы орта және шағын бизнес субъектілерінің басым бӛлігі сауда және қызмет 

кӛрсету сферасында қызмет етеді:кӛтерме саудадада қызметін жҥзеге асыратын орта  және 

кіші кәсіпорындардың ҥлесі 45 пайызға тең болса, ал, бӛлшек саудада -21пайыз;орта және 
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кіші бизнес субъектлерінің 11,2 пайызды ӛңдеу және қайта ӛңдеу  ӛрісінде, 2,5 пайызы-

ӛнеркәсіп ӛрісінде қызмет атқарады. Мемлекетісмізде ауыл шаруашылығында қызметін 

жҥзеге асырып келе жатқан орта және кіші кәсіпкерліктің саны артып келе жатқаны 

байқалады. 

Осы мәліметтерге орай,ӛткен жылғы қазан айында ӛткен кәсіпкерлік Форумында 

Ел Президенті бизнесмендер алдында қойған негізгі мәселелерінің бірі, ол-ішкі ӛндіріс 

ӛнімдерінің мӛлшерін 50-70% -ға жеткізу болды, яғни болашақта тек қана сауда мен 

қызмет кӛрсету сферасымен  ғана шектеліп қалмау керек, шикізат ӛндіру кезінен 

ӛндірістік саланы дамытуға кӛшу қажеттілігі туындап отыр . 

Жалпы салық заңнамаларының тҧрақтылығын қамтамасыз ету кӛкейкесті 

мәселелер қатарында, ӛйткені салық заңдылықтарында жиі болатын ӛзгерістер жеке 

тҧлғалардың кәсіпкерлік қызмет тиімділігіне тікелей әсер етеді.  
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Нарықтық қатынастар жағдайында ҧйымның қызметі мен оның дамуы негізінен 

ӛзін-ӛзі қаржыландыру, яғни меншікті капиталдыңесебінен жҥзеге асырылады, тек 

меншікті капитал жетіспеген жағдайда ғана қарыз қаражат тартылады.  Іс жҥзінде сырттан 

алынатын қарыз қаражатсыз тіршілік ету қиын болса да, қазіргі уақытта қаржылық 

тәуелсіздіктің маңызы артып отыр. Сондықтан қысқа мерзімді активтерді қалыптастыру 

кӛздерін шектеу қажет. Олардың ең аз бӛлігі (норматив) меншікті айналым қаражатының 

есебінен ӛндірістік бағдарламаны қамтамасыз ету ҥшін қалыптастырылады. Жекелеген 

кезендерде қысқа мерзімді активтерге ең аз қажеттіліктен тыс туындайтын қажеттілік 

қысқа мерзімді қарыз қаражатпен жабылады. 

Кәсіби әдебиетте «капитал» деген терминге әр тҥрлі анықтама беріледі.  Мәселен,  

В.Ф.  Палий  «капитал  міндеттемелер ауыртпалық тҥсірмейтін активтердің қҧны» деп 

жазады . «Бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі туралы» Қазақстан Республикасының 

жаңа Заңында осыған ҧқсас, алайда басқаша анықтама қалыптастырылған, онда «капитал - 

кәсіпкердің немесе ҧйымның активтерінің барлық міндеттемелер шегерілгеннен кейін 

қалатын ҥлесі» деп жазылған . 

Ресейдің талдау мен қаржы менеджменті  проблемалары жӛніндегі жетекші 

ғалымы В.В. Ковалев 2001 жылы есеітгік-талдау практикасында капитал деп «ҧзақ 

мерзімді қаражат кезі аталады және олар меншікті капитал мен қарыз капиталға бӛлінеді»  

деп жазды . 

Ол ӛзінің 2004 жылы жарияланған келесі қомақты еңбегінде «капитал» терминіне  
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ҥш  кӛзқарасқа сҥйеніп толық анықтама береді. Ол былай деп жазды: «Капитал - 

кәсіпорынға қосымша ретінде:  

1. оның кірісінің әмбебап кезі болып табылатын ресурстардың жиынтығы 

(экономикалық кӛзқарас ауқымындағы нақты тҧжырымдама); 

2. кәсіпорын иелерінің оның активтеріндегі ҥлесі  

(капиталдың бухгалтерлік кӛзқарас ауқымындағы қаржы тҧжырымдамасы); 

3. кәсіпорынды қаржыландыратын ҧзақ мерзімді кӛздердің жиынтығы (есептік-

талдау кӛзқарасы ауқымындағы нақты және қаржы тужырымдамасының модификациясы). 

Капиталдың мӛлшерін баланс бойынша есептеуге болады; келтірілген ҥш кӛзқарастың 

ауқымында оның саны тиісінше: 

1. актив бойынша баланстың қорытындысына; 

2. «Капитал мен резервтер» балансы пассиві бӛлігінің қорытындысына;  

3. «Капитал мен резервтер» және «Ҧзақ мерзімді міндеттемелер» балансы пассиві 

бӛліктерінің қорытындысының сомасына тең болады . 

Бухгалтерлік есеп саласындағы америкалық белгілі ғалымдар Э.С. Хендриксен мен 

М.Ф. Ван Бреда келесі теңдеудің нҧсқасын келтіреді: 

Активтер = Капитал  

Олар «капитал» деген терминді мҥліктің жиынтық кӛзі ретінде пайдаланады. Осы 

орайда меншікті де, сондай-аққарыз капитал да ҧйым капиталының екі тҥрін білдіреді. 

О.В. Ефимова «капитал» терминінің анықтамасы бойынша, ҧғымдарды 

шатастыруға жол бермеу мақсатында мҥліктің жиынтық кӛздерін белгілеу ҥшін ҧйымның 

активтерін қалыптастыратын кӛз ретіндегі «жиынтық капитал»  деген терминді 

пайдалануды ҧсынады. Бухгалтерлік есептің іргелі теңдеуі капиталдың  осы тҥсінігіне 

негізделеді: 

Активтер = Жиынтық капитал немесе 

Активтер = Меншікті капитал + Міндеттемелер 

Осыдан: Меншікті капитал = Активтер - Міндеттемелер. 

Меншікті капиталдағы ӛзгерістер туралы есеп меншікті капиталды талдайтын кӛз 

болып табылады. Осы есептің деректерін талдау ҧйым жҧмысының бастапқы 

жағдайын зерттеп, оның қаржылық тҧрақтылығын бағалау кезінде маңызды рӛл атқарады. 

Ол меншікті капитал қалыптасатын негізгі кӛздерді анықтап, ҧйымның қаржылық 

тҥрақтылығы ҥшін оның ӛзгеру салдарын айқындауға мҥмкіндік береді[1]. 

ХҚЕС-қа сәйкес жасалған бухгалтерлік баланс пен капиталдағы ӛзгерістер туралы 

есепте, сондай-ақ «Бухгалтерлік есеп пен қаржы есептілігі туралы» Қазақстан 

Республикасының қолданыстагы Заңында «меншікті капитал» термині «капитал» деген  

бірдей терминмен ауыстырьшуына байланысты, бҧдан  әрі осы термин қолданылатын 

болады. 

Жарғылық  капитал  дегеніміз - бҧл  кәсіпорынның   жарғысында тіркелген 

капиталдың ең  аз   шамасы. Нарық   жағдайында  жарғылық  капитал бір жағынан 

кәсіпорын мҥлкінің қҧнын, екінші жақтан қҧрылтайшылардың инвесторлардың 

алдындағы міндеттемелердің сомасын кӛрсетеді. Ол әрбір қҧрылтайшының (акционердің) 

қатысу ҥлесін анықтайды және акционерлік қоғамның ҥшінші жақтың (тҧлғаның) 

алдындағы міндеттемелерінің орындалуына кепілдік береді. Сондықтан оның ең тӛменгі 

шамасы заңмен белгіленеді. Мысалы, "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша 

жауапкершілікті серіктестіктер туралы" заңның 23-бабына сәйкес жарғылық капиталдың 

бастапқы мӛлшері қҧрылтайшылардың салымдарына тең және серіктестікті мемлекеттік 

тіркеуден ӛткізу ҥшін қҧжаттарды тапсырған мерзімге 100 айлық есептік кӛрсеткішке тең 

сомадан аз болмауга тиісті . 

Акционерлік қоғамның жарғылық капиталының ең тӛменгі мӛлшері Қазақстан 

Республикасының "Республикалық бюджет туралы" заңымен тиісті қаржылық жылға 

белгіленген 50000 еселенген айлық есептік кӛрсеткішті қҧрайды . 

 Жарғылық капиталдың кӛбеюі немесе азаюы жана қатысушылардың қосылуына 
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немесе олардың шығуына байланысты. Оңдай жағдайда жарғылық капиталды міндетті 

тҥрде қайта тіркеуден ӛткізу қажет. 

Ҧйымның жылдық қаржылық-шаруашылықтық қызметінің нәтижесін талқылайтын 

жалпы жиналыста, басқарма немесе меншік иелерінің жалпы жиналысы жарғылық 

капитал мӛлшерінің ӛзгерісі туралы шешім қабылдай алады. Оның ӛсуі бӛлінбебен 

пайданың, резервтің немесе жана акцияларды шығарудың есебінен кӛбеюі мҥмкін. 

Мемлекеттік кәсіпорынның жарғылық капиталы тиісті бюджеттің немесе 

мемлекеттік салымның есебінен қалыптасуы мҥмкін. Кәсіпорын ӛндірістік-шаруашылық 

қызметін бастаған  сәттен бастап, негізгі және айналымдық қорға иелік етеді.  

Егер, қҧрылтайшы мҥлікті уақытша пайдалануға беретін болса, ондай салымның 

мӛлшері, мҥлікті жалға беруден туындайтын жалдық ақының мӛлшерінде анықталады. 

Жалдық ақы тӛлеу мерзімі қҧрылтайшылардың анықтаған қызмет ету мерзіміне, немесе 

қатысушылар мен қҧрылтай қҧжаттарында қаралған мерзімге байланысты анықталады. 

Жарғылық капиталдың мӛлшері,акцияның бағасы, жай және артықшылығы бар 

акциялардың ара қатынасы, акционерлер жиналысының шешімі бойынша анықталады. 

Одан кейінгі жарғылық капиталдың кез келген ӛзгерісі акционерлердің жалпы 

жиналысында бекітіліп, әділет органдарында және басқа да тиісті мемлекеттік органдарда 

тіркеуден ӛтеді. 

Жарғылық капиталды қҧқықтық тҧрғыдан реттеу, оның негізгі функциясына 

байланысты және ол басты ҥш категорияға бӛлінеді. Біріншісі, жарғылық капиталға 

салынған жарналар, кәсіпорынды қҧрып,ҧйымдастыру кезінде оның қызмет атқаруына 

себеп болатын материалдық база  болып табылады. Жарғылық капиталдың екінші 

функциясы оның кепілдік сипатына байланысты. Акционерлік қоғам немесе шаруашылық 

серіктестігі кредиторлар алдында ӛзіне тиісілі мҥліктің шеңберінде жауап береді. 

Мысалы, табысты акционерлердің арасында бӛлу, мҥліктің қҧны акционерлік қоғамның 

жарғысында кӛрсетілген жарғылық капиталдың мӛлшерінен асқан кезде барып рҧқсат 

етіледі. Жарғылық капиталдың ҥшінші функциясы ҧйымдарағы әрбір акционерлердің 

немесе қатысушының ҥлесін анықтап , бекітеді. 

ҚР азаматтық заңнамасына сәйкес, шаруашылық субъектілерінің азаматтық-

қҧқықтық формалары айқындалған. Заңды тҧлғалар акционерлік қоғам, шаруашылық 

серіктестігі, ӛндірістік кооператив, мемлекеттік кәсіпорын тҥрінде қҧрыла алады. 

.Шаруашылық серіктестіктері, толық серіктестік, командиттік серіктестік, жауапкершілігі 

шектеулі және қосымша жауапкершілі бар серіктестер ретінде қҧрылады. .Олардың 

барлығына ортақ бір қасиет, олар жарғылық капиталдары қҧрылтайшылардың 

(қатысушылардың) ҥлестеріне (жарналарына) қарай біріккен коммерциялық ҧйымдар 

болып саналады.  

Жарғылық капиталдың ең тӛменгі мӛлшері және тікелу кезінде оларға салынатын 

капиталдың тӛменгі деңгейі, әртҥрлі ҧйымдық-қҧқықтық формадағы кәсіпорындар 

бойынша тӛменде кӛрсетілген[2]. 

Толық жауапкешілігі бар серіктестікке қатысушылдар, оның міндеттемесі бойынша 

ӛздеріне тиісті мҥліктер шеңберінде біріккен тҥрде жауап береді. 

Коммандиттік серіктестікте, кәсіпорынның бір қатысушысы серіктестіктің 

міндеттемесі бойынша ӛзінің мҥліктері мен қосымша жауапкершілікті мойына алады, ал 

қалғандары ӛздерінің салған салымдарының шеңберрінде ғана жауап береді. 

Жауакершілігі шектеулі серіктестікте қатысушылар серіктестіктің  міндеттері 

бойынша ӛздерінің салымдарының шеңберінде ғана  жауап береде. 

Қосымша жауапкершілігі бар серіктестерде қатысушылар серіктестіктің міндеттері 

бойынша, оӛ салымдары бойынша жауап береді, ал егер олар жеткіліксіз болса, 

салымдарының бірнеше еселенген кӛлемінде ӛздеріне тиесілі мҥліктерімен қосымша 

жауапты болады. 
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Кесте 1- Жарғылық қапиталдың кӛлемі 

Ҧйымдастыру-

қҧқықтық формасы 

Жарғылық 

капиталдың 

кӛлемі(АЕК) 

Тӛлем мӛлшері 

(%) 

Тӛлеу уақыты 

Акционерлік қоғам 50000 100 Тіркеуден кейін 30 

кҥннің ішінде 

Жауапкершілігі 

шектеулі серіктестік  

100 25 тен кем емес Тіркеуге дейін 

Қосымша 

жауаркершілігі бар 

серіктестік 

100 25 тен кем емес Тіркеуге дейін 

 

Жарғылық капиталдың қҧрылуының жинақтаушы (синтетикалық) есебіне тексеру 

жҥргізу кезінде аудитор тӛмендегі аудиторлық дәлелдеу жинау әдістерін пайдалануына 

болады: қҧрылтайшылардың жарғылық капиталға қаржы салу тәртібі туралы 

қҧрылтайшылар мен акционерлерге ауызша және жазбаша сҧрау беру. 

Жарғылық капитал кәсіпорын мҥліктерінің басқа қҧралу кӛздеріне қарағанда 

тҧрақты шама болып табылады. 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталының кӛбеюі тӛмендегі 

жолдармен жҥзеге асырылуы мҥмкін: 

1. Серіктестіктің барлық қатысушыларының қосымша салған салымдары арқылы; 

2.Серіктестіктің меншікті капиталының, оның ішінде резервтік капиталдың 

есебінен жарғылық капиталдың кӛбеюі; 

3. Серіктестіктің таза активтерінің (меншікті капиталдың) қайта бағалануы 

нәтижесінде олардың нақты қҧнының баланстық қҧнынан артық болуы. Қайта бағалануды 

тек тәуелсіз сараптаушы ғана жҥргізуі мҥмкін; 

4. Барлық қалған қатысушылардың келісімі бойынша бір немесе бірнеше 

қатысушының қосымша салым салуы арқылы; 

5.Серіктестіктің қҧрамына жаңа қатысушыларды қабылдау аркылы. Жарғылық 

капитал мӛлшерінің 1-3 пункттерде карастырылған тәртіп бойынша кӛбеюі кезінде 

қатысушылар ҥлестерінің мӛлшері ӛзгермейді. 

Ҧйымның жарғылық капиталы қызметті бастауды қамтамасыз ету ҥшін жаңадан 

қҧрылған ҧйымның жасаған қаражаттарының сомасы болып саналады. Ол акцияларды 

орналастырудың немесе сатудың, жеке капиталын салудың, мемлекеттің қаражаттарының, 

материалдық емес активтердің және басқа да мҥліктердің немесе мҥліктік қҧқықтарының 

есебінен қҧрылады. Сонымен қоса, жарғлық капитал жаңадан қҧрылған заңды тҧлғалар ӛз 

қызметін бастау ҥшін бастапқы материалдық базасы болып та табылады, ол 

қҧрылтайшылардың (акционерлердің, қатысушылардың) қатысу ҥлесін және кепілдік 

сипатын анықтайды. Қҧрылтайшылардың жарғылық капиталына натуралды нысанда 

салынатын салымдары немесе барлық қҧрылтайшылардың келісімі бойынша немесе 

барлық қҧрылтайшылардың жалпы жиналысының шешімі бойынша мҥліктік қҧқығы 

ақшалай нысанды бағаланады. Осындай салымдардың қҧнының сомасы жиырма мың 

айлық есептік кӛрсеткіштен асып тҥсуі керек, бірақ сол бағалауды тәуелсіз эксперт 

қуаттауы керек.  

Заңға сәйкес акциялар акционерлердің келесі қҧқықтарын қанағаттандырады: 

- дивиденттер алуын; 

- қоғамды басқаруына қатысуын; 

- қоғам жойылғаннан кейін одан қалған мҥлікті бӛлісуге қатыса алатындығын. 

Капитал рыногының жаһандау бағытына қарай ӛрістеуне, сондай-ақ халықаралық 

қаржы рыногының дамуына қарай қаржылық есептік бірегейлі қамтамасыз етілуі қажет. 

Мҧндай бағыт ҧстанған жағдайда еліміздегі бухгалтерлік есеп жҥйесі халықаралық есеп 
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стандарттары талабына сай жанаша қҧруды талап етеді. Егер ҧйымдарда жҥргізілетін 

бухгалтерлік есеп жҥйесі халықаралық стандарттар талабына сәйкес болмаса, онда 

халықаралық капитал рыногын қҧру мен тиімді объектілерді инвенстициялау, 

қаржыландыру процестері ӛз мәнін таппайды. Сондықтан потенциалды инвесторлар 

қаржылық ақпараттадың « тҧнықтылығын» талап етеді. Компаниялар қызметі жӛніндегі 

және қорытынды есеп жҥйесіндегі ақпараттар тҧнық және сенімді орындалып, мҧның 

барлығы да халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары талабымен тығыз байланыста 

болған жағдайда, қаржы салымшы инвесторлар ӛздерінің салған капиталының қалай және 

қандай тиімділік дәрежесінде жҧмсалғандығын біліп, бақылап отырады. 
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 Инфляция — бҧл бағаның ӛсуінен, тауарлар тапшылығынан және тауарлар мен 

қызметтер сапасының тӛмендеуінен туындайтын ақшаның қҧнсыздануы, сондай-ақ оның 

сатып алу қабілетінің тӛмендеуі. 

Ақшаның қҧнсыздануы, оның сатып алушылық қабілетінің азаюы ерте заманнан 

белгілі. Оның найда болуын монета тҥріндегі алғашқы ақшаның шығуымен 

байланыстырады. «Іnflatiо» (инфляция) - ежелгі медицина саласындағы ҧғым. Оның 

мағынасы латынша іnflatiо —«іштің қампиюы, ісініп ӛсуі» деген тҥсінік береді. 

Дҥниежҥзілік экономикалық әдебиеттерде бҧл тҥсінікті бірінші рет қолданған - американ 

экономисі А.Делмар. Ол 1864 ж. Нью - Йорк газетінде АҚШ-тың Федералдық ҥкіметінің 

Азамат соғысы жылдары (1861-1865 жж.) айналымға алтынға айырбасталмайтын кӛп 

мӛлшерде қағаз ақшалар («гринбаксы» —green backs «зеленые спинки») шығарғанын 

сынап жазған. Ақшаның осындай шектен тыс кӛбеюін А.Делмар «іnflanio» («вздутие 

бумажного пузыря») деп атады. Кейіннен бҧл ҧғым ақша массасының тым коп ӛсуі 

мағынасында Еуропа елдерінің (Франция, Ҧлыбритания, Германия) қаржыгерлері мен 

банкирлерінің арасында қолданылын, XX ғасырдың басынан бастап экономикалық 

әдебиеттерде орын ала бастады. 

Инфляция факторы кез келген елде болуы мҥмкін ақша қҧралдары бағасының 

қҧнсыздануы. Инфляция ҥдерісі кәсіпорынның қаржылық қызметіндегі кӛптеген 

аспектілеріне әсер етеді: яғни, кәсіпорын пайдаланатын активтер (негізгі қҧралдар, 

тауарлы материалды қҧндылықтар қоры, т.с.с.) бағасының тӛмендеуі, ақша қаражаттары 

және оның басқа да қаржылық активтерінің тӛмендеуі (дебиторлық берешектер, 

қаржылық инвестициялау қҧралдары т.с.с.), ӛнім ӛндірісінің ӛзіндік қҧнының тӛмендеуі 

және одан алынатын  салық тӛлемінің ӛсуі, кәсіпорын кіріс деңгейінің бәсеңдеуі, т.б.  

Инфляцияның салдары ӛте кҥрделі де кӛп қырлы. Қарқыны баяу инфляция - баға 

деңгейі мен пайда нормасын ӛсіреді, сондықтан экономикалық жағдайдың уақытша 
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жандануына ықпал жасайтын фактор[1]. Яғни қазіргі инфляция мынадай факторларға 

байланысты: 

1. Ақша айналысының факторларына: бюджет тапшылығын жабуға 

пайдаланылған, шексіз кӛп ақшаның эмиссиялануы есебінен айналыс аясының артық 

ақша массасына толып кетуі; халық шаруашылығының артық несиеге толуы. 

2. Ақшалай емес факторларға: шаруашылық  шығыны, мемлекеттің 

экономикалық саясаты, оның ішінде салық саясаты, баға саясатына байланысты 

факторлар жатады. Сонымен қатар инфляция факторы әртҥрлі баланстық баптарды 

бағалауға да септігін тигізетіндіктен, бухгалтерлік есептің ақшалай және ақшалай емес 

классификацияларына да кӛңіл бӛлу қажет.   

 Ақшалай активтер (міндеттемелер) бҧл ақшалай тҥрде немесе келісілген 

ақша соммасы бойынша тӛленетін және алынатын есептік объектілер. Бҧларға ақша 

қаражаттары, дебиторлық және кредиторлық берешектер, бюджет алдындағы салық 

бойынша қарыз, еңбекақы бойынша қызметкер алдындағы қарыз, т.б. жатады [2]. 

 Ақшалай емес активтер (міндеттемелер) бҧл нақты ақша бағасы уақыт 

ағымына сәйкес және бағаның ӛзгеруіне сәйкес алмасып отыратын есептік объектілер. 

Бҧларға мысалы негізгі қҧралдар мен материалды-ӛндірістік қорларды жатқызуға болады 

[2]. 

Инфляция ақшаның сатып алушылық қабілетін тӛмендету ҥдерісі ретінде 

баланстың басқа да баптарын бағалауда әр тҥрлі әсер етеді [1-сызба]. Монетарлық 

активтер (мысалы, ақша қаражаттары және дебиторлық берешек) қҧнсызданады, 

нәтижесінде кәсіпорын жанама шығындарға ҧшырайды, керісінше, кредиторлық 

берешектің ӛсуі жанама табысқа әкеледі. Негізгі қҧралдар мен тауарлы-материалдық 

қҧндылықтарға келетін болсақ, инфляция жағдайында олардың нақты нарықтық қҧны мен 

сатып алу бағасы бойынша есепте кӛрсетілуі арасында қарама-қайшылық туады (осы 

әдістеме дәстҥрлі тҥрде есепте қолданылады) [4]. 

 
 

Кәсіпорын ӛзінің қызметін жҥзеге асыратын негізгі экономикалық ортасы, әдетте 

ӛзінің ақша қаражаттарын айналдыра алатын орта болып табылады. ҚЕХС сәйкес 

қаржылық есеп берулерді қҧрған кезде валюта ӛлшемі негізгі рӛл атқарады. Валюта - бҧл 

негізінен, тауарлар мен қызметтердің сату бағасына әсер ететін, сонымен бірге еңбек 

қҧнына және материалдарға әсерін тигізушілердің бірі [4]. Яғни, кез келген ел 

экономикасындағы инфляция факторы оның мемлекеттік валютасына да әсерін тигізбей 

қоймайды. 

Шетелдік валютадағы операциялар бастапқыда операцияның жасалған кҥніндегі 

ауыстыру бағамы бойынша валюта ӛлшемде кӛрсетілуі тиіс. Тәжірибе жҥзінде бҧл 

операциялар бойынша шетелдік валютаны қайта есептеу ҥшін орташа бағамдарды 

пайдалануға мҥмкіндік беріледі [3]. Алайда егер бағам айтарлықтай ӛзгеретін болса, онда 

бағамның орташа шамасын пайдалану ақпараттың сенімділігін қамтамасыз ете алмайды.  
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ҚЕХС 29 негізгі есептік мәліметтерді инфляцияны ескере отырып қайта есептеуді 

талап етеді. Гиперинфляцияға бейім валютада есеп жҥргізетін кәсіпорындардың 

қаржылық есептіліктері бастапқы немесе ағымдағы қҧны бойынша бағалау әдісін қолдану 

кезінде есепті балансты жасау кҥніне ақшаның тҧрақты сатып алушылық қабілетіне қайта 

есептелуі тиіс. Бҧл талап ӛткен есепті кезеңдердің тиісті кӛрсеткіштеріне де қатысты.  

         Жалпы еліміздегі инфляциялық ҥдерістер қарқынын бағалау ҥшін қаржылық 

есептеуде инфляция факторын есепке алатын екі негізгі кӛрсеткіш – инфляция темпі 

(қарқыны) және индексі пайдаланылады. Инфляция қарқыны статистикалық кӛрсеткіш-

 тҧтыну бағаларының индексі кӛмегімен анықталатындығын ескере отырып, тҧтыну 

бағаларының индексі тауарлар мен қызметтердің тҥрлерін қамтитын тҧтыну қоржыны 

негізінде анықталады деп айта аламыз. Ал тұтыну бағаларының индексін (ТБИ) 

есептеуде мынадай формуланы қолданамыз: 

ТБИ = (Ағымдағы жылдағы тҧтыну қоржынының бағасы) / (Базалық жылдағы 

тҧтыну қоржынының бағасы) x 100 

Тҧтыну бағаларының индексінің ҥш сандық мәні болуы мҥмкін: 

 баға индексі 100%-ға тең болады, яғни баға ӛзгермеген болып табылады; 

 баға индексі 100%-дан жоғары, мысалға 140%-ға тең. Демек, ағымдағы 

жылдағы бағаны базалықпен салыстырғанда 1,4 есе ӛскен, яғни ақша инфляциялық 

қҧнсызданды; 

 баға индексі 100%-дан тӛмен, айталық 80%-ға тең, яғни ағымдағы жылдағы 

бағаны базалыққа қарағанда 20%-ға тӛмендеген. Бҧл дегеніміз дефляцияның болғанын, 

яғни баға деңгейінің тӛмендеуін білдіреді. Осыларға сәйкес қаржылық есептілікті тҧрақты 

сатып алу қабілеттілігінің ақшалай бірліктеріне қарай  тҥзетудің келесі маңызды 

қҧрамдастарының бірі-бҧл бухгалтерлік қадағалаудағы объектілерді тҥзету 

коэффициентін анықтау болып табылады. Аталмыш әдістемеде тҥзету коэффициентін (Кт) 

анықтау ҥшін Е.Н. Соловьева мен Е.В. Старовойтованың ҧсынған ТБИ геометриялық орта 

шама формуласы қолданылады: 

Кт = (ТБИ1 ∙ ТБИ2 ∙ ТБИ3 ∙ … ∙ ТБИn)
1/2

,                      (1) 

мҧнда ТБИ1,ТБИ2,ТБИ3,...,ТБИn кезең ішіндегі тҧтыну бағасының айлық индексі.  

Қорытындылай келе, тӛмендегідей қорытындылар мен ҧсыныстар жасауға болады: 

1. Қаржылық тҧрақсыздық әсерінен кез келген кәсіпорынның қаржылық 

қызметінде кірістерді пайдаланудың нәтижелері туралы есептемелер объективті емес 

ақпарат кӛзі болып табылуы мҥмкін, себебі баланстың әртҥрлі элементтері ӛз қҧнын 

жоғалтады. Мысалы, ақша тҧрақтылығы мен дебиторлық берешектер инфляцияға сәйкес 

ӛзіндік қҧнын жоғалтып, қарыз ақшаларының сатып алу қабілеттілігінің тӛмендеуі 

арқылы кәсіпорынды шығынға батырады немесе керісінше, кредиторлық берешектерін 

жоғарылатушы, яғни жеткізуші шоттарын тӛлеуші және басқа да міндеттемелерін 

орындаушы  ретінде тӛменгі сатып алу қабілеттілігі арқылы ақшалай тҥрде ӛзінің басқа да 

міндеттемелерінен қҧтыла алады. Әсіресе инфляция факторы ҧзақ мерзімді стратегиялық 

қаржылық операцияларды жҥргізуде айрықша әсерін тигізеді. Сондықтан қазақстандық 

мамандар инфляциялық ҥдеріс жағдайларына байланысты ақша айналысын тҧрақтандыру 

мақсатында дҧрыс ақша реформасы мен антиинфляциялық саясат жҥргізе білуі тиіс. 

Соған сәйкес ҚЕХС кӛшу кезінде қаржылық есептілікті тікелей қалыптастыруды және 

бухгалтерлік есепті жҥргізу мәселелерін Халықаралық стандарттарға сәйкес орындай 

білулері керек.  

2. Инфляция факторына сәйкес бағалы қағаздарға ие кәсіпорындардың шығынға 

ҧшырау тәуекелдігі бар. Сондықтан кәсіпорын жеке инвестициондық портфеліне аса назар 

аудырып, қауіпсіздігін қамтамасыз еткені дҧрыс және ақша қаражаттарының кӛп бӛлігін 

бағалы қағаздарға салған қателік болып табылады. 

3. Елдің 2012 – 2016 жылдары әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы ҚР-

ның 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында айқындалған әлеуметтік-

экономикалық дамудың нысаналы индикаторларына қол жеткізуге мҥмкіндік береді [5]. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D2%B1%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%83_%D0%B1%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96
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Ҧзақ мерзімді кезеңде инфляциялық ҥдерістерді тҧрақтандыруға 2012-2016 жылдары 

жылдық инфляция деңгейін 6,0-8,0% дәлізінде ҧстап қалуға ықпал ететін болады [6]. 

Стратегиялық жоспарды сәтті іске асыру Қазақстан экономикасының тҧрақты ӛсуіне және 

әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына кіруге мҥмкіндік береді.  

 

Қолданылған дереккӛздер тізімі 

1. Жолдасбаева Г.Ӛ. «Кәсіпорын  экономикасы»  Оқу  қҧралы  Алматы 

«экономика» - 2003,  5 бет        

2. Кӛшенова А.М. Ақша, несие, банктер, валюта қатынастары. Оқу қҧралы.-

Алматы: Экономика, 2000.-328 бет. 

3. Кӛшенова А.М. Бағалы қағаздар нарығы: Оқу қҧралы: Оқу қҧралы-Алматы: 

Экономика. -1999.-234 бет. 

4. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Габдуллин Т.Г., Шмидт О,И. Кәсіпорындағы 

бухгалерлік есеп: ӛнделіп және толықтырылып ҥшінші басылуы. Алматы: Қазақстан 

аудит орталығы, 2002-656 бет. 

5. Самрат Жақсыбай «Бәсекеге қабілетті болу-стратегиялық мақсат».-8-10 бет. 

6. Қазақстан Республикасының 2013-2017 жылдарына арналған әлеуметтік-

экономикалық даму болжамы (№8 хаттама, 4 сәуір 2012 ж.). 

 

 

 

УДК 657 

 

Бюджетирование как инструмент оперативного управления 

предприятием 
 

Аубекерова М.Б.,  магистрант 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 

E-mail:  m.aubekerova@meloman.kz 

 

Постоянное стремление работать с максимальной экономической отдачей 

побуждает сегодня многие организации совершенствовать свои методы управления 

бизнесом. Особую популярность в последнее время завоевала система бюджетирования и 

планирования, способная адекватно отвечать требованиям современной экономики. 

Однако вместе с ростом уровня проникновения понятия «бюджетирование» в сознание 

казахстанских менеджеров возникает и ряд проблем, связанных с различным толкованием 

бюджетных терминов. Это говорит, прежде всего, о недостаточной разработанности 

теории бюджетирования в отечественной научной литературе. 

Интерес к данной теме возник сравнительно недавно и был связан, в основном, со 

становлением рыночной экономики, развитием конкуренции. В зарубежной и 

казахстанской литературе термин «бюджетирование» появился относительно недавно, и с 

тех пор ему было дано множество различных определений. 

Т.П.Карпова трактует бюджетирование как метод управления деятельностью 

предприятия и его подразделениями [1]. Данная точка зрения является вполне 

приемлемой, поскольку внедрение бюджетирования требует существенной перестройки 

системы управления организацией, в частности, происходит определенная 

децентрализация управления, более широкое привлечение к процессу планирования 

менеджеров различных уровней управления, а также рядовых сотрудников, изменяется 

система мотивации и материального стимулирования, усиливается внимание к 

финансовой стороне предпринимаемых управленческих решений. Однако такое 
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понимание бюджетирования слишком широко, так как оно предполагает смешение 

определения бюджетирования с определением планирования как такового. 

А.М. Карминский с соавторами определяют бюджетирование как "процесс 

составления бюджета в рамках формального процесса планирования" [2]. Здесь 

определение дается через основу системы бюджетирования, ее первичный этап - процесс 

формализованного планирования (особым образом организованного, подкрепленного 

определенными управленческими процедурами), в рамках которого осуществляется 

разработка бюджета. Необходимость организации текущего контроля исполнения 

бюджета, анализа причин отклонений и регулирования деятельности с целью достижения 

бюджетных показателей здесь не затрагивается. 

В двух приведенных определениях сущность процесса бюджетирования как 

функции управления раскрывается с разных сторон. Говорится о том, где и как 

используется эта функция. Само содержание сущности данные формулировки не 

раскрывают. 

Джай К. Шим полагает, что бюджетирование — процесс коллективный, который 

позволяет согласовать деятельность подразделений внутри компании и подчинить ее 

общей стратегической цели . 

Данная трактовка также не отражает в полном объеме сущность бюджетирования, 

хотя Шим правильно отметил, что в основе финансовой деятельности каждой организации 

должна быть заложена финансовая стратегия. 

Среди встречающихся определений следующая формулировка понятия 

«бюджетирование» является, на наш взгляд, наиболее точной и полной, это связано с тем, 

что в ней указано его истинное назначение на предприятии: «бюджетирование - это 

процесс составления и принятия бюджетов, с одной стороны, а с другой - управленческая 

технология, предназначенная для выработки и повышения финансовой обоснованности 

принимаемых управленческих решений» [3]. 

В казахстанской практике вопросы бюджетирования рассматриваются в основном в 

системе управленческого учета и поэтому, в трудах, в основном представителей этой 

науки можно найти вопросы, раскрывающие проблемы бюджетирования . Разработка 

бюджета является процессом планирования. Бюджеты являются ключевым инструментом 

системы управленческого контроля. 

До недавнего времени, общей практикой было сравнение текущих результатов с 

результатами за прошлый период или за аналогичный период в предыдущем году. В 

некоторых организациях такая практика является основным методом сравнения до сих 

пор. Но такие исторические стандарты имеют существенные недостатки, так как при 

сравнении с ними не учитываются изменения в направлениях деятельности и 

планируемых программах на текущий год.  

Анализ отклонений между фактически достигнутыми результатами и плановыми 

данными бюджета может помочь идентифицировать проблемную область, которая 

требует первоочередного внимания; выявить новые возможности, не предусмотренные в 

процессе разработки бюджета. Таким образом, преимуществами внедрения принципов 

бюджетного планирования являются:  

- помесячное планирование бюджетов структурных подразделений даст более 

точные показатели размеров и структуры затрат, и, соответственно, более точное 

плановое значение размера прибыли, что важно для налогового планирования (включая 

платежи во внебюджетные фонды);  

- в рамках утверждения месячных бюджетов структурным подразделениям будет 

предоставлена большая самостоятельность в расходовании экономии по бюджету фонда 

оплаты труда, что повысит материальную заинтересованность работников в успешном 

выполнении плановых заданий;  
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- минимизация количества контрольных параметров бюджетов позволит сократить 

непроизводительные расходы рабочего времени работников экономических служб 

предприятия;  

- осуществление режима строгой экономии финансовых ресурсов предприятия, что 

особенно важно для выхода из финансового кризиса.  

Есть типичные причины, ведущие к снижению эффективности бизнес - процесса 

бюджетирования. Изложим их в порядке убывания важности: неэффективная организация 

процесса производства; отсутствие реальных нормативов при планировании затрат; 

отсутствие целевых установок при планировании. В конечном итоге эффективность 

процесса бюджетирования определяется эффективностью работы компании в целом.  

Учитывая вышеизложенные факторы, препятствующие эффективному процессу 

бюджетного планирования, рекомендуется в первую очередь проработать 

организационные аспекты построения системы бюджетирования на предприятии. Для 

этого бюджет следует рассматривать как систему организационного взаимодействия 

центров планирования и центров финансовой ответственности, направленную на 

составление обоснованных бизнес - прогнозов по функциональным областям 

деятельности предприятия и дальнейшего получения на их основе бизнес - заданий 

посредством финансово-хозяйственного моделирования[4]. 

Разработка реалистичных бизнес - заданий зависит, прежде всего, от системного и 

четкого распределения функций бюджетного планирования между структурными 

подразделениями предприятия. Это обеспечивается внесением соответствующих 

изменений в должностные инструкции сотрудников, закрепляющих за ними перечень 

конкретных задач бюджетирования. 

 

 
 

Рисунок 1  – Организационно-управленческая модель бюджетного процесса 

    Примечание - Составлено автором на основе исследований 

 

Для повышения эффективности организации работ в процессе бюджетирования на 

предприятии необходимо создать отдел бюджетного планирования и анализа (ОБПиА). 

ОБПиА, в частности, выступает исполнительным органом, который реализует решения 

бюджетного комитета и организует мероприятия по их выполнению, работая с 
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конкретными исполнителями .  Эффективность процедуры бюджетирования определяется 

детализацией бизнес - прогнозов.  

По возможности все прогнозные данные должны быть структурированы таким 

образом, чтобы каждый сотрудник, инициирующий появление какой - либо совокупности 

данных отвечал за определенный бизнес - прогноз. Обработка бизнес - прогнозов 

происходит под контролем ОБПиА, который выступает внутренним экспертом и 

координирующим органом деятельности центров планирования. 

Основная цель обработки бизнес - прогнозов – получение реалистичных бизнес - 

заданий и доведение их до центров финансовой ответственности. 

Каждый центр бюджетирования должен взаимодействовать со строго 

определенными центрами финансовой ответственности. На предприятии рекомендуется 

выделять следующие центры финансовой ответственности (центры принятия 

управленческих решений):  

- ЦФО по доходам включает управление маркетинга и коммерческое управление 

(отдел сбыта и коммерческий отдел);  

- ЦФО по расходам включает управление производством и управление техничес-

кого обеспечения и ремонта (отдел снабжения);  

- ЦФО по прибыли включает управление финансами и экономикой (бухгалтерия);  

- ЦФО по инвестициям включает управление техническим развитием и управление 

по работе с персоналом (отдел кадров и отдел снабжения). 

Четкое определение состава ЦФО позволяет более эффективно внедрить сквозную 

систему финансового планирования на предприятии.  

Деятельность ЦФО должна регламентироваться положением о ЦФО, договором 

между ЦФО и руководством компании, положением о внутреннем ценообразовании, 

системой бюджетирования.  

Таким образом, бюджет должен представлять информацию доступно и ясно; так, 

чтобы его содержание было понятно пользователю. Бюджет может не содержать 

одновременно данные и о доходах, и о расходах, нет необходимости, чтобы они были 

сбалансированы. 

Контроль является завершающим процессом планирования и бюджетировния, 

направляющим деятельность предприятия на выполнение ранее установленных заданий, 

позволяющий вскрывать и устранять возникающие отклонения. В простейшем виде 

система контроля за исполнением бюджета можно представить на рисунке 2. 

Внутренний контроль является неотъемлемым и важным элементом 

управленческого учета. Он необходим для предотвращения потерь ресурсов и 

осуществления необходимых изменений внутри предприятия. МСА 400 «Оценка риска и 

внутренний контроль» определяет систему внутреннего контроля как совокупность общей 

политики контроля и процедур, которые приняты руководством субъекта для оказания 

помощи в достижении им своей цели как управление его деятельности.  

 



39 

 

 
Рисунок  2 -  Система контроля исполнения бюджета 

                      Примечание - Составлено автором на основе исследований 

 

В связи с этим мы разработали схему организации внутреннего контроля, 

программу и тесты проверки эффективности внутреннего контроля затрат на 

производство продукции, товаров, работ и услуг .  

Для контроля затрат по центрам ответственности немаловажное значение имеют 

аналитические процедуры. Анализ отчетных данных по центрам ответственности 

позволяет сделать заключение о том, на сколько и в каком центре высоки издержки и чем 

это вызвано. Оценка по системе отклонений от нормативных издержек дает возможность 

увидеть причины и факторы, вызвавшие изменения ускорить принятие правильных 

решений. Кроме того, анализ отклонений от норм и анализ изменений норм выявляет 

мероприятия, направленные на совершенствование производства.   

Таким образом, сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что 

бюджетирование является достаточно комплексной процедурой, благодаря которой 

увязываются различные аспекты деятельности предприятия, согласуются объемы 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов, потребных для осуществления 

планируемой программы, координируются отдельные виды деятельности таким образом, 

чтобы все структурные подразделения предприятия работали согласованно для 

достижения общей цели. Для обеспечения эффективной работы системы бюджетирования 
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на предприятии необходимо правильно построить процесс ее внедрения. Дело в том, что 

бюджетирование деятельности предприятия затрагивает управленческую функцию в 

отношении мотивации деятельности структурных подразделений, возглавляющих их 

менеджеров и сотрудников . Например, грамотное вовлечение сотрудников в процесс 

разработки бюджетов активизирует мотивы, не связанные с материальным 

вознаграждением, которые побуждают каждого сотрудника стремиться выполнить взятые 

на себя обязательства. 
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Одним из приоритетных направлений является ускорение процесса перехода всех 

юридических лиц на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) [1]. 

Переход казахстанских организаций на Международные стандарты финансовой 

отчетности обусловлен рядом объективных обстоятельств [4,с.397]. 

МСФО — это стандарты не по практике бухгалтерского учета, а по признанию и 

раскрытию данных финансовой отчетности. Практика учета сохраняется, но повышается 

уровень предварительных расчетов, суждений перед признанием того или иного события 

или операции. Под признанием следует воспринимать отражение операции или события 

на счетах бухгалтерского учета, т.е. если в учете произведена запись, то это и считается, 

что бухгалтер признал эту операцию или событие. Правильно или неправильно он 

произвел признание — это уже вопрос его профессионального суждения. 

Действующих стандартов в формате МСБУ (IAS) – 31 стандарт и в формате МСФО 

(IFRS) – 8 стандартов, которые имеют статус рекомендательных документов, несмотря на 

то, что Закон Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" от 

28.02.2007 г. № 235-III обязывает их применение[2]. 

В целях ускорения перехода на Международные стандарты, принят 

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 1 "Первое применение МСФО". 

В соответствии с этим стандартом компания, впервые применяющая МСФО, обязана 

выполнить каждый МСФО и интерпретацию, действующие на момент первого 

применения [4, с.397]. 

Что касается НСФО №2, то этот стандарт, имеющий статус нормативного 

правового акта Республки Казахстан, представляет краткое изложение каждого стандарта 
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МСБУ и МСФО в форме разделов, объединенных в одном стандарте. Базовым 

документом, принятым за основу НСФО №2 является Стандарт для малого и среднего 

бизнеса (SME), разработанный c МСФО и переведенный корпорацией "Прагма"[3]. 

Каких-либо существенных отличий норм НСФО №2 от требований МСФО не 

наблюдается, более того, многие положения этого стандарта прямо отсылают к 

конкретным МСФО, поэтому считаем, что переход на систему учета и отчетности по 

НСФО следует проводить по такой же методике, как и на МСФО. 

Принимая решение о переходе на новую систему учета, следует уяснить, что 

реализация этого проекта предусматривает выполнение работ в два этапа: 

1. Подготовка вступительной финансовой отчетности на дату перехода, которая 

осуществляется в течение короткого периода путем трансформации отдельных статей 

баланса составленного на отчетную дату, с целью приведения их в соответствие с 

требованиями МСФО или НСФО. Вступительная финансовая отчетность – перечень 

экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность 

компании на отчетную дату, приведенных в соответствие с требованиями МСФО или 

НСФО и сгруппированные в установленных формах (баланс, отчет о прибылях и убытках, 

отчет о движении собственного капитала, Учетная политика и Пояснительная записка). 

2. Постановка системы бухгалтерского учета, который осуществляется в течение 

года перехода, а может быть и более, согласно разработанной Учетной политики, 

соответствующей принципам Закона РК "О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности" и МСФО или НСФО. Система бухгалтерского учета - система сбора, 

регистрации и обобщения информации об операциях и событиях в деятельности 

компании, описанная в Учетной политике и методиках, конечным результатом которой 

является получение экономических показателей, объединенных в финансовую отчетность. 

Практика наблюдения за процессом конверсии стандартов и переводом 

действующей системы учета на МСФО и НСФО в Республике Казахстан показывает, что 

специалисты большинства организаций, особенно малого и среднего 

предпринимательства заменив трехкодовый Рабочий план счетов (РПС) на счета 

четырехкодового нового плана, считают это переводом на новую систему учета и 

отчетности. 

Согласно стандарту IFRS №1 "Первое применение МСФО" и разделу 36 НСФО №2 

"Переход на МСФО для субъектов, впервые применяющих МСФО", компании должны 

выполнить последовательно следующие действия: 

1. Определить дату перехода на МСФО или НСФО (01.01.2012г.). 

2. Определить год перехода и подготовки сравнительной информации первой 

финансовой отчетности, составленной в соответствии с требованиями МСФО или НСФО 

(2012г.). 

3. Определить отчетную дату своей первой финансовой отчетности по МСФО 

(31.12.2012г.). 

4. Подготовить входящий бухгалтерский баланс по МСФО или НСФО, 

трансформированный из баланса по КСБУ на дату перехода. Входящий баланс 

(первоначальный, вступительный) - баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о денежных 

средствах, отчет о движении собственного капитал, Учетная политика и Пояснительная 

записка, полученные в результате проведения трансформации, составленные на дату 

перехода на НСФО или МСФО и являющиеся базовой отчетностью, имеющей только 

одну графу – на начало отчетного периода. 

5. Разработать Учетную политику на основании требований Закона РК "О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности", МСФО и НСФО в процессе работы с 

каждым стандартом и параграфом, при проведении трансформации статей. 

В соответствии с МСФО "Учетная политика, изменения в расчетных оценках и 

ошибки" (далее – МСФО 8), учетная политика представляет собой конкретные принципы, 
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основы, соглашения, правила и практику, применяемые организацией для подготовки и 

представления финансовой отчетности. 

Руководство предприятия должно выбирать и применять учетную политику так, 

чтобы ее финансовая отчетность соответствовала всем требованиям каждого применимого 

МСФО. 

В МСФО 1 отмечается, что при отсутствии конкретного требования 

самостоятельно вырабатывается политика, обеспечивающая предоставление в финансовой 

отчетности, которая: 

а) уместна для потребностей пользователей при принятии решений; 

б) надежна, имея в виду, что она: 

- честно представляет результаты и финансовое положение предприятия; 

- отражает экономическое содержание событий и операций, а не только их 

юридическую форму; 

- нейтральна (не предвзята); 

- осмотрительна; 

- является полной во всех существенных отношениях. 

6. Описать в Пояснительной записке к финансовой отчетности информацию, 

раскрывающую особенности перехода на МСФО или НСФО и дать краткий анализ 

финансовых результатов перехода, т.к. несоответствия между нормами КСБУ И НСФО, 

МСФО корректируются за счет нераспределенной прибыли. 

Перевод финансовой отчетности в формат Международных стандартов финансовой 

отчетности должен начинаться с начального баланса. Компания обязана подготовить 

начальный баланс по МСФО, он является отправным пунктом для ведения учета в 

соответствии с МСФО. Это означает, что если компания переходит на МСФО с 1 января 

2012 года, то начальный баланс должен быть подготовлен на 1 января этого года. При 

этом начальный баланс может не представляться в первой финансовой отчетности по 

МСФО. То есть начальное сальдо начального бухгалтерского баланса должно иметь такие 

показатели, как если бы предприятие до этого вело учет по МСФО. Таким образом, 

начальный бухгалтерский баланс представляет собой, пользуясь устоявшейся 

терминологией, "входящие остатки", а баланс за отчетный год, составленный с учетом 

начального сальдо, — первой финансовой отчетностью, составленной по МСФО. При 

этом начальное сальдо по ряду показателей пересчитывается так, как если бы учет велся 

до этого по МСФО. Компания обязана использовать одну и ту же учетную политику в 

начальном балансе и во всех периодах, представленных в первой финансовой отчетности . 

Возникающие разницы, требующие корректировки, в силу отличий применяемой 

от ранее применявшейся учетной политики признаются непосредственно в 

нераспределенной прибыли на момент перехода на МСФО. 

Стандарт устанавливает два вида исключений о соответствии начального баланса 

компании по МСФО каждому стандарту. Некоторыми из них запрещается 

ретроспективное применение некоторых аспектов МСФО. Например, в части 

прекращения признания финансовых активов и финансовых обязательств, учету 

хеджирования, оценочным расчетам. 

Для проверки статей баланса может быть необходима также корректировка отчетов 

о доходах и расходах, движении денег, собственного капитала. Для этого необходимо: 

- провести инвентаризацию запасов на отчетную дату, в ходе которой определяется 

возможная чистая стоимость реализации (продаж) ТМЗ (запасов), себестоимость которых 

может быть невозмещаемой по причине их повреждения, полного или частичного 

устаревания, снижения их продажной стоимости (уценка таких запасов производится за 

счет прибыли в начальном балансе); 

- переоценить запасы, если в учетной политике предусмотрен иной метод оценки 

(ФИФО, ЛИФО и т.д.), имея в виду, что метод ЛИФО отменен; 
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- провести инвентаризацию дебиторской задолженности с целью выявления 

безнадежных или сомнительных долгов и создания резерва (СБУ предусмотрено создание 

такого резерва, но на практике он создается редко); 

- произвести, по необходимости, расчеты по начислению резерва обесценения 

краткосрочных финансовых вложений; 

- провести инвентаризацию основных средств, в ходе кото-рой определить уровень 

обесценения, вызванного моральным или физическим износом (необходимо участие 

оценщика); 

- произвести пересчет амортизации основных средств, установить ликвидационную 

стоимость (СБУ предусматривает определение этой стоимости, но на практике 

применяется редко), пересмотреть срок полезной службы, произвести, по необходи-мости, 

корректировку сумм амортизации (согласно МСФО 36 "Обесценение активов", такую 

корректировку можно сделать самостоятельно или с помощью оценщика); 

- оценить долгосрочные финансовые инвестиции и инвестиционную собственность 

с последующим созданием резерва по переоценке этих активов; 

- произвести проверку расчетов по начислению дисконти-рованного дохода по 

активам, сданным в долгосрочную финансовую аренду; 

- произвести классификацию активов и обязательств на краткосрочные и 

долгосрочные. 

Известны два основных метода составления отчетности при переходе на МСФО. 

Это метод трансформации финансовой отчетности и конверсия. 

Метод трансформации представляет собой корректировку показателей 

предшествующих отчетных периодов. Организация отражает в учете операции и события 

по национальным стандартам, а затем производятся корректировки показателей 

финансовой отчетности так, чтобы они соответствовали МСФО. 

Зарубежные специалисты различают несколько вариантов трансформации и 

конверсии и ими даются следующие рекомендации. 

Виды трансформации: 

- полная трансформация заключается в корректировочных проводках, 

устраняющих различия между МСФО и действующей системой бухгалтерского учета. 

При этом информация предоставляется в соответствии с МСФО, корректировка 

финансовой отчетности с учетом гиперинфляции не произво-дится, показатели отчетности 

выражены в национальной валюте; 

- полная трансформация с учетом гиперинфляции осуществляется с полной 

трансформацией, финансовая отчетность представлена по МСФО в национальной валюте, 

но с корректировками, отражающими результаты колебаний покупательной способности 

денег; 

- полная трансформация с пересчетом в стабильную иностранную валюту 

требуется для сопоставимости при наличии иностранной материнской компании, а также 

для сравнения с финансовой отчетностью таких же иностранных компаний [4, с.400]. 

Виды конверсии: 

- полная конверсия — метод параллельного ведения учета, при котором 

финансовая отчетность в полном объеме предоставляется как по национальным 

стандартам, так и по МСФО на основе использования бухгалтерского программного 

обеспечения; 
- поэтапная конверсия предусматривается для компаний, учет которых 

осуществляется немеханизированным способом. В таких случаях предполагается 
поэтапный переход на МСФО с одновременным переходом на компьютерную систему 
учета. Поэтапная конверсия предполагает постепенный по объектам учета переход, при 
этом переход на следующий этап осуществляется только после того, как учет по 
предыдущим объектам соответствует МСФО.  
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Общепринято процесс трансформации проводить из двух этапов – 
подготовительного и рабочего. 

Эта работа в основном осуществляется аудиторскими фирмами и в ее основе лежит 
пересчет данных бухгалтерской отчетности. При этом "трансформированная отчетность" 
не всегда соответствует Международным стандартам, поскольку: 

- во-первых, из-за невозможности в полной мере использовать детальную 
первичную бухгалтерскую информацию. Это создает определенные ограничения на 
процесс преобразования финансовых отчетов по международным правилам; 

- во-вторых, приведение к единому формату той или иной формы отчет-ности 
затруднено в связи с изменениями, происшедшими в различные периоды времени, что 
требует многочисленных преобразований; 

- в-третьих, финансовые отчеты не всегда содержат точные показатели, и, 
следовательно, в целях достижения реальных данных возникает потребность в 
аналитических расчетах с применением первичной документации. 

До начала трансформации необходимо знание: 
- видов деятельности и корпоративной структуры компании; 
- системы бухгалтерского учета, учетной политики, практики бухгалтерского учета 

компании; 
- объема предстоящей работы, с этой целью разрабатывается график 

трансформации; 
- отчетности, составленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета. 
В будущем собранная информация будет нужна для раскрытия финансовой 

отчетности в части описания процедуры трансформации. 
Корректировочные проводки даются не в текущем бухгалтерском учете, а 

отдельно, в разработочных материалах. Пересчет данных без корректировочных проводок 
в отдельной таблице не целесообразен. Они необходимы для того, чтобы не нарушить 
балансовое равенство показателей начальной финансовой отчетности. 

Для предварительной процедуры трансформации необходима следующая 
информация или описания, которые затем используются в раскрытии финансовой 
отчетности, впервые составленной по МСФО (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Информация, используемая для трансформации учета 

1 Перечень видов деятельности предприятия; структура предприятия, включая филиалы и 
места их нахождения 

2 Организационно-правовая форма предприятия, место нахождения, дата государственной 
регистрации 

3 Величина уставного капитала предприятия; предполагаемые операции по отчуждению 
своей доли участия другим лицам, выкупу доли или акций и другие ранее фактически 
совершенные операции по уставному капиталу 

4 Среднесписочная численность работников предприятия за отчетный период по 
структурным подразделениям и службам; административно-управленческий персонал 

5 Существенные события, произошедшие после отчетной даты 

6 Договорная работа, крупные договоры, действие которых распространяется за пределы 
данного отчетного периода; другие существенные события, ожидаемые в будущем и по 
которым расходы будут понесены после отчетной даты; договоренности о возможности 
заключения договоров после отчетной даты 

7 Информация об ожидаемых последствиях по невыполненным обязательствам, ожидаемом 
материальном ущербе вследствие невыполненных обязательств предприятия 

8 Кредиторская и дебиторская задолженности, в том числе сомнительные к погашению и 
требованию; возможные убытки в связи с наличием неиспользуемых активов; наличие 
активов, использование которых маловероятно и ожидаемые в связи с этим убытки. 

9 Договорные обязательства по кредитам банков, кредитных товариществ 

10 Залоговое имущество под полученные займы, кредиты 
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Таким образом, в процессе трансформации бухгалтерского учета при переходе на 

МСФО, предприятию необходимо пересмотреть учетную политику и график 

документооборота, отражающий движение первичных документов, поскольку 

информация о фактах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, которые 

могли иметь существенное влияние на мнение пользователей финансовой отчетности, в 

соответствие с МСФО должна быть надежной, нейтральной, осмотрительной, полной и 

отражать экономическое содержание событий и операций. 
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Основные средства представляют собой материальные активы, действующие в 

течение длительного периода времени (более одного года) в качестве средств труда как в 

сфере материального производства, так и непроизводственной сфере. 

К основным средствам относятся: недвижимость (земельные участки, здания, 

сооружения, многолетние насаждения и другие объекты, прочно связанные с землей, 

перемещение которых невозможно без ущерба их назначению), транспортные средства, 

оборудование, орудия лова, производственный и хозяйственный инвентарь, взрослый 

рабочий и продуктивный скот, специальные инструменты и прочие основные средства. 

Фактические расходы на приобретение основных средств включают покупную 

стоимость, в том числе импортные пошлины и невозмещаемые налоги, прямые затраты по 

приведению актива в рабочее состояние. Торговые скидки вычитаются при определении 

покупной цены. 

Прямые расходы включают в себя: 

- расходы на подготовку площадки; 

- расходы на доставку и разгрузку; 

- расходы на установку; 

- расходы на профессиональные услуги (работа архитекторов, инженеров и т.д.); 

- предполагаемую стоимость демонтажа и списания объекта, восстановления 

площадки, в пределах признания резерва. 

Если основные средства приобретаются с отсрочкой платежа на период, 

превышающий обычные условия кредитования, фактические расходы на приобретение 

равны цене покупки. Разность между ценой покупки и суммарными выплатами 
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признается как расходы на выплату процентов в течение периода кредитования, если она 

не подлежит капитализации [1]. 

Амортизация – это стоимостное вырожение износа в виде систематического 

распределения амортизируемой стоимости актива в течение срока службы. 

Амортизируемая стоимость представляет собой разнацу между первоначальной  

стоимостью и ликвидационной, которая определяется при поступлении недвижимости, 

здании, оборудования как предпологаемая стоимость запасных частей, лома, отходов, 

образующихся в конце срока полезной службы. Амортизационные отчисления 

производится по нормам, и признаются за каждый отчетный период как расход. 

Норма – отношение годовой суммы амортизационных отчислении к средне годовой 

стоимости основных средств.  

Начисление амортизации сосгласно МСФО / LAS 16, производится по тем 

основным средствам,по которым можно определить срок их полезного исползования. По 

вновь введенным в эксплуатацию основным средствам начисление амортизации 

начинается с момента приобретения, а по выбывшим - прекращается в последнем месяце, 

в котором стоимость этих средств была полностью перенесена на себестоимость 

продукции (работ, услуг). 

По тем основным средствам, по которым трудно определить срок полезного 

использования необходимо ежегодно проводить тестирование на обесценение, 

проводимое лицензированным оценщиком. 

Если организация приобрела крупные запасные части или резервное 

оборудование,которые предпологается использовать в течение более одного периода, то 

их следует учитывать как основные средства. 

Если составные части одного объекта имеют разные сроки полезной службы, то в 

этом случае их нужно разделить на части и учитывать каждую часть отдельно. 

Объекты основных средств,участвуя в течение длительного периода времени в 

процессе производства,постепенно изнашиваются и перенося свою стоимость на вновь 

созданный продукт путем амортизационных отчислений. Износ – это процесс потерии 

физических и моральных характеристик. 

Физический износ является результатом исползования объектов 

недвижимости,зданий, оборудования и воздействия внешних факторов. 

Моральный износ представляет собой процесс, в результате которого активы не 

соответствуют современным требованиям развития науки и техники [2]. 

Амортизация актива начисляется с момента, как только актив будет доступен для 

использования и продолжается начислятсья до его выбытия, даже если актив в течение 

определенного времени не был задействован.  

При начислении амортизации основных средств необходимо руководствоваться 

следующими требованиями: 

- амортизируемая стоимость объекта должна списываться системотически на 

протижении срока полезной службы; 

- используемый способ амортизации должен отражать процесс потребления 

организацией экономических выгод, заключенных в объекте; 

- амортизационныеотчисления за каждый период должны признаваться расходом, 

кроме случаев, когода они включаются в балансовую стоимость другого актива. 

Каждая значительная часть объектов основных средств, должна амортизироваться 

отдельно. Однако значительные части активов с одинаковым сроком полезной службы и 

методом амортизации могут объединятся в группы в целях начисления расходов по 

амортизации.  

Остаточная стоимость объектов основных средств, метод амортизации и срок 

полезной службы должны быть пересмотрены как минимум в конце каждого финансового 

года. В случае если ожидаемые результаты отличаются от предыдущих оценок, 

полученная разница должна быть учтена как разница в бухгалтерской оценке в 
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соответствии с МСФО / LAS 8 «Учетная политика,изменения бухгалтерских оценок и 

ошибки» [3]. 

Существует несколько методов начисления износа, рекомендованных стандартами 

(МСФО, НСФО). Организация самостоятельно избирает метод начисления амортизации 

для каждой группы основных средств. Избранный метод используется из года в год и 

изменяться может только тогда, когда другой метод будет более соответствовать 

распределению экономической выгоды от использования основного средства. Следует 

соблюдать при этом принцип соответствия доходов и расходов. Например, доходы от 

полезного использования производственного комплекса распределяются по годам 

равномерно, значит, целесообразным будет использование прямолинейного метода 

начисления износа, относимого на расходы. Если отдача от использования объекта посте-

пенно уменьшается, следовательно, необходимо применять иной метод начисления 

амортизации. Для каждой группы основных средств можно выбрать: 

- равномерный (прямолинейный) метод; 

- метод уменьшающего остатка; 

-метод начисления износа пропорционально избранному критерию (объем 

произведенной продукции, выполненных работ и др.) [1]. 

Каждый компонент объекта основных средств, себестоимость которого составляет 

значительную величину относительно общей себестоимости объекта, амортизируется 

отдельно. 

Предприятие распределяет сумму, первоначально учтѐнную в составе объекта 

основных средств, между его значительными компонентами и амортизирует каждый 

такой компонент по отдельности. Например, может быть целесообразно по отдельности 

начислять амортизацию фюзеляжа и двигателей самолета вне зависимости от того, 

находится ли он в собственности или является предметом договора финансовой аренды. 

Срок полезного использования и метод амортизации одного значительного 

компонента объекта основных средств могут полностью соответствовать сроку полезного 

использования и методу амортизации другого значительного компонента того же самого 

объекта. Такие компоненты можно объединять в группы при определении величины 

амортизационного отчисления. 

Если предприятие начисляет амортизацию по определенным компонентам объекта 

основных средств по отдельности, то отдельно амортизируется и остальная часть этого 

объекта. Остальная часть объекта состоит из таких компонентов, которые по отдельности 

не являются значительными. Если планы по использованию указанных компонентов 

меняются, для начисления амортизации остальной части объекта могут потребоваться 

методы аппроксимации, обеспечивающие надѐжное отражение структуры потребления 

и/или срок полезного использования еѐ компонентов. 

Предприятие вправе начислять амортизацию отдельно по компонентам объекта, 

себестоимость которых не является значительной по отношению к себестоимости всего 

объекта. 

Сумма амортизационных отчислений за каждый период должна признаваться в 

составе прибыли или убытка, за исключением случаев, когда она включается в состав 

балансовой стоимости другого актива. 

Сумма амортизационных отчислений за какой-либо период обычно признается в 

составе прибыли или убытка. Однако иногда будущие экономические выгоды, 

заключенные в активе, переносятся в процессе производства на другие активы. В этом 

случае сумма амортизационного отчисления является частью себестоимости другого 

актива и включается в его балансовую стоимость. Например, амортизация 

производственных основных средств включается в состав затрат на переработку запасов 

(см. МСФО (IAS) 2). Аналогичным образом, амортизация основных средств, 

используемых в целях разработки, может включаться в себестоимость нематериального 

актива, учитываемого в соответствии с МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» 
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Амортизация актива начинается тогда, когда он становится доступен для 

использования, т.е., когда его местоположение и состояние позволяют осуществлять его 

эксплуатацию в соответствии с намерениями руководства. Начисление амортизация 

актива прекращается, начиная с более ранней из двух дат: даты перевода в состав активов, 

предназначенных для продажи (или включения в состав выбывающей группы, которая 

классифицируется как предназначенная для продажи) в соответствии с МСФО (IFRS) 5 

или даты списания актива. Соответственно, начисление амортизации не прекращается в 

случае простоя актива или прекращения активного использования актива, за исключением 

случаев, когда актив полностью амортизирован. Тем не менее, при применении методов 

амортизации на основе использования актива сумма амортизационного отчисления может 

быть равна нулю, если актив не участвует в процессе производства. 

Амортизация не начисляется по:   

- объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением 

времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты, 

отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др).  

- объектам жилищного фонда (если они не используются для получения дохода) 

- объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам дорожного 

хозяйства 

- продуктивному скоту 

- многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста  

Переоценка основных средств рассматривается как допустимый альтернативный 

порядок учета. Заключается он в следующем. После первоначального признания в 

качестве основного средства объект должен учитываться по переоцененной стоимости, 

являющейся его справедливой стоимостью на дату переоценки, за вычетом амортизации и 

убытков от обесценивания. Справедливой стоимостью земли и зданий обычно является их 

рыночная стоимость. Справедливой стоимостью категорий машин и оборудования обычно 

является их рыночная стоимость, определяемая путем оценки. 

Положительный результат переоценки, включенный в раздел капитал, может 

списываться на счет нераспределенной прибыли, когда объект будет реализован. 

Списание суммы положительного результата переоценки на счет нераспределенной 

прибыли не отражается в отчете o прибылях и убытках. 

Переоценка может осуществляться двумя методами. Первый заключается в том, 

что первоначальная стоимость и сумма накопленного износа увеличиваются на один и тот 

же коэффициент. Например, стоимость объекта 500 тыс. тенге, износ - 100 тыс. тенге, ко-

эффициент-1,1. После переоценки текущая стоимость объекта составит 550 тыс. тенге 

(500 x 1,1), износ-110 тыс. тенге (100 x 1,1). 

Второй способ заключается в том, что первоначальная стоимость и сумма 

накопленного износа сводятся (сворачиваются), и разница (остаточная или балансовая 

стоимость) увеличивается до рыночной стоимости. Амортизация начисляется заново, a 

ставки амортизации пересматриваются c учетом срока службы объекта и ликвидационной 

стоимости. Срок службы и ликвидационная стоимость также могут быть пересмотрены. 

Частота проведения переоценки зависит от изменения справедливой стоимости объектов 

основных средств, подлежащих переоценке. Если справедливая стоимость 

переоцененного актива существенным образом отличается от его балансовой стоимости, 

требуется дополнительная переоценка. Некоторые объекты основных средств 

характеризуются значительными и произвольными изменениями справедливой 

стоимости, что вызывает необходимость ежегодной переоценки. Такие частые переоценки 

не требуются для объектов основных средств, справедливая стоимость которых 

подвергается лишь незначительным изменениям. Потребность в переоценке таких 

объектов может возникать только один раз в 3-5 лет. После переоценки объекта основных 

средств накопленная на дату переоценки амортизация основных средств учитывается 

одним из следующих способов:      
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 - пересчитывается пропорционально изменению балансовой стоимости актива в 

брутто-оценке таким образом, чтобы балансовая стоимость актива после переоценки была 

равна его переоцененной стоимости. Этот метод часто используется при переоценке 

актива до остаточной стоимости замещения путем индексирования. 

-     либо вычитается из валовой балансовой стоимости актива, а нетто-величина 

пересчитывается до переоцененной стоимости актива. Этот метод часто применяется в 

отношении зданий. 

Величина корректировки, возникающей при пересчете или списании накопленной 

амортизации основных средств, составляет часть общей суммы увеличения или 

уменьшения балансовой стоимости, которая подлежит учѐту в соответствии с пунктами 39 

и 40 

Если выполняется переоценка отдельного объекта основных средств, то переоценке 

подлежат и все прочие активы, относящиеся к тому же классу основных средств, что и 

данный актив. 

Переоценка объектов, относящихся к одному и тому же классу основных средств, 

выполняется одновременно с целью избежание избирательной переоценки активов и 

отражения в финансовой отчетности сумм, представляющих собой смешение затрат и 

стоимостей на различные даты. Тем не менее, отдельный класс активов может 

переоцениваться с использованием скользящего графика, при условии, что переоценка 

этого класса активов выполняется в течение короткого периода времени, а результаты 

обновляются [3].  
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Бухгалтерлік баланс активтерді және олардың қаржыландыру кӛздерін 

экоиомикалық маңызына қарай белгілі бір уақытта жинақтап отыратын қатаң ҥлгідегі 

қҧжат болып саналады. Баланс кӛрсеткіштері қаржылық есептіліктің негізгі кӛрсеткіштері 

бола отырып, аудиторлық тексерудің маңызды объектісі болып саналады. Сондықтан 

қаржылық есептілікті аудиттеу алдыменен баланстың активтері мен олардың қалыптасу 

кӛздерінің аудитінен басталады.  

Ҧйымның активтеріне ақша қаражаттары, дебиторлық берешектері, тауарлық-

материалдық қҧндылықтары, материалдық емес активтері және негізгі қҧралдары жатады. 

Демек, осы аталған баланс активтерінің аудитін жекелеп қарастырғанды жӛн кӛріп 

отырмыз. Ақша қаражаттары бойынша операциалардың аудиті негізінде ҥш бағыт 

бойынша ӛтеді: қолма –қол ақшаны тҥгендеу; олардың толық және уақтылы кіріске 
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алынуын тексеру; ақшаны есептен шығарудың дҧрыстығын тексеру. Ақша жалған 

қҧжатсыз тікелей ҧрлау ісі кассаны тексергенде кассадағы барды тҥгендеу жолымен 

анықталады. Кейде ол шын  мәнінде кассир, не болмаса басқа лауазымды қызмет адамы 

жасаған ысырапты жасыратын лауазымды қызмет адамының қолхатымен бҥркемеленеді. 

Сондай-ақ, қылмыстың ең қарапайым тҥрі болып саналатын қаражатты қымқырудың 

бҥркемеленбегендері де болуы мҥмкін. Ақшаның кем шығуы бӛгде адамдардың кассаны 

бҧзу арқылы ақшаны ысырап қылу мен ҧрлауы салдарынан ғана болмауы мҥмкін, ол басқа 

заңсыз операцияларды уақытша заңсыз қарызға ала тҧрумен де байланысты болуы 

ықтимал. Мҧндай бҧрмалаулар мен қызметті теріс пайдаланулар кассирді дҧрыс таңдамау, 

кассаны жҥйелі тҥрде тексермеу және  ішкі бақылаудың нашарлығының салдары болып 

табылады. 

Мҧндай адамдар мен есепті жҥйілі тҥрде салыстыру мен олардан бҧл жайлы сҧрау 

оңды нәтижелер бере алады.Сондай-ақ, кірістік қҧжаттарды  тіркеуді тексеру мен 

тіркелген қҧжаттары тӛленген қҧжаттармен салыстыру да есептерді бақылаудың ықпалды 

тәсілі болып табылады. Кірістік ордер бойынша алынған ақшаны иемденудің жеңілдететін 

жағдайлар тҧрғысынан алғанда, кассалық ордерлерді тӛлеушінің қолына тӛленгенге дейін 

тіркеудің болмауы немесе толық еместігін, уақытылы салыстырмау екендігімен борышты 

ӛндірмеу екендігін баса айту қажет. Белгілі бір нӛмір берілетін кассалық ордерлерді тіркеу 

журналында кіріс және шығыс ордерлерді дҧрыс тіркеу, бухгалтерияға тӛленбеген кіріс 

ордерлерін қайтаруды бақылау жазбалардың анық сенімділігін арттырады және қызметті 

теріс пайдалануды болдырмайды. 

Басқа ҧйымдардын алынған ақшаны иемденуді болдырмау ең алдымен, барлық 

мҥмкін жағдайларда колма – қол ақшасы есеп айырысу ісін талап етеді. Тәжірибе 

кӛрсеткендей, бҧл ережені бҧрмалау қызметті теріс пайдалануды туындатады. 

Кассалық тәртіпті бҧрмалау жағдайлары байқалғанда ол міндетті тҥрде тексерілуге 

тиісті. Сонымен бірге, едәуір сомадағы қолма – қол ақша алған немесе салған ҧйымдармен 

есептесулерді салыстырған жӛн.  

Басқа ҧйымдардан ақшалай сома алуға арналған сенімхаттарды тіркеуді және 

сенімхаттарды іс жҥзінде қолдануды тексеруде қызметті теріс пайдаланудың бір жолы 

болып саналады. 

Ақшамен шығыстарды есептен шығару жӛніндегі кассалық операциялар 

мҥмкіндігінше тексеруге жататын барлық кезең ішіндегі кассалық есептерге тіркелетін 

қҧжаттар бойынша тексеріледі. Тексеру іс тәжірибесі кӛптеген ҧйымдарда кассалық 

қҧжаттар сапасыз жасалатынын, кӛбіне кіріс және шығыс қҧжаттарында кассаға ақша 

салған немесе кассадан ақша алған жауапты адамдардың қойылған қолдары және басқа да 

міндетті деректемелердің жоқ екендігін кӛрсетеді. Мҧндай қҧжаттардың кҥші жоқ деп, ал 

олар бойынша операциялар – негізсіз деп саналады. Егер мҧндай жайттар анықталса, 

аудитор шҧғыл шаралар қолдану мақсатымен ҧйым басшысын және бас бухгалтерді бҧл 

жайында хабардар етуге тиіс. 

Тексерудің келесі кезеңінде мыналарды анықтау керек: бҧл ҧйымда кіріс және 

шығыс ордерлерді тіркеу журналы белгіленген тҥрде жҥргізіле ме, барлық кассалық 

қҧжаттар журналда тіркелген бе, кассалық ордерлерде қалдырып кеткен нӛмірлер жоқ па, 

ақшалай қаражаттың тҥсуі мен жҧмсалуы туралы операциялардың барлығы нӛмірленуге, 

жіппен қайымдалуға, сургучты мӛрмен басылуға тиісті парақтар саны ҧйым басшысы мен 

бас бухгалтердің қойылған қолдарымен куәләндырылуға тиісті кассалық кітапта жазылған 

ба?  Кассир жҧмыс кҥні соңында сол кҥнгі операциялардың жиынтығын какссалық кітапта 

есептеуге және келесі кҥнге ақша қалдығын шығаруы тиіс. Ол кассалық кітаптағы 

жазуларды екі парақта бір мезетте кӛшірме қағазы арқылы жҥргізуге тиіс. Кітаптың бір 

парағы жыртылмалы, оны кассир кҥн соңында басқа барлық кіріс және шығыс 

операциялар бойынша санақ ретінде тапсыруы тиіс. 

Ақшалай қаражат аудитінде банктік операцияларын тексеруге кӛп назар аударуды 

талап етеді. Қолданылып жҥрген заңнамаларға  сәйкес ҧйымдар ӛзнің ақшалай  қаражатын 
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қызмет кӛрсететін банк мекемелерінде сақтауға міндетті. Банк мекемелерімен есеп 

айырысу ағымдағы, корреспонденттік жинақ шоттарында ақша сақтауға, қысқа мерзімді 

және ҧзақ мерзімді несиелер алумен, оларды ӛтеумен және қайта рәсімдеумен шоттарда 

жаңылыс жазулар жӛніндегі талап – тілекпен байланысы туындайды. Ҧйымдар 

арасындағы банк мекемелері арқылы есеп айырысулар есептесудің қолма – қол ақшасыз 

тҥрі бойынша атқарылады [1, 424 б].  

Аудитор жабдықтаушыға борышты ӛтеу ҥшін ақша аударудың қаншалықты 

нақтылығы мен негізділігін тексеруге тиісті. Ҧйымдар, мәселен, сауда ҧйымына сатып 

алынған азық – тҥлік тауарларына ақша аударуы мҥмкін, ал шын мәнінде қоймаға 

тҥспеген немесе қҧжатта кӛрсетілген ассортименттен басқасы тҥскен оқиғалар болады. 

Ҧйымдар орындалмаған қҧрылыс – монтаж және жӛндеу жҧмыстары ҥшін, сондай – ақ 

делдалдарды «қҧтқару» мақсатымен жеткізіп берілмеген техника ҥшін ақша аударатын 

жағдайлар да аз емес. Сондықтан банктегі ақшалай қаражат шоттары бойынша 

операциялар ревизиясында қарама қарсы тексерулер, әсіресе, біртектес операциялар 

бойынша ӛзара байланысқан бастапқы қҧжаттарды мҧқият тексеріп ӛткізу талап етіледі.  

Аудитор жол – жӛнекей ҧлттық және шетелдік валютадағы қаражаттың ҧйымның 

ағымдағы шоттарына немесе басқа шотқа есепке қосу ҥшін банк кассасына, жинақ 

кассасына немесе пошта бӛлімшесінің кассасына салынған, бірақ белгілеуі бойынша әлі 

есепке алынбаған ақшалай соманың қозғалысы туралы ақпаратты оқып білуі керек. 1020 

«Жолдағы ақша» шоты бойынша есепке алу ҥшін банк мекемесінің, пошта бӛлімшесінің 

тҥбіртектері банк инкассаторларына тапсыруға арналған ілеспе тізімдеме кӛшірмелері 

негіз болып саналады. 

Аудитор қойма шаруашылығына зер салып зерттеген кезде, қойма ғимараттарының 

және ӛлшеу қҧралдарының жағдайына назар аударуы қажет, сонымен қатар бақылау-

ӛткізу бекеттерінің жҧмысының тиімділігіне, ӛрттен қорғау және басқа да қауіп-қатерден 

сақтандыру дыбыс беретін қҧралдарының орнатылғандығына,материалды қҧндылықтарды 

қабылдау, босату және сақтау тәртіптерінің орындалғандығына, материалды-

жауапкершілікті тҧлғаларды іріктеу және тағайындауға, олардың толық материалды 

жауапкершілігіне, қолда бар ҧзақ уақыт жатып қалған және бҥлінген материалдар туралы 

жасалған шартқа, кіріс және шығыс қҧжаттарының, қоймалық есептің және қорытынды 

есептің дҧрыс жасалғандығына назар аударуға тиісті. Қоймаларды және материалдық 

қҧндылықтардың сақталу орнын зерттеу, олардың бағыты бойынша қолдану ҥшін 

жарамдылығын анықтау мақсаттарында бағалардың сақталу тәртібін және ӛртке қарсы 

қауіпсіздікті, дыбыс беретін белгілерінің, ӛлшеу шаруашылығының, басқа да ӛлшеу 

қҧралдарының және т.б қолда барлығын тексеру қажет. 

Материалдық қҧндылықтардың сақталуын қамтамасыз етудің маңызды шарты 

дҧрыс ҧйымдастырылған кҥзет болып табылады. Аудитор субъектіге материалды 

қҧндылықтарды кіргізу және шығаруда ішкі бақылауды кенеттен тексеруден бастап, кҥзет 

жҧмыскерлерінің белгіленген тәртіпте кіру, шығу, рҧқсат куәлігін толтыру және тіркеу, 

олардың пайдаланылғанынның бухгалтерияға қайтарылуын және басқа да ережелердің 

орындалуымен танысады. Бҧндай кезде бір рҧқсат қағазымен материалды қҧндылықтарды 

екі рет әкету, қол қоюға қҧқық берілмеген тҧлғалардың қолы қойылған рҧқсат қағазбен 

әкету, материалды қҧндылықтарды ауызша рҧқсатпен әкету және т.б сияқты әр тҥрлі 

бҧрмалаушылықтар, тәртіп бҧзулар кездеседі 28, 225 б].  

Бастапқы қҧжаттарының мәліметтерін қоймалық есеп карточкаларына  жазғаннан 

кейін, оларды бухгалтерияға береді. Шектеп жҧмсау карталарын қолдау тәртібіне қарай 

келесі айдың бірінші жҧлдызынан кешіктірмей береді. Қҧжаттарын тапсыруға тізімдеме 

толтырып, онда ӛткізілген қҧжаттардың аталуын және нӛмірі кӛрсетіледі.  

Ӛндірістік қорларды кіріске алу және шығысқа шығарудың бастапқы қҧжаттары 

материалдар есебін ҧйымдастыруға, ӛндірістік қорларға аудит жҥргізуге негіз болатын 

есептік кӛрсеткішті жинақтауда маңызды рӛл атқарады. Тікелей бастапқы қҧжаттары 

арқылы материалдар ресурстарының қозғалысына, сақталуына, тиімді пайдалануына 
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алдын ала, ағымдағы және кҥнделікті бақылауды жҥзеге асырады. 

Материалдардың қозғалысының бастапқы қҧжаттары мҧқият толтырылуы, міндетті 

тҥрде операцияны жасаған тҧлғаның қолы және тиісті есеп объектілерінің кодтары болуға 

тиіс. Материалдық ресурстар қозғалысының қҧжаттарының толтырылу тәртібінің 

сақталуын бақылау шаруашылықтың бас бухгалтеріне және тиісті бӛлімшелердің 

жетекшілеріне жҥктелген.  

Шығысқа шығарылған материалды қҧндылықардың дҧрыстығын тексерген кезде 

негізгі ақпарат кӛздерінің қызметін шектеп-жҧмсау карталары, накладнойлар, талап-

накладнойлары және басқа да босатылған материалдарды растайтын қҧжаттары, 

материалдардың қозғалысының есебінің ведомосты, қоймалық есеп карточкалары, 

айналым және қабылдау ведомосты және басқа да есеп регистлары атқарады.  

Аудитор, сонымен қатар ҧйымдағы тауарлық-материалдық қҧндылық-тардың есеп 

саясатында және бухгалтерлік есеп заңдалығында кӛрсетілген бағалау әдістеріне сәйкес 

дҧрыс бағалануын және баланстағы кӛрсетілген материалдар қалдығын алғашқы 

қҧжаттармен салыстырып, қатаң тексеруге тиісті. 

Баланс активтерін аудиттеудің келесі сатысы бҧл дебиторлық берешектер есебі 

болып саналады. 

Дебиторлық берешек (қарыздар) – бҧл басқа заңды тҧлғалардың немесе жеке 

азаматтардың шаруашылыққа берешек қарыздары. Дебиторлық берешек шаруашылықтың 

ішінде және сыртқы заңды тҧлғалармен және жеке азаматтармен де пайда болады. Есептеу 

әдісін қолданып, қолма-қол емес есеп айырысу операциялары кезінде дебиторлық 

берешектердің пайда болуы заңды қҧбылыс болып табылады.  

Аудитор дебиторлық берешектерді тексеруге кіріскен кезде тексеру барысында 

қаралатын және анықтауды талап ететін материалдарын жеке сҧрақтарға бӛліп, 

аудиторлық тексерудің бағдарламасын жасап, тексеру барысында анықталған факторларға 

байланысты толықтырулар мен тҥзетулер енгізіліп, басшылыққа алып қадағалап отырады. 

Дебиторлық берешектерді тексерудің аудиторлық бағдарламасы мынандай мәселелерді 

қамтуға тиісті: 

- баланстың кӛрсеткіштерін Бас кітаптағы, есеп регистрларындағы және 

машинажазбалардағы мәліметтерімен салыстырып тексереді; 

- аналитикалық және синтетикалық есептердің дҧрыс жҥргізілгендігін тексереді; 

- субъектідегі дебиторлық берешектердің жағдайын олармен есеп айырысуларды 

тҥгендеу жҥргізу жолымен тексереді; 

- кҥдікті қарыздар резервтерінің қҧрылу тәртіптерін және олардың дҧрыс 

қолданылуын тексереді; 

- сатып алушылармен және тапсырыс берушілермен есеп айырысуларды, 

вексельмен тӛлеу операцияларының дҧрыс жҥзеге  асырылады; 

- еншілес (тәуелді) серіктестіктердің, бірлесіп бақыланатын заңды тҧлғалардың 

дебиторлық берешектер бойынша есеп айырысу операцияларының бухгалтерлік есеп 

шоттарында дҧрыс кӛрсетілгендігін тексеруді; 

- шағым-талап ету тәртіптерінің уақтылы сақталып, олардың қозғалысын 

бақылаудың дҧрыс ҧйымдастырылғандығын тексеруді; 

- дебиторлық берешек бойынша алынған материалдарды талдап, есеп 

айырысуды ретке келтіру және дебиторлық берешекті тӛмендетуге байланысты 

ҧсыныстар жасауды. 

Дебиторлық берешек бойынша есеп айырысуды тексере отырып, аудитор олардың 

баланста дҧрыс кӛрсетілгендігін, жылдың басындағы және аяғындағы қалдықтарының 

баланстың «Ҧзақ мерзімді активтер» және «Ағымдағы активтер» бӛлімдеріне дҧрыс 

топталып кӛрсетілгендігін тексереді. «Ҧзақ мерзімді активтер» бӛлімінде есеп беретін 

кҥннен бастап 12 айдан кейін тӛлемі кҥтілетін дебиторлық берешекті кӛрсетсе, ол 

«Ағымдағы активтер» бӛлімінде – 12 айдың ішінде тӛлемі кҥтілетін дебиторлық 

берешекті кӛрсетеді. 
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«Ҧзақ мерзімді активтер» бӛліміне тексеру жҥргізген кезінде де аудитор талап ету 

мерзімі біткен берешектерге және уақтылы ӛндірілмеген сомаларға назар аударуға тиіс. 

Баланста «Ҧзақ мерзімді активтер» жатқызылған дебиторлық берешектер 

мынандай баптар бойынша кӛрсетіледі; 

- алынуға тиісті шоттар; 

- алынған вексельдер; 

- негізгі серіктестіктер мен еншілес серіктестіктердің арасындағы ішкі 

топтардың операциялары бойынша берешегі; 

- акционерлік қоғамның лауазымды тҧлғаларының берешегі; 

- басқа да дебиторлық берешектер. 

Негізгі қҧралдар аудитінің мақсаты - негізгі қҧралдың сақталу орындары бойынша 

ішкі және сырытқы қозғалыстарының  қҧнына, пайдалы қызмет ету мерзіміне негізілген 

ӛзгерістерінің  дер кезінде бухгалтерлік есепте дҧрыс кӛрсетілгендігін және оларды 

қорытынды есепті мәліметтерімен сәйкестігін тексеру болып табылады [3, 268 б]. 

Аудиттер алдына қойған мақсатына жету ҥшін тексеруді талап ететін басты міндеттерді 

анықтап алуға тиіс. 

Негізгі қҧралдардың сақтау, есепке алу және пайдалану есебінің аудитінің басты 

міндеті: 

- негізі қҧралдардың нақты қолда барлығына  және сақталуына бақылаудың 

қамтамасыз етілгендігін; 

- еңбек қҧралдарының негізгі қҧралдарға дҧрыс жатқызылғандығын, олардың 

жіктелуі, меншікті қатынасы және ӛндіріс ҥрдісін қатысу сипаты бойынша 

топталандығын; 

- есепте негізгі қҧралдрдың дҧрыс болғандығын; 

- есепте негізгі қҧралдардың  кіріс және шығыс опрацияларның дҧрыс кӛрсетліп 

қҧжатталғандығын; 

- есепте негізгі қҧралдарға тозудың және жӛндеудің дҧрыс есптеліп 

қҧжатталғандығын; 

- негізгі қҧралдардың дҧрыс және тиімді пайдаланғанын; 

- бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің нақты қолда бар негізі  қҧралдардың 

және олардың қозғалысы туралы мәліметтердің дҧрыс кӛрсетілгендігін тексеру болып 

табылады. 

Аудитордың тексеру  бағыдарламасы бухгалтерлік есеп жҥргізуге, оның кҥшіндегі 

нормативтік - қҧқықтық актілерге  сәйкестігін анықтауға анықтауға сондай - ақ қаржылық 

қорытынды есеп  мәліметтерінің ақиқаттығын растауға бағытталған. Аудитор 

бағыдарламада қҧралған әрбір тармақтардың ауқымын  кеңейтіп,  қаралатын  мәселелерді  

толық қамтитын және ішкі бақылаудың ҧйымдастырылу дәрежесін  тексеру ҥшін ӛзінің іс-

тәжирбиесіне сҥйене отырып тест жасауы керек. Тесттің мақсаты шаруашылықтың 

басшыларынан, мамандарынан және басқа да мҥдделі жақтарнан қойылған сҧрақтарға 

анық тҥсінікті жауап алу ҥшін сауатты және тҥсінікті жасалу тиіс. Тест жҥйесі ішкі 

бақылау жҥйесінің жағдайы туралы қажетті ақпараттар алу ҥшін ӛте тиімді әдіс қана емес, 

сонымен қатар шаруашылықтың басшысының алынып, техникалық турып талдап, 

бухгалтерлік есеп және қорытындылар қаржылық есептілік мәліметтерінің тест жҥргізудің 

нәтижесінде алынған жауаптардың дҧрыстығын анықтап, ішкі бақылау жҥйесіне баға беру 

болып таблады.  

Аудитор материалдық емес активтердің есебінің ауқымын кеңейтіп, аудиторлық 

тексеру барысында қаралатын мәселелердің мазмҧнын ашатындай іс-әрекеттерді жҥзеге 

асыру мақсатында бағдарлама жасап, тексеру барысында тҥзетулер мен ӛзгерістер енгізіп, 

толықтырып отырады. Материалдық емес активтер есебінің аудиторлық бағдарламасы 

мынандай басты мәселелерді  

- баланстың кӛрсеткіштерін Бас кітаптағы мәліметтермен салыстырып тексеруді; 

- материалдық емес активтердің синтетикалық және аналитикалық есебінің дҧрыс 
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жҥргізілгендігін тексеруді; 

- материалдық емес активтердің қозғалысының бастапқы қҧжат-тарының уақтылы 

дҧрыс толтырылғандығын, соңғы қорытынды есеп беру кҥніне, тиісті материалдық емес 

активтермен қамтамасыз етілуін тексеруді; 

- келіп тҥскен материалдық емес активтердің уақтылы толық кіріске алынғандығын 

және бухгалтерлік жазулардың жҥзеге асырылғандығын тексеруді; 

- материалдық емсе активтерге байланысты операциялардың бухгалтерлік есеп 

шоттарына дҧрыс жазылғандығын тексеруді; 

- материалдық емес активтерге бағалау әдістерін анықтауды; 

- материалдық емес активтерің тозуы мен амортизациясының есебін дҧрыс 

жҥргізілуін қамтиды. 
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Осыдан біраз жылдар бҧрын, Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың мақсаты – нарықтық экономикасы дамыған мемлекеттер қатарына 

қосылу болды. Елбасшымыздың осы мақсатына қол жету ҥшін ең бірінші қойылған 

тапсырмасы – әлемдік экономикаға интеграция болған [1]. Әлемдік экономикаға 

интеграция дегеніміз – Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есебі мен қаржылық 

есеп беруін халықаралық стандартқа сәйкес жҥзеге асыру, бҧл дегеніміз әлемдік нарық 

экономикасына енуге ең алғашқы қадам.Ал, халықаралық қаржы есептілігінің стандартын 

(ХҚЕС) ӛз тәжірибемізге енгізу – экономикадағы ең кҥрделі, бірақ нәтижелі ҥрдіс болып 

табылды.  

Халықаралық қаржы есептілігінің стандартын (ХҚЕС) тек Қазақстан ғана емес, 

сонымен қатар басқа да әлем елдерінің қолдануына міндеттелді. Халықаралық қаржы 

есептілігінің стандартына кӛшпес бҧрын, бізде Қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарты 

(ҚБЕС) болған, бҧл стандарттың ӛзі нарықтық экономикаға кӛшу кезінде маңызды рӛл 

атқарды. Бірақ, ҚБЕС және ХҚЕС аспектілерінде ҥлкен ерекшеліктер бар. Олар: 

Біріншіден, Қазақстандық бухгалтерлік есеп стандартында бухгалтерлік есепті 

жҥргізудің және қаржылық есеп беруді тапсыруды реттейтін заңнаманың нақты 

ҥрдістерінің талаптарын сақтауға бағытталған, ал Халықаралық қаржы есептілігінің 

стандартында кәсіпорынның есепшісі кәсіпорынның  қызметіне, ҧйымдастырушылық-

қҧқықтық нысанына, шаруашылық қызметінің кӛлеміне қарай есепті ӛзінің кәсіби ойына 

негізделіп, экономикалық мақсатқа сәйкес жҥзеге асыру болып табылады. 
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Екіншіден, қазақстандық кәсіпорындар қаржылық есеп беруді салық және тексеру 

органдарына тапсыру кезінде кӛздегендерісалық базасын азайту болды, алхалықаралық 

тәжірибеге сәйкес, кәсіпорындар ӛздеріннің табыстарын максималды тҥрде кӛрсетуге 

тырысады, себебі бҧл кӛрсеткіш олардың қаржылық жағдайының жақсы екендігін 

кӛрсетеді. Бҧл дегеніміз – қазақстандық кәсіпорындар табыстарын азайтып кӛрсету 

арқылы, салық тӛлемдері тҥріндегі қаржылық кӛздеріннің ағынына шек қойғысы келсе, ал 

шетелдіктер кәсіпорындар керісінше, табыстарын жоғары кӛрсету арқылы қосымша 

ақшалай қаражаттарын тартуды, яғни қаржыландыру кӛздерін іздейді. Бҧл ерекшілік 

біржағынан ақпараттың шынайлығын арттыруға кӛмек кӛрсетсе, екінші жағынан 

жемқорлықтың азаюына және қаржылық мәліметтерді бҧрмалаумаға кӛмек кӛрсетеді. 

Ҥшіншіден, ХҚЕС қолдану халықаралық нарық экономикасына жол. Егер де 

ҚБЕСнегізінде жасалынған қаржылық есеп берутек қазақстандық кәсіпорындар ҥшін ғана 

тҥсінікті болса, ал ХҚЕС негізінде жасалынған қаржылық есеп беру тек отандық 

кәсіпорындар ҥшін ғана емес, басқа шетелдік мемлекеттердің кәсіпорындарына тҥсінікті, 

әрі шынайы болды. Қаржылық есеп беруді шынайы, әрі сенімді кӛрсету арқылы 

инвесторлардың біздің отандық кәсіпорындарға сенімділігін арттырамыз. Міне, осы 

ерекшелік, осы аргумент қазақстандық кәсіпорындардың ХҚЕС кӛшуге себеп болды. 

Себебі, Қазақстанның кӛптеген салалары шетелдік қаржыландыру кӛздерін қажет етті. 

Кӛптеген шетелдік кәсіпорындар ӛз қаражаттарын қандай да бір іс-шараға салған кезде, 

ХҚЕС сәйкес емес қаржылық есеп беруді қарастырудан бас тартады. Сондықтан да 

Қазақстан кәсіпорындарының ӛздеріннің меншік тҥріне қарамастан, ХҚЕС сәйкес 

қаржылық есеп беруді тапсыру – шетелдік қаржыландыру кӛздерін тартуға себеп, ал бҧл 

дегеніміз Қазақстан Республикасының жалпы экономикасының дамуына себеп.  

Тӛртіншіден, кадрларды халықаралық тәжірибелерде қолданылатын іс-әрекеттерге 

ҥйрету, ал бҧл маңызды сҧрақтардың бірі. Қазақстанда кәсіби есепшілер мен 

аудиторларды кӛбейту арқылы Қазақстан кәсіпорындары басқа да нарықтық алпауытты 

кәсіпорындарымен бәсекелестікке тҥсе алады. Қазіргі кезде кәсіби есепшілер мен 

аудиторлар институтының мәліметтеріне сенсек, Қазақстанда аталған мамандық иелері 

аккредиттелген ҧйымның сертификатын алуы тиіс. Сертификаттар тҥрлері: «Кәсіби 

есепші» Ҧлттық сертификаты, CAP, CIPA, DipIFR (бҧл сертификат Ҧлыбританиядағы 

АССА бағдарламасы негізінде, бірақ ТМД мемлекеттеріне арнайы ҧйымдастырылған, 

яғни оқуға жеңіл болуы ҥшін орыс тілінде жҥргізіледі), сосын ең соңғысы Қазақстандағы 

Сертификатталған Қаржы Менеджері Институты (СҚМИ), бҧл институтты Лондан 

ӛкілеттігі Ресей, Латвия, Эстония, Украина, Әзірбайжан елдерінде ақшан. 

Дегенмен де ҚБЕС және ХҚЕС арасындағы осындай ерекшеліктерге, қарамастан, 

Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жҥйесінде қазақстандық кәсіпорындардың 

халықаралық қоғамға интеграциялауға бағытталған реформа жҥргізілді. Осы 

интеграциялау мақсатында реформадағы ең маңыздысы – қазақстандық кәсіпорындарға 

шетелдік әріптестеріміздің сенімділігін арттыру болып табылды. Осы ХҚЕС кӛшу 

реформасын жҥргізу арқылы қазақстандық кәсіпорындардың халықаралық нарықта орны 

кҥшейе бастады [4].  

Қазақстан Республикасының халықаралық қаржы есептілік стандартын қолдануға 

кӛшу кезеңдерін қарастырсақ: 

Жалпы бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беруді ХҚЕС сәйкес жҥргізу 

ҥрдісінің бірінші кезеңі Қазақстан Республикасы ӛзінің тәуелсіздігін алғаннан бастап және 

1995 жылы ҚР Президентінің «Бухгалтерлік есеп туралы» Заңына бекітіп, бҧйрыққа қол 

қойылуынан бастау алды. Сол кезде Қазақстандық бухгалтерлік есеп стандарты (ҚБЕС) 

енгізілді, ал бҧл стандарт Халықаралық қаржы есептілігінің стандартына (ХҚЕС) кӛшуге 

себеп болды [4]. 

Екінші кезең 2002 жылы жоғарыда аталған заңның 2-1 бабына қосымшалр 

енгізілді, бҧл қосымша Қазақстан Республикасының ресми тҥрде ХҚЕС кӛшуін 

заңдастырды. Бҧл ӛзгерістер барлық кәсіпорындардың, тек мемлекеттік кәсіпорындарды 
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есептемегенде қарджылық есеп беруді ХҚЕС сәйкес және келесі ретте тапсыруды талап 

етті: қаржылық ҧйымдар 2003 жылдың 1 қаңтарынан бастап, акционерлік қоғамдар 2005 

жылдың 1 қаңтарынан бастап, басқа да ҧйымдар 2006 жылдың 1 қаңтарынан бастап. Бҧл 

ӛзгеріс есепшілердің, осы сала мамандарының жаңа философиялық ойлауға бейімделуге 

себеп болды.  

Содан кейін, 2003 жылы 15 мамыр кҥні «Қазақстан Республикасының 2003-2005 

жылдарына халықаралық қаржы есептілігінің стандартына кӛшуге байланысты 

шаралардың жоспары» бекітілді.  

Ҥшінші кезең 2006 жылы 9 тамыз – Қазақстан Республикасының 2007-2009 жылға 

бухгалтерлік есебі мен аудитінің даму концепциясы. Осы жылдары Халықаралық қаржы 

есептілік стандартына қатысты әдістемелік нҧсқаулықтар, оқулықтар шығарылды, әр 

тҥрлі конференциялар, семинарлар ӛткізілді. Осы кезде Қазақстанның әрбір қалаларында 

Ҥкіметтің ҧйымдастыруымен Халықаралық даму (USAID) жобасының  Американдық 

агенттігімен «ХҚЕС сәйкес бухгалтерлік есеп» тақырыбында семинарлар ӛткізілді. Басқа 

да PWC, KPMG және тағы да басқа халықаралық ҧйымдар қаржылық есептіліктің жаңа 

стандартын ҥйретумен айналасты. 

Міне, осындай кезеңдерге қарамастан Қазақстан Республикасы ХҚЕС қолдануға 

кӛшті, бҧл кезеңдерден ӛту барысында қиыншылықтар да болды. Олар келесідей: 

Біріншіден, жоғарыда айтылғандай қазақстандық кәсіпорындар қаржылық есеп 

беруді ХҚЕС сәйкес тапсырудан ӛздеріне пайда кӛрмеді, олар салық органдарына қатысты 

салықтық есептеулерге байланысты.  

Екіншіден, терминология, жалпы бҧл қиыншылықты жеңгенменен сол кездері ол 

маңызды сҧрақ болған. Себебі, қазақстандық заңнамаларда қолданылатын ресми орыс 

тіліндегі терминологиясына сәйкес келмеуі, олардың мағынасы бір-біріне қарама-қайшы 

болуы. 

Ҥшіншіден, ХҚЕС тәжірибе жҥзінде шағын және орта кәсіпорындарда 

қолданылмауы. Қазақстандық кәсіби қоғамдармен осы сҧрақты шешу бойынша қандай да 

бір шаралар жҥргізілді. ХҚЕС әдістемелік және жиынтығының қиындығына байланысты 

қаржылық есепті осы стандартқа сай тапсыру тек ірі кәсіпорындар, акционерлік 

қоғамдардың қолдануына тиімді болды. 2011 жылы Әлем Банктің дәне Қордың «Орта 

және шағын бизнеспен айналасатын кәсіпорындарда ХҚЕС қолданудың базалық 

элементтері» тақырыбында семинарды ӛткізу арқылы, олардың осы жҥйені тҥсінуіне 

кӛмек кӛрсетті.  

Тӛртіншіден қиыншылық, ХҚЕС туралы қажетті ақпараттық материалдардың, 

оқулықтардың, әдістемелік нҧсқаулықтардың жетіспеушілігі, жоғары біліктілікті 

қызметкерлердің жетіспеушілігі, қажетті ақпараттарды білген және тәжірибе жҥзінде 

қаржылық есептілікті жҥргізе алатын есепшілер мен аудиторлардың жоқтығы. 

Міне, осы аталған және одан да басқа қиыншықытарды жеңіп, Қазақстан 

Республикасы Халықаралық қаржы есептілігінің стандартын қолдануға кӛшті.  

Қаржылық есептілік депозитариясының статистикалық мәліметтеріне сәйкес қазіргі 

таңда, кӛпшіліктің қызығушылығындағы 3369 ҧйымдар ХҚЕС кӛшкен, оның ішінде 1322 

акционерлік қоғам.  

Соңғы жылдары есепші кәсібі қатты ӛзгеріске ҧшырап, оларға ҥлкен талаптар 

қойылды. Жылдан-жылға бухгалтер есептің маңыздылығы артты, бҧл мамандыққа 

қызығушылық артты және кәсіби мамандарды дайындауға ерекше кӛңіл бӛлінді. ХҚЕС 

кӛшу тек есепші маманына ғана емес, сонымен қатар экономика саласындағы басқару, 

жоспарлау, қаржы мамандарына да қажеттілік арттырды. Бухгалтерлік есеп заман 

талабына сай ӛзгереді, сондықтан да кәсіби есепші маманының деңгейін ҧстап тҧру ҥшін 

ҥздіксіз оқуды қажет етеді.  

ХҚЕС кӛшу ҥрдісі басталған сәтте кӛптеген ҧйымдар қиыншылықтармен кездесіп, 

қазақстандық бухгалтерлік есеп стандартын не ҥшін ӛзгерту керектігін тҥсінбеді, бірақ 

дегенмен де аталған ӛзгеріс біздің мемлекетімізге ауадай қажет болды, себебі 
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Елбасымыздың халқына Жолдауында кӛздеген ең басты мақсаты – Қазақстан 

Республикамыздың нарықтық экономикасы дамыған мемлекеттермен бәсекелестікке 

қабілетті болу, жаңа заманның ағымымен қатар жҥру [1]. Ал бҧл қоғамның дамуына, 

гҥлденуіне ең қажетті, маңызды фундаменттерінің бірі. Қазігі кезде, аз да кӛп болсын 

Қазақстанда кӛптеген ірі ҧйымдармен қатар, орта және шағын кәсіпорындардың 

қаржылық жағдайы жақсарып, кӛптеген тәжірибе жинап, шет елдің нарықтық 

экономикасында елеулі орындары бар. Қазақстан Республикасының экономикалық 

жағдайының дамуы жаңа бір биіктікте [3]. 
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Экономическая обстановка Казахстана и развитие экономических отношений в 

рыночных условиях требует нового подхода к составлению и представлению финансовой 

отчетности. Это позволяет внедрить в Казахстане язык международного бизнеса[1]. 

В условиях мировой глобализации все большее значение приобретает 

необходимость обеспечения конкурентоспособности экономики Республики Казахстан, 

определяемой главным приоритетом в предстоящий период Президентом страны. При 

этом глава государства отмечает, что вопросы выживания для казахстанской экономики 

остались позади, а впереди только выбор наиболее прогрессивного мирового опыта для 

процветания и стабильного развития. 

Несмотря на кардинально противоположные правила ведения бизнеса в разных 

странах, которые обусловлены различными юридическими, политическими, социальными 

аспектами, долей «теневого» капитала и честностью уплаты налогов – информационная 

система должна проводить достоверную диагностику состояния жизненно важных 

отраслей национальной экономики для обеспечения продовольственной, экологической и 

энергетической безопасности мира. 

Международная конкурентоспособность экономики страны определяется 

следующими факторами: способностью выдерживать текущую конкуренцию на рынках 

товаров и услуг; адаптацией к постоянно меняющимся внешним условиям, ее 
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устойчивостью и способностью к саморазвитию; конкурентоспособностью ее 

общеэкономического, экспортного, научно-технического совокупного потенциала. 

 Бухгалтерский учет на современном этапе развития как отечественной, так и 

мировой экономики характеризуется процессами многочисленных преобразований. 

Усиливается потребность в новом качестве и универсальности мирового языка бизнеса. 

Развитие бухгалтерского учета постепенно переходит из национального на 

международный уровень. Именно поэтому учет будет изменяться соответственно 

интересов и потребностей инвесторов, которые выступают в роли преимущественно 

глобальных внешних пользователей информации. 

Учитывая, что бухгалтерский учет сегодня, это не только работа по учету 

хозяйственной деятельности, но и серьезная аналитическая работа, включающая в себя 

все этапы, начиная от планирования и прогнозирования до контроля результативности 

отдельных операций и в целом всей деятельности организаций. По данным аналитической 

работы предлагаются рекомендации по устранению негативных моментов, а также 

расчеты последствий для принятия управленческих решений. В этой связи требуется 

пересмотр подходов к ведению бухгалтерского учета и контроля.  

В современных условиях процесса глобализации экономики, одним из 

неотъемлемых принципов которой, является усиление конкурентной борьбы, внешняя 

среда становится существенным фактором, оказывающим влияние на деятельность 

организации. В связи с этим, возникает потребность в расширении границ информации, 

используемой системой бухгалтерского учета, и возрастает роль научного подхода к 

решению актуальных задач управления организации. 

 В частности, в силу того, что действие внешней среды обладает характером 

неопределенности, как представляется, для объективного отражения действительности, 

целесообразно привлечение к процессу прогнозирования и планирования деятельности 

организации, экономико-математические методы. 

Современное развитие мировой хозяйственной системы характеризуется 

финансово-экономическими, социальными, экологическими кризисами. В сложившихся 

условиях обеспечение устойчивости любой страны как элемента динамической структуры 

мира требует новых методологических подходов к решению обозначенных проблем, в том 

числе адекватного развития методологии бухгалтерского учета земли как важнейшего 

экономического, природного ресурса и величайшего богатства любой нации. 

Как показывает отечественный и мировой опыт, развитие бухгалтерского учета и 

отчетности должно происходить в тесной связи с изменениями экономической ситуации в 

стране и отвечать характеру и уровню развития хозяйственного механизма. Недопустимо 

неоправданное затягивание процессов преобразования бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности.  

В то же время форсирование изменений в бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности вне связи с изменениями в хозяйственном механизме и реальным 

функционированием рыночных институтов может привести к снижению качества 

финансовой информации в экономике, дискредитации МСФО, а также ослаблению 

финансовой дисциплины.  

Одним из главных атрибутов конкурентоспособности и транспарентности 

экономики является соответствие системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

международным стандартам, которые решают проблему гармонизации или согласования 

методологии бухгалтерского учета на мировом уровне. 

Применение международных стандартов финансовой отчетности в Казахстане 

диктуется требованиями развивающейся рыночной экономики. В связи с дальнейшим 

реформированием экономики республики, принятием ряда законодательных актов, 

направленных на активизацию рынка ценных бумаг, банковского и страхового дела, 

инвестиционной деятельности, логичным выглядит решение о переходе казахстанского 

учета на Международные стандарты финансовой отчетности. 
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Это обусловлено развитием мировой экономики, требующей единой 

информационной бухгалтерской системы, адекватного языка общения между 

организациями, деятельность которых осуществляется на международных рынках. 

Применение МСФО требует нового подхода, нового взгляда на отражение, признание и 

раскрытие операций и событий деятельности организации, не обремененного 

стереотипами прежней системы учета 

Переход Казахстана на МСФО – это важный шаг в процессе построения взаимного 

доверия между Казахстаном и международным сообществом. Увеличение корпоративной 

прозрачности будет означать, что инвестиции станут менее рискованными для 

инвесторов, а значит, более дешевыми. Международные стандарты финансовой 

отчетности –это правила, устанавливающие требования к признанию, оценке и раскрытию 

финансово-хозяйственных операций для составления финансовых отчетов компаний во 

всем мире. Стандарты обеспечивают сопоставимость бухгалтерской документации между 

компаниями в общемировом масштабе, а также являются условием доступности отчетной 

информации для внешних пользователей. 

Составление финансовой отчетности по международным стандартам предполагает 

соблюдение основополагающих правил, которые определяют общий подход к подготовке 

и представлению финансовых отчетов. Представляется целесообразным рассмотреть эти 

правила, поскольку это поможет получить общее представление о принципиальной основе 

применения международных стандартов. 

Надо отметить, что и это не потому, что переход на Международные стандарты 

финансовой отчетности – это директивная норма, навязываемая определенными 

международными финансистами, а современный стиль, необходимый для всеобщего и 

единообразного понимания финансовой отчетности, служащей основой для интеграции 

капитала и ускоренного развития экономики. 

МСФО – как составляющая конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности казахстанских организаций и, как следствие, всей экономики 

Казахстана, а знание и работа по МСФО – как необходимый, качественный штрих имиджа 

не только современного бухгалтера и аудитора, но и современного руководителя.  

Таким образом, выбор, сделанный Казахстаном десятилетия назад, показал свою 

жизнеспособность, когда Казахстан официально провозгласил выбор пути качественного 

развития.  

Вместе с тем переход на МСФО нельзя рассматривать как единственную цель 

реформирования казахстанского учета и отчетности. В действительности реформа должна 

быть гораздо глубже и заключаться в построении эффективной надстройки над новым 

типом хозяйственных отношений. В итоге должна быть создана среда, обеспечивающая 

формирование полезной и объективной информации о финансовом положении и 

результатах деятельности компаний.  

Немаловажную роль играет и обучение кадров. Согласно данным Института 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов в Казахстане необходимо пройти 

обязательную подготовку и получить сертификат профессионального бухгалтера в 

аккредитованной организации. Это Национальная сертификация "Профессиональный 

бухгалтер", CAP, CIPA, DipIFR, Институт Сертифицированных Финансовых Менеджеров 

(ИСФМ) Казахстана.  

Согласно изменениям, внесенным в Закон РК «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» по ведению бухгалтерского учета и составлению финансовой 

отчетности, которые были внесены на 1 января 2013 года: «Профессиональный бухгалтер 

это физическое лицо, имеющее сертификат профессионального бухгалтера, являющееся 

членом профессиональной организации»[2]. 

В настоящее время существует большая потребность в квалифицированных 

специалистах. Во многом это связано с тем, что многие МСФО предполагают оценку тех 

или иных имеющих отношение к финансовой отчетности событий, в то время как 
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бухгалтерские сотрудники, подготовленные в условиях плановой экономики и детальной 

регламентации, не имеют опыта оценки бухгалтерских событий. Многие МСФО носят 

общий характер, и в них отсутствуют подробные указания относительно того, как 

проводить внедрение МСФО, что сопряжено с определенными проблемами. 

Действующее налоговое законодательство не всегда позволяет переложить данные 

бухгалтерского учета для их применения в налоговых целях. Эту проблему призван 

урегулировать новый Налоговый кодекс Республики Казахстан. Примерами 

«проблемных» моментов являются переоценка и обесценение активов, их классификация 

в качестве того или иного актива, учет в функциональной валюте и полезного срока 

использования. Анализ положений Налогового кодекса в сопоставлении с МСФО 

выявляет конфликтные ситуации, возникновение которых неизбежно при проведении 

налоговых проверок.  

Прежде всего, подобные ситуации обусловлены следующими обстоятельствами: 

• в ряде случаев МСФО предполагает разные или альтернативные подходы к 

объектам учета и требует применения профессионального суждения; 

• при учете актива МСФО не принимает во внимание право собственности на 

данный актив, а основывается на передаче существенной доли рисков и вознаграждения, 

вязанных с данным активом; 

• МСФО подвержены частым изменениям, вносимым IASB, что может 

нивелировать все попытки приведения налогового законодательства в соответствие с 

МСФО по состоянию на определенную дату. 

В современных условиях все большее значение приобретает обеспечение 

экономических служб предприятий специалистами качественно нового уровня, 

обладающими не только фундаментальными теоретическими знаниями и практическими 

навыками в области применения национального законодательства и методик учета, но и в 

области международных стандартов финансовой отчетности.  

Большинство бухгалтеров свои профессиональные знания в настоящий момент 

оценивают как средние, и лишь небольшая часть оценивают высоко. Оценить уровень 

компетентности и потенциал профессионального роста работников позволяют программы 

профессиональной сертификации. В мировой практике используются различные 

программы сертификации профессиональных бухгалтеров. 

Сертификация, кандидатов в профессиональные бухгалтеры весьма актуальна и для 

нашей республики. В Законе Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой 

отчетности» введены понятие «профессиональный бухгалтер» и условия подготовки 

профессионального бухгалтера. В настоящее время в Казахстане насчитывается более 

3000 бухгалтеров, сертифицированных по программе CIPA.С 2012 года на должность 

главного бухгалтера организации публичного интереса назначаются профессиональные 

бухгалтера. 

Получение информации о трансформации отчетности в МСФО характеризуется 

выбором основных источников, используемых и для получения информации по МСФО в 

целом. Для большинства специалистов бухгалтерского учета приоритетными являются 

специализированные журналы и газеты, в частности «Бюллетень бухгалтера» и различные 

приложения к нему. При этом подавляющая доля бухгалтеров проходила не достаточное 

повышение квалификации. 

В настоящее время должен измениться принципиальный подход руководителей 

экономических субъектов к затратам на бухгалтерскую службу. Бухгалтерский учет 

следует рассматривать как инвестиционный проект, в который необходимо вкладывать 

средства. Прежде всего, речь идет об инвестировании в персонал, его обучение и 

повышение квалификации. Целесообразным представляется привлечение консультантов, 

способных преподносить знания и навыки работы в соответствии с МСФО в режиме 

передачи конкретных технологий применения международных стандартов. Дефицит 

квалифицированных работников, способных вести учет в формате МСФО, может быть 
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ликвидирован путем организации обучения.  

Образовательным учреждениям необходимо разработать и подготовить систему 

качественных обучающих курсов прикладной направленности по переходу на МСФО. 

Важно отметить, что ориентация Казахстана на международные стандарты требует 

изучения и, следовательно, заимствования положительной мировой практики. 

Современный бухгалтер должен обладать глубокими профессиональными 

знаниями в области бухгалтерского учета, владеть навыками экономического анализа и 

аудита, а также управлять процессами производства[3]. 

Суть дальнейшего развития модели бухгалтерского учетасостоит в активизации 

использования МСФО для реализации этой функции путем создания необходимой 

инфраструктуры и построения эффективного учетного процесса. 

Дальнейшее развитие бухгалтерского учета и отчетности необходимо осуществлять 

по следующим основным направлениям: 

1) повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и 

отчетности; 

2) создание инфраструктуры применения МСФО; 

3) изменение системы регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 

4) усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 

5) существенное повышение квалификации специалистов, занятых организацией и 

ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом финансовой отчетности, а также 

пользователей бухгалтерской отчетности. 
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Рынку земли свойственны все те классические признаки, которые определяют 

рынок любого товара. Однако он имеет существенные особенности. Земля, как товар, 

является недвижимым средством, ее потребительские свойства определяются 

природными, климатическими экономическими условиями местоположения и 

производительной силой. Купля-продажа выявляет через спрос и предложение цены, 

которая постоянно подвержена колебаниям. В то же время доказательность еѐ 

продуктивности обеспечивается информацией содержащейся в бухгалтерском учете. 

mailto:aida_dauzova@mail.ru


62 

 

На определенном этапе развития человеческого общества земля, как продукт 

природы, была вовлечена в производство. С этого момента она становится средством 

производства. В процессе производства она образует «вещественный элемент» 

производительных сил общества. Наравне с основными фондами участвует в создании 

национального дохода страны. 

Земля в национальной экономике играет различную роль: 

-почвы мы рассматриваем как объект плодородия. На основе почвенных изысканий 

разрабатывается качественная характеристика, составляется бонитировочная шкала, 

устанавливается балл бонитета. Это оценка природных свойств почв; 

- растительные ресурсы, используемые в сельском хозяйстве, выступают в виде 

пастбищ, сенокосов и оцениваются с точки зрения их кормовой ценности для 

производства животноводческой продукции; 

- в сельском хозяйстве земельные ресурсы рассматриваются как главное средство 

производства. В этом случае важно определить валовой доход (валовое производство) с 

единицы сельскохозяйственных угодий, затраты, доходы через коэффициент 

капитализации (банковский процент плюс риск) рассчитать нормативную денежную цену 

земли; 

- землю нужно рассматривать как базис для городов и населенных пунктов для 

строительства, промышленности, связи и т.д. И в этом случае еѐ нормативная цена  будет 

зависеть от цели, для которой она выделяется, от стоимости объекта строительства и 

дохода от производимой продукции, от местоположения, инфраструктуры, от природных 

условий и многих других факторов; 

- земли местного фонда должны оцениваться и с точки зрения средства 

производства (древесина, пиломатериалы) и с точки зрения особо охраняемых территорий 

(места отдыха, влияние на климат, воздух, сохранения фауны и флоры и т.д.); 

- оценка земель водного фонда также многогранна, она различна в зависимости от 

цели – водные ресурсы для водоснабжения, орошения и обводнения природных кормовых 

угодий и т.д. 

При анализе различных категорий земель с производственно-экономической точки 

зрения можно выявить два различных и независимых аспекта использования еѐ как 

средства производства. В первом случае, она  выступает в роли средства производства – 

это особенно наглядно видно на землях сельскохозяйственного назначения, где почва 

является основным средством производства. Во втором случае она выступает как 

пространственный базис для размещения производительных сил – наиболее ярко это 

проявляется на землях промышленности. Отсюда можно выделить два различных вида 

земельных ресурсов,  составляющих в совокупности собственно землю как 

экономическую и материальную категорию.   На самом деле, она является частью общей 

природной среды, сложной эколого-экономической системой в которую входит большое 

число структурных системных элементов. 

Земельные угодья относятся к невосполнимым ресурсам. Это определяет их 

невосполнимость вообще, а пригодных для сельскохозяйственного использования – в 

особенности. Поскольку каждый земельный участок пространственнонепереместим, 

производительные свойства земли определяют устойчивые для данной местности 

комплекса природных факторов.  

Определенное место занимает учет земельных угодий в системе бухгалтерского 

учета, в его финансовой, управленческой и налоговой подсистемах. Целью учета земель в 

подсистеме финансового учета является формирование информации в количественном, 

качественном и стоимостном измерителях о землях в собственности, пользовании и 

аренде на основании данных первичных документов и регистров аналитического и 

синтетического учета. В подсистеме бухгалтерской отчетности целью является 

предоставления информации внешним пользователям. 

Целью управленческого учета является подготовка информации для 
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управленческого персонала и других внутренних пользователей по центрам 

ответственности для принятия ими решений по планированию, регулированию, 

повышению эффективности производства, осуществлению контроля за производственным 

процессом. В части учета земель сельскохозяйственного пользования и права  

пользования и аренды земельными участками, по нашему мнению для расчета 

показателей эффективности использования земельных угодий. Поэтому, если в системе 

финансового учета земель важно показать земельные угодья, права пользования в 

денежном измерителе, то в системе управленческого учета важное место занимают 

количественные и качественные характеристики земель. 

В настоящее время в управлении земельными ресурсами возникли новые задачи. 

Они заключаются в отношении земель переданных собственниками в уставные капиталы 

организаций, от этого зависит не только эффективность ведения сельскохозяйственного 

производства, но и стоимость  земельной доли. Каждый собственник должен знать 

трансформацию количественных, качественных и стоимостных показателей их земельной 

доли, переданной в качестве вклада в уставной капитал конкретной сельскохозяйственной 

организации. Таким образом, в связи с экономической реформой и существенными 

изменениями в ходе внедрения в практику рыночных отношений в определенной мере 

изменилась сущность хозяйственного учета.  

Основными задачами финансового учета в части учета земель и таких видов 

нематериальных активов как права пользования и аренды земельными участками, 

являются правильное документальное оформление их поступления, выбытия и отражение 

этих операций в учетных регистрах; точное определение результатов при списании 

нематериальных активов вследствие их полного износа и при выбытии земель; 

правильное начисление амортизации по правам пользования и аренды земельным и 

участками. 

В управленческом учете в части земель сельскохозяйственного пользования 

считаем, что должна быть выделены следующие задачи: 

- контроль за правильностью списания на затраты производства стоимости 

внесенных минеральных удобрений с учетом их последействия; 

- за правильностью начисления и списания на затраты производства износа 

(амортизации) по выполненным мелиоративным работам; 

- формирование в регистрах аналитического учета информации в количественном, 

качественном и денежном измерителях для характеристики эффективности и контроля за 

целевым использованием земли. 

Существует еще одно деление бухгалтерского учета – на простую и двойную 

системы. Особенно важно это для субъектов малого предпринимательства, поскольку 

перед ними часто возникает вопрос, как вести бухгалтерский учет. В настоящее время, 

крестьянским хозяйствам, разрешено осуществлять бухгалтерский учет по  упрощенной 

системе. 

Методология исследования, как один из компонентов, включает  в себя 

определение предмета анализа. Предметом анализа нашего исследования является учет 

земли и таких видов нематериальных активов, как права пользования и аренды на земли 

сельскохозяйственного назначения, которые в рыночных условиях являются объектами 

бухгалтерского учета. 

В советские годы осуществлялся только натуральный учет земель. Долгое время 

этот учет вели, начиная с уровней самих пользователей – колхозов, совхозов и других 

сельскохозяйственных предприятий. На уровне районов лишь сводили и сверяли 

полученные данные. С утверждением земельного кадастра  и формы земельно-

кадастровой книги в 1982 году учет на уровне хозяйств вести перестали. Эти функции 

перешли к государственным исполнительным органам власти. 

С провозглашением в конституционном порядке различных форм и видов 

собственности, в том числе на землю была определена система сведений и документов о 
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правовом режиме земель, их распределении по собственникам земли, землевладельцам, 

землепользователям и арендаторам, категории земель, их качественной характеристике и 

ценности[1]. 

С этого времени вновь после длительного перерыва появилась необходимость в 

бухгалтерском учете земель. Земельные участки, находящиеся в собственности 

организаций, являются основными средствами. Однако методология и методика 

бухгалтерского учета земель сельскохозяйственного пользования на сегодня разработаны 

ещѐ недостаточно полно и на практике это вызывает определенные  затруднения. 

Основой для построения учета земель как объекта бухгалтерского учета, является, 

с нашей точки зрения, классификация земель, применяемая в статистическом учете. 

Земельные угодья – это однородная площадь земли, которая имеет то или иное 

производственное значение. В настоящее время земельные участки относятся к 

недвижимости. 

В статистическом учете применяется следующая классификация земельных 

угодий: сельскохозяйственные угодья; земли, находящиеся в стадии мелиоративного 

строительства; земли, находящиеся в стадии восстановления плодородия; лесные 

площади; древесно-кустарниковые насаждения; земли под водой; земли под дорогой, 

прогонами и просеками; болота; нарушенные земли; прочие земли. 

В системе бухгалтерского учета всѐ имущество подразделяется по видам и 

размещению, и по экономическому содержанию. По их признакам земельные угодья в 

отраслях сельского хозяйства выступают в качестве средств производства, а внутри этой 

классификационной группы  как – средство труда. 

По экономическому содержанию земельные угодья – это основные средства. 

В составе земельных угодий есть особая группа земель – сельскохозяйственные 

угодья. Их особенность состоит в том, что сельскохозяйственные угодья являются не 

только средством труда, но и сами являются предметом труда, на что человек 

воздействует (производит обработку почвы, внесение удобрений и т.д.), для повышения 

собственной производительности труда.  

Таким образом, поскольку все земли сельскохозяйственного пользования (не 

подлежащие продаже) являются средством производства, а именно - средством труда, и 

только часть их выступает еще и как предмет труда, считаем, целесообразно включать 

земли в состав долгосрочных  активов. 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан имеющим силу Закона 

«О внесении изменений в Указы президента Республики Казахстан, регулирующие 

земельные отношения» от 12 мая 1995 года №2269 стоимость права владения, права 

пользования земельными участками государственных предприятий и учреждений 

включаются в активы, и отражается в балансе. Стоимость указанных прав организаций 

частной формы собственности включаются в активы, и отражается в балансе без 

изменения уставного капитала либо включения в уставный капитал в установленном 

порядке[2]. 

Таким образом, земельные угодья, принадлежащие сельскохозяйственной 

организации на правах собственности, являются не единственным объектом 

бухгалтерского учета. Сельскохозяйственные предприятия арендуют земельные участки 

на условиях краткосрочной аренды без права выкупа. Арендованные земли без права 

выкупа отражаются за балансом. Однако это не значит, что организации в этом случае не 

следует вести их учет и выявлять эффективность их использования, поскольку в 

договорах аренды местные органы исполнительной власти обычно закладывают, как одно 

из условий, проверку качества и целевого использования этих участков.  

Одним из сложных вопросов в бухгалтерском учете является вопрос оценки 

хозяйственных средств и процессов. В части бухгалтерского учета земель 

сельскохозяйственного назначения этот вопрос особенно сложен, поскольку в течение 

последних восьмидесяти лет стоимость земли вообще не отражалась в бухгалтерском 
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учете. Степень же развития этого вопроса определяет характер развития земельного 

рынка. 

Методы оценки подразделяются по тем целям, для которых они выполняются–   

для использования в бухгалтерском учете, прогнозировании, продажи, залоговых 

операций и т.д.  

В настоящее время разрабатываются различные методики оценки земли в целях 

страхования, купли-продажи, аренды, кредитования под залог при налогообложении и 

методы оценки регулируются в нормативном порядке.  

Существует еще один мало разработанный в настоящее время вопрос в методике 

оценки земель сельскохозяйственного пользования. Он заключается в том, что, когда 

земельный рынок будет функционировать в полную силу, то земельные угодья будут 

продавать, передавать, сдавать в залог и аренду. Однако на земельных участках находятся 

здания, сооружения, многолетние насаждения, леса и т.п. их стоимость придется каким-то 

образом разделять между собой, поскольку не всегда известна стоимость отдельно земли 

и находящихся на ней построек, насаждений и т.д., то есть, известна агрегатная оценка 

всего комплекса, а следует найти индивидуальную оценку каждого объекта. 

В настоящее время вопросы оценки земли достаточно хорошо разработаны, в 

США, где земля в бухгалтерском учете относится к группе материальных внеоборотных 

активов, если используется предприятием и не подлежит перепродаже. Однако если 

земельный участок предназначен для продажи и не используется в процессе производства, 

то землю в учете отражают как долгосрочные вложения – инвестиции. 

В США стоимость приобретенного земельного участка при постановке на учет 

складывается из следующих затрат: стоимости покупки земли (чистая цена покупки), 

комиссионное вознаграждение агентам по недвижимости, оплаченные услуги адвокатам 

при покупке участка, налоги, стоимость очистки дренажа и выравнивания земли. Из этой 

суммы вычитается оплата за снос старого здания. Полученную стоимость участка 

отражают по дебету счета «Земля», На счете «Обустройство земельного участка» 

отражаются затраты по прокладке подъездных путей, оборудованию парковочных мест, 

строительству оград. Их учитывают на отдельном счете, так как все эти объекты, в 

отличии от земельных участков, имеют ограниченные сроки использования и поэтому 

подлежат амортизации. В международной системе учета (GAAP) оценка осуществляется 

практически такими же методами. 

В практике существует такое понятие, как паушальный платеж, то есть сумма, 

уплаченная не за какой-то отдельный объект, а за их комплекс, при этом из документов 

вытекает цена каждого объекта, входящего в этот комплекс. Паушальная цена покупки 

должна быть распределена пропорционально между землей и зданием.  

Таким образом, развитие методики оценки земель сельскохозяйственного 

назначения и правильное еѐ осуществление будет способствовать совершенствованию 

бухгалтерского учета земель сельскохозяйственного назначения, а это, в свою очередь, 

приведет к развитию анализа эффективности использования земли. 

Главная цель управленческого учета земель – показать степень эффективности 

использования земель. Это осуществимо только в рамках аналитического учета, 

поскольку позволяет осуществлять анализ не только на уровне всей пашни, сенокосов или 

пастбищ, как это делают в рамках статистического учета, но анализировать использование 

каждого поля или массива. Таким образом, бухгалтерский учет земель  

сельскохозяйственного назначения позволит проводить анализ использования земель 

более глубоко, чем статистический. 

Справедливой стоимостью земли обычно является их рыночная  стоимость, 

определяемая путем оценки, выполненной профессиональными оценщиками. МСБУ (IAS) 

16 «Основные средства».  

В соответствии со стандартами учета (GААР), стоимость земли, используемой в 

сельскохозяйственных целях, подлежит амортизации, так как со временем земли теряют 
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свои плодородные качества. Система американского учета (CAAP) в этом вопросе 

находится в полном единстве с международными стандартами учета.. В международном 

стандарте учета  регламентируется вопрос начисления износа (амортизации) следующим 

образом: «Обычно земля имеет неопределенный срок полезного функционирования и не 

рассматривается как амортизируемый актив. Однако для конкретного предприятия земля, 

имеющая ограниченный срок полезности, должна рассматриваться как амортизируемый 

актив([3]. 

В настоящее время в Казахстане, в соответствии с нормативными документами, 

износ (амортизация) по земле не начисляется, в котором сказано, что земельные участки 

относятся к имуществу, не подлежащему амортизации. Считаем, что износ (амортизацию) 

по земельным участкам начислять не правомерно. В тоже время, в условиях высоких 

темпов инфляции, по нашему мнению, следует проводить переоценку земель, 

принадлежащих предприятию на правах собственности, чтобы обеспечить 

сопоставимость в денежной оценке основных средств и земли. Если же земли не 

переоценивать, то они, практически, не будут иметь достоверной денежной оценки. 

Поскольку земли сельскохозяйственного назначения стали объектом 

бухгалтерского учета и входят в состав основных средств, то по ним следует проводить 

инвентаризацию. Инвентаризации должны быть подвергнуты все земли, как 

принадлежащие предприятию на правах собственности, так и на правах пользования и 

аренды. Инвентаризацию следует проводить 1 раз в три года. Проверяется наличие 

документов на земельные участки. Считается, что инвентаризация документов на право 

собственности, пользования и аренды должна проводиться перед составлением годового 

отчета ежегодно, поскольку в течение года проводятся такие операции, как выход 

участников со своей земельной долей из состава участников, а также по переоформлению 

ими окончанию договоров по краткосрочной аренде земель и другие. 
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Следует обратить внимание на то, что процесс принятия экономических решений 

на предприятии входит в содержание управленческой деятельности. 

Управление предприятием всегда должно иметь некоторую цель. В качестве 

примеров целей управления можно привести снижение издержек производства, 

повышение прибыли. Цель процесса управления должна быть сформулирована явно и, по 

возможности, с применением количественных оценок [1].  

Процесс управления предприятием реализуется в рамках системы управления 

предприятием. В этих же рамках можно выделить объект управления и управляющую 

часть. В качестве объекта управления здесь выступает производственный процесс, а в 

качестве управляющей части – управленческие службы предприятия. Система управления 

предприятием функционирует на основе установленных документально (положения о 

подразделениях, должностные инструкции и т.п.) или сложившихся практически правил. 

На каждом уровне иерархии системы управления в той или иной степени реализуется 

набор функций управления, входящих в «петлю управления» [2].  

То есть в общем виде процесс управления во всех сферах деятельности, включает 

циклическую последовательность следующих этапов: прогноз – планирование - 

контролируемая деятельность  по реализации планов – учет  и анализ результатов - 

коррекция прогнозов и планов. 

Эти положения проверены практикой и лежат в основе методов совершенствования 

процесса управления и повышения его эффективности. 

Для эффективного управления руководителям различных предприятий приходится 

перебирать многочисленные комбинации потенциальных действий для того, чтобы найти 

правильное действие для данной организации в данное время и в данном месте. По сути, 

чтобы организация могла четко эффективно работать, руководитель должен сделать 

серию правильных выборов из нескольких альтернативных возможностей. 

Принятие управленческого и экономического решения – это выбор того, как и что 

планировать, организовывать, мотивировать и контролировать. 

Необходимо отметить, что первичные данные о фактах хозяйственной 

деятельности отражаются в бухгалтерском учете, который способствует систематизации 

разобщенных данных в обобщенную характеристику определенных явлений 

хозяйственной деятельности предприятия, а также формированию экономических 

показателей. 

Бухгалтерский учет призван облегчить процесс принятия решения, обеспечивая его 

информацией, относящейся к каждому решению (количественной и качественной). 

Достоверность бухгалтерской отчетности усиливается ее целостностью, т.е. она 

должна включать показатели финансово-хозяйственной деятельности, как самой 

организации, так и ее филиалов, представительств и иных структурных подразделений, в 

том числе выделенных на самостоятельные балансы. Целостность или полнота отчетности 

позволяют принимать более обоснованные управленческие решения. С этой целью 

данные синтетического и аналитического учета должны быть подтверждены результатами 

инвентаризации и заключением независимой аудиторской организации [3]. 

Исходя из организационно-технических особенностей, каждая организация 

разрабатывает и утверждает для себя учетную политику, под которой понимается 

выбранная совокупность способов ведения бухгалтерского учета.  

Следовательно, бухгалтерский учет с точки зрения системы принятия 

экономических решений представляет собой часть информационной системы обратной 

связи, ее основу. Он призван обеспечивать все уровни управления предприятия 

информацией о фактическом состоянии управляемого объекта, а также обо всех 

существенных отклонениях от заданных параметров [4]. 

На практики очень часто приходится сталкиваться с двумя учетами: один для 

налоговой инспекции, другой так называемый для себя, первый явный, второй тайный. На 

самом деле многим организациям приходится вести три учета: 
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- налоговый учет для нужд, фискальных органов;  

- бухгалтерский учет предполагается, что для собственников и кредиторов, 

включая банки;  

- управленческий учет – учет внутренний. Данные управленческого учета 

используются, как правило, только внутри компании и не выносятся на всеобщее 

обозрение, поскольку содержат ценнейшую информацию по глубинным основам бизнеса. 

Такую информацию может предоставить управленческому составу только служба 

бухгалтерского учѐта в виде финансовой бухгалтерской отчѐтности. В свою очередь, 

бухгалтерская отчетность – это единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее финансово-хозяйственной деятельности, 

подготовленная по установленным формам на основе учетной информации. 

Из выше изложенного следует, что основным достоинством бухгалтерского учета 

можно считать то, что только благодаря его данным можно обеспечить постоянную 

платежеспособность компании, добиться экономического роста за счет поддержания 

стабильной (как минимум) рентабельности и тем самым оценить успешность решений, 

принимаемых его руководством. 

Обе задачки обязаны рассматриваться как взаимосвязанные. Основным 

инструментом для этого служит финансовый анализ, при помощи которого можно 

объективно оценить внутренние и внешние отношения анализируемого объекта. 

В свою очередь, алгоритм традиционного финансового анализа включает 

следующие этапы: 

- сбор необходимой информации (объем зависит от задач и вида финансового 

анализа); 

- обработку информации (составление аналитических таблиц и агрегированных 

форм отчетности); 

- расчет показателей изменения статей финансовых отчетов; 

- расчет финансовых коэффициентов по основным аспектам финансовой 

деятельности или промежуточным финансовым агрегатам (финансовая устойчивость, 

платежеспособность, рентабельность); 

- сравнительный анализ значений финансовых коэффициентов с нормативами 

(общепризнанными и среднеотраслевыми); 

- анализ изменений финансовых коэффициентов (выявление тенденций 

ухудшения или улучшения); 

- подготовку заключения о финансовом состоянии компании на основе 

интерпретации обработанных данных [5]. 

Основными особенностями современного финансового анализа являются, в 

частности, его новая целевая направленность, расширение информационной базы и 

инструментария. Целевая направленность современного финансового анализа состоит в 

обосновании управленческих решений, последствия которых проявятся в ближайшем или 

отдаленном будущем, поэтому его важнейшей задачей является перспективная оценка 

финансового состояния организации и ее финансовой устойчивости с позиции их 

соответствия целям развития организации в условиях существующей неопределенности и 

риска. 

Следовательно, основным объектом изучения финансового анализа является 

бухгалтерская информация, содержащаяся в бухгалтерской отчетности. 

В разных странах бухгалтерская информация может формироваться исходя из 

различных запросов заинтересованных сторон и, соответственно, решать различные 

задачи. Обычно чем выше уровень экономического развития страны, тем сложнее система 

бухгалтерского учета и отчетности, поскольку в экономически развитой стране 

информационные потребности пользователей в процессе их профессиональной 

деятельности не могут быть удовлетворены без привлечения дополнительной, более 

разнообразной и углубленной информации [6]. 
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Учитывая, что в современных условиях развития экономики, отличительной 

особенностью внешней среды является рыночная неопределенность и возрастание 

конкурентной борьбы, то возникает потребность в расширении объемов информации, 

используемой для принятия управленческих решений. Для обеспечения устойчивого роста 

организации, задача руководителя не просто рассчитать возможную прибыль и 

себестоимость выпускаемей продукции, исходя из собственного потенциала организации, 

а определить и спрогнозировать финансово-хозяйственную деятельность с учетом 

параметров внешней среды. 

Вследствие этого, возникает вопрос о разработке и внедрении новых подходов в 

системе бухгалтерского учета, которые смогут учесть максимально возможное число 

факторов, способных оказать влияние на деятельность организации для эффективного 

управления организацией и обеспечить высокий уровень конкурентоспособности 

продукции, производимой казахстанскими организациями. 

Учитывая, что бухгалтерия сегодня, это уже не только работа по учету 

хозяйственной деятельности, но и серьезная аналитическая работа, включающая в себя 

все этапы от планирования и прогнозирования до контроля результативности отдельных 

операций и в целом всей деятельности организаций с рекомендациями по устранению 

негативных моментов и расчетом последствий принятия управленческих решений, 

требуется пересмотр подходов к ведению бухгалтерского учета и контроля. 

В связи с этим в 2013г. В Казахстане был утвержден Национальный стандарт 

финансовой отчетности, при этом утратили силу НСФО № 1 и НСФО № 2. Приказ 

разработан в целях реализации подпункта 4) пункта 5 статьи 20 Закона Республики 

Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Закона Республики 

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам налогообложения» от 26 декабря 2012 года №61-V [7]. 

НСФО определяет принципы и качественные характеристики финансовой 

отчетности, ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности 

субъектами малого предпринимательства, а также юридическими лицами, 

исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций 

с иностранной валютой (субъект). 

Действие Стандарта не распространяется на финансовые организации и 

специальные финансовые компании, созданные в соответствии с законодательством РК о 

проектном финансировании и секьюритизации, исламские специальные финансовые 

компании, созданные в соответствии с законодательством РК о рынке ценных бумаг, 

регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности которых в 

соответствии с законодательством РК осуществляет Национальный Банк РК [7].  

Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности субъекта 

основывается на принципах начисления и непрерывности. 

Относительно финансовой отчетности принципиальное отличие нового стандарта 

от предыдущих состоит в том, финансовая отчетность включает в себя только два 

формата: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 

Вышеуказанные формы финансовой отчетности приложены к новому стандарту. 

Для предоставления более качественной информации пользователям субъект, по 

необходимости, может представлять отчет о движении денежных средств, отчет об 

изменениях в капитале и пояснительную записку к финансовой отчетности. 

Субъект представляет и самостоятельно разработанные формы финансовой 

отчетности, которые способны улучшить качество информации, предоставляемой 

заинтересованным лицам. 

При подготовке финансовой отчетности субъекты составляют обобщающие 

регистры произвольной формы в бумажном или электронном виде, соответствующие 

характеру деятельности и объемам операций субъекта, раскрывающие сведения 

бухгалтерского учета, представленные в финансовой отчетности. 
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Субъекты, которые ведут бухгалтерский учет в автоматизированной форме, не 

составляют регистры бухгалтерского учета, в случае, если необходимые сведения они 

получают в автоматизированной системе. 

Также необходимо отметить, что по результатам анализа норм нового 

национального стандарта финансовой отчетности (НСФО) можно сделать следующие 

выводы: 

1) в целом, новый национальный стандарт финансовой отчетности (НСФО) 

существенно уменьшен в объеме (оптимизирован), по сравнению с ранее применяемыми 

НСФО № 1 и НСФО № 2; 

2)   НСФО стал более прост в понимании и более удобен в применении. 

Приказ  вводится в действие с 15 мая 2013 года, и распространяется на отношения, 

возникшие с 1 января 2013 года. 

Таким образом, изучение бухгалтерской отчетности позволяет выявить все 

нарушения, и руководство в результате делает свои выводы и в дальнейшем принимает 

уже более эффективные управленческие решения. Следовательно, с помощью 

бухгалтерской информации представляется возможным описать хозяйственный процесс и 

количественно измерить его результаты. 
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Калькуляциялау – ӛнім, жҧмыс және кӛрсетілетін қызмет бірліктерінің ӛзіндік қҧнын 

есептеу. Ол кәсіпорын жҧмысына оперативті басшылық жасау ҥшін ӛте маңызды, ӛйткені 

ішкі резервтерді уақтылы ашуға және ӛнімнің ӛзіндік қҧнын одан әрі тҥсіндіруге, оның 

бәсекеге қабылеттілігін арттыруға мҥмкіндік береді. Калькуляция ӛнімнің ӛзіндік қҧнын 

жоспарлауда және оған, нарықтағы сҧранысты есепке ала отырып, жҧмысқа, кӛрсетілетін 
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қызметке негізді баға белгілеуде қолданылады.Калькуляцияда ӛндірістегі ӛнімнің 

нақтылай тҥрін ӛндіру мен ӛткізуге, сондай-ақ жҧмыс пен кӛрсетілетін қызмет бірліктерін 

(жҥк тасу, жӛндеу жҧмыстарына және т.б.) орындауға ақшалай тҥрде шыққан шығындар 

жинақталып қорытылады.Қазіргі заманға экономикалық әдебиет калькуляциялауды 

ӛнімнің жеке тҥрлері бірліктерінің ӛзіндік қҧнын экономикалық есептеу жҥйесі деп 

белгілейді. Калькуляция барысында ӛндіріске кеткен шығындар мен шыққан ӛнім 

санымен салыстырылады және ӛнім бірлігінің ӛзіндік қҧны белгіленеді. 

Калькуляциялаудың міндеті – шығындардың оны кӛтеруші бірліктерге, яғни 

ӛткізуге, сондай-ақ ішкі тҧтынуға арналған ӛнімнің (жҧмыстың, кӛрсетілген қызметтің), 

бірлігіне қанша болатынын есептеу.Калькуляциялаудың тҥпкілікті нәтижесі – 

калькуляцияны ҧсыну. Ӛнімнің, жҧмыстың және кӛрсетілетін қызметтің ӛзіндік қҧнын 

калькуляциялаудың әр тҥрлі тҥрін айқындайды.Жоспарлы калькуляция еңбек 

шығындарының озық (прогрессивті мӛлшері) және одан әрі техникалық ӛрлеуді, ӛндіріс 

пен еңбекті ҧйымдастыруды жақсартуды кӛрсететін ӛндіріс қҧралдары негізінде 

жоспарланатын кезеңге арналып жасалады.Жоспарлы калькуляцияның бір тҥрі – 

сметалық калькуляция; оны бір рет шығатын (бірегей) бҧйымға немесе жҧмысқа, 

тапсырыс берушілермен есептесу, баға белгілеу және басқа мақсаттар ҥшін жасайды. 

Шығындардың ағымдағы мӛлшері кәсіпорынның осы кезеңдегі жҧмысының ӛндірістегі 

мҥмкіндіктеріне сәйкес келеді[1]. 

Ӛнімнің ӛзіндік қҧнының есепті (нақты) калькуляциясы жоспарлыдан 

кәсіпорынға байланысты (ӛндіріс бойынша жоспарды асыра орындау мен орындамау, 

шығындардың кей тҥрлерін ҥнемдеу немесе артық жҧмсау) және оған байланысты емес 

(материалдарға бағаның ӛзгеруі, амортизациялық аударымдардың мӛлшері, электр 

энергиясына, отынға, газға, суға және т.б. тарифтердің ӛзгеруі) себептер бойынша 

ауытқуы мҥмкін нақты шығындарды кӛрсетеді. Нормаға сәйкес (нормативті) 

калькуляциялау ағымдағы жоспарлы калькуляциялаудың бір тҥрі болып табылады, шы-

ғындар есебінің және ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялаудың нормаға сәйкес 

тәсілдерін қолданатын кәсіпорындарда жасалады. Олардың негізінде шығындардың 

жеткен деңгейін сипаттайтын іс жҥзіндегі, ағымдағы норма жатады. Кәсіпорындар жыл 

бойы ҧйымдастырушы – техникалық жоспарда негізгі салынған шараларды дәйекті 

жҥзеге асыратынын ескере отырып, нормаға сай калькуляция жоспарлыға қарағанда, 

есепті кезең ішіндегі ӛнім ӛндірісіне шыққан шығындардың шынайы деңгейін ӛте дәл 

кӛрсетеді. 

Жобалық калькуляция – келешектік калькуляцияның бір тҥрі, олар кҥрделі 

қаржының, жаңа техниканың және технологияның тиімділігін анықтау ҥшін 

қолданылады. Шамаланған тоғыз ай немесе басқаша кезең ішіндегі нақты шығын мен 

алынған ӛнім (табыс), тӛртінші тоқсан немесе басқа кезең ішіндегі шығындар мен 

кҥтілетін бҧл ӛндіру бойынша есептер негізінде жасалады. Бҧл калькуляциялардың 

мәліметтері ағымдағы жылдың ӛнім ӛндіру қорытындыларын алдын-ала анықтау ҥшін 

қолданылады. 

Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялағанда калькуляциялық бірліктер қолданылады, 

олар калькуляциялау объектісінің ӛлшеуіші болып саналады, әдетте, ӛнімнің сәйкес 

тҥріне арналған техникалық шарттарда немесе стандарттарда және заттай бейнеленетін 

ӛнім ӛндіру жоспарында қабылданған ӛлшем бірліктеріне сай келуі тиіс.Ӛндірілетін 

ӛнім, технологиялық процесте, ӛндірістік ҧйымдастыруды сипаттаудағы 

айырмашылықтар практикада қолданылатын калькуляциялық сан тҥрлілікке әкеледі. 

Ҧқсас белгілері бойынша олардың барлық жиынтығы жеті топқа тоғысады, олардың 

мазмҧнын нақты ҥлгілерде қарастырамыз.Заттай (натуральды) бірліктер бҧл ӛнім 

жоспарланатын, есептелетін және тҧтынушыларға ӛткізілетін ӛлшем бірліктеріне (дана, 

тонна, килограмм, киловатт-сағат,погон метр, текше метр, шаршы метр, литр және т.б.) 

сәйкес келеді.Ірілендірілген заттай (натуралды) бірліктер біртекті ӛнім жиынтығын 

аралық калькуляциялау ҥшін қолданылады (белгілі бір артикулдық 100 пар аяқ киімі, 
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белгілі бір тҥрдегі шойынның тоннасы, дербестенбеген сыраның гектолитрі, ішкі 

балықтың центнері, темірбетон бҧйымдардың текше метрлері және т.б.) ӛнімнің нақты 

тҥрлерін кейінгі калькуляциялау ҥшін заттай бірліктер (натуралды) қолданылады. 

Шартты-заттай бірліктер ӛнімді калькуляциялау ҥшін қолданылады, бірліктегі 

пайдалы заттың қҧрамы ауытқуы мҥмкін (100%-тік спирт, қҧрамында пайдалы заттары бар 

минералды тыңайтқыштар). Қҧндық бірліктер – кӛтерме (ӛткізу) бағадағы қосалқы бӛл-

шектер 1000 теңгелік қҧны, шығару немесе ӛткізу бағасындағы 1 теңгелік тауар ӛнімі.Еңбек 

бірліктері ҧйым бӛлімшесінің ӛнімін калькуляциялау ҥшін қолданылады (1 нормасағат, 1 

нормаауысым). Орындалған жҧмыс пен кӛрсетілген қызмет калькуляциялық бірлік 

ретінде, әдетте қҧрылыспен, жӛндеумен, кӛлік қызметін кӛрсетумен және т.б. 

шҧғылданатын ӛндірісте қолданылады (тасымалдық тоннакилометр, машинаауысым және 

т.б.). Техникалық-экономикалық кӛрсеткіш калькуляциялық бірлік ретінде біртекті 

бҧйымдардың пайдалы тҧтынылатын бірлігіне шаққандағы шығындарды салыстыру ҥшін 

(трактор ӛндірісінің шығынын қуаттылық, бірлігіне, пресс ӛндірісінің шығынын ӛнімділік 

бірлігіне есептелу) қолданылады. Калькуляциялық бірліктердің сан тҥрлілігі нақты жағдай 

ҥшін негізделген әдісті талап етеді. Калькуляциялық бірлік сәйкес тҧтыну қҧнын 

кӛрсетуге, әр тҥрлі кәсіпорындармен салыстыруға болатындай, баға белгілеу бірліктеріне 

сәйкес келуі және ең аз шамадағы шығындармен ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау 

ҥшін қолайлы болуы тиіс. Калькуляциялық бірлікті таңдау жӛніндегі ҧсыныстар әдетте 

салалық нҧсқауларда келтіріледі[2]. 

Калькуляциялауға ең алдымен қатысы бар ӛндірістік шығындар есебі (ӛндірістік 

есеп), калькуляциялаудың алғышарты болып табылады. Ӛндірістік есеп жҥйесінде белігілі 

бір ҥлгімен дайындалған ақпарат негізінде ғана ӛндірісті басқаруда объективті қажетті 

процесс болып шығатын ӛнімнің ӛзіндік қҧны калькуляциялануы мҥмкін. Бҧрын болған 

калькуляциялық жҥйелер бір мақсатты – ӛзі ӛндірген дайын ӛнім мен жартылай 

ӛнімдердің қорын бағалауды кӛздейтін, ол ӛндірісішілік мақсат пен ішкі есептілікті 

жасауға, сондай-ақ пайданы анықтау ҥшін қажет еді. Бҧл мәселенің маңыздылығына 

қарамастан калькуляциялаудың бҧрынғы жҥйелері бойынша кӛптеген басқару міндеттерін 

шешу ҥшін жарамды ақпарат болмайтын. Калькуляциялаудың қазіргі заманғы жҥйелері 

ӛзара байланысты кӛрсеткіштердің ара қатынасын біршама теңдестірген. Олардың 

мазмҧнындағы ақпарат тек дәстҥрлі міндеттерді шешуге жол ашып қана қоймай, мынадай 

жағдайлардың экономикалық салдарларын болжауға мҥмкіндік береді: 

- ӛнімді ары қарай шығарудың мақсатқа сәйкестілігін; 

- ӛнімнің ең ҧтымды, қолайлы бағаларын белгілеу; 

- шығарылатын ӛнімнің ассортиментін оңтайландыру; 

- жҧмыс істеп тҧрған технология мен станок паркын жаңартудың мақсатқа 

сәйкестілігін; 

- басқару жеке қҧрамының жҧмыс сапасын бағалау. 

Қазіргі заманғы калькуляциялау кәсіпорын немесе жауапкершілік орталығы 

қабылдаған жоспарды бағалау негізіне сҥйенеді. Нақты калькуляциялау мәліметтері 

ӛзіндік қҧн жӛніндегі жоспарлы тапсырмалардан ауытқу себептерін талдау және ӛзіндік 

қҧнды кейінгі жоспарлау ҥшін, жаңа техника мен заманға лайық технологиялық 

процестерді және т.б. енгізудің экономикалық тиімділігін негіздеу ҥшін қолданылады. 

Калькуляциялау трансферттік баға белгілеуге негіз болып қызмет етеді. Трансферттік 

(ішкі) баға бір кәсіпорынның бӛлімшелері арасындағы коммерциялық операцияларда 

пайдаланылады.  

Кәсіпорын бӛлімшесі сыртқы сатып алушыларға ӛз бетінше шығуға қҧқық алған 

кезде, трансферттік бағаларды жасау кӛкейкесті маңызға ие болды. Бҧл жағдайда 

ҧйымның жалпы қаржылық жағдайы трансферттік бағыны дҧрыс қалыптастыруға 

байланысты болады. Егер бӛлімшенің ӛнімі (кӛрсетілетін қызметі) кәсіпорынның ішінде 

толығымен тҧтынылатын болса, трансфертті бағаның шамасы таза есептік және тҧтастай 

кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсер етпейді.  
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Сондықтан, ӛндірістік есеп пен калькуляциялау ӛнімнің ӛзіндік қҧнын ғана емес, 

тҧтастай кәсіпорынның басқару жҥйесінің негізгі элементтері болып табылады. 

Калькуляция ӛнімнің сапасы мен бәсекеге қабылеттілігін бақылауды жҥзеге асыру ҥшін 

маңызды рӛл атқарады. Калькуляцияны кәсіпорында белгіленген шығындар бабы 

номенклатурасы (шығындар есебі ӛнім тҥрлері бойынша ғана емес, есептік басқа 

объектілері бойынша жҥргізілуі мҥмкін болса да) бойынша, ӛндірілген ӛнімнің, 

жҧмыстың және кӛрсетілген қызметтің тҥрлері бойынша қҧрастырады. Басқару есебінің 

маңызды міндеттерінің бірі ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау болып табылады. 

Ӛзіндік қҧнның калькуляциясы ӛндірістік шығындар есебі мәліметтері бойынша 

шығарылған ӛнімнің (жҧмыстың, кӛрсетілген қызметтің) ӛзіндік қҧнын есептеу. Ол 

есепті ай соңында барлық нақты жасалған міндеттерді есепке алғаннан кейін есептеледі. 

Басқару есебінде ай сайын жалпы тауар шығарудың ӛзіндік қҧны мен ӛзіндік қҧнның 

егжей-тегжейлендірген кӛрсеткіштері, мысалы ӛнімнің жеке тҥрлерін тауарлық шығару 

ӛзіндік қҧны, бҧйым бірлігінің ӛзіндік қҧны калькуляцияланады.  

Ӛндірістік қҧнды калькуляциялауда қолданылатын ӛндіріске босатылған 

материалдық-ӛндірістік қорларды бағалау тәсілдері, қосымша шығыстарды бӛлу әдістері 

және ҧйымның есеп ішінде ӛзгеріссіз қолданылуы керек. Кәсіпорын басшылығы нарыққа 

кӛшу қазіргі заманғы, қҧбылмалы жағдайында негізгі басқару шешімдерін қабылдау ҥшін 

кәсіпорынның қызметіне ҥнемі талдау жҥргізіп бҧруға тиіс, ол ҥшін кӛрсеткіштер 

қатарынан алынатын бастапқы ақпарат қажет, олардың бірі-ӛзіндік қҧн[3]. 

Ӛнімнің ӛзіндік қҧны – оның шығару мен ӛткізуге арналған, ақшалай тҥрде 

бейнеленген шығындар кәсіпорын ӛнімнің (жҧмыстың, кӛрсетілген қызметтің) ӛзіндік 

қҧны ӛндіріс процесінде табиғи ресурстарын, материалдарды, отынды, энергияны, негізгі 

қҧрал-жабдықтарды, еңбек ресурстарын, қолданумен байланысты шығындардан сондай-ақ 

оны ӛндіру мен ӛткізуге шыққан шығындардан жиналады. 

Ӛнімнің ӛзіндік қҧнына мыналар кіреді: 

- кәсіпорында ӛнім ӛндіруге шығатын еңбек, қаржы және еңбек керек-жарақтары 

шығындары (ӛндірісті дайындау мен игеру шығындары, ӛндірісті технологиясы және 

ҧйымдастырумен, тапқырлық және ҥнемділікпен байланысты шығындар; техника 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шығыстар; кадр жинақтау, дайындау және қайта 

даярлаумен байланысты шығыстар; салықтар, ӛндірісті басқару шығындары және т.б.); 

- ӛнімді ӛткізуге: буып-тҥю, орау, сақтау, тиеу мен тасымалдауға; делдалдық 

қызметке тӛлеу, комиссиялық алымдар мен сыйақылармен; жарнамаға шығатын 

шығындармен байланысты шығыстар;  

- ӛнімді осы кәсіпорында ӛндіру мен ӛткізуге байланысты емес, бірақ олардың 

ӛнімнің ӛзіндік қҧнына кіргізу жолымен орнын толтыру жай ҧдайы ӛндірісті (геология-

барлау жҧмыстарына, жерді қайта ӛңдеуге шығындар, тамыр жіберген ағашқа суға тӛлеу) 

қамтамасыз ету ҥшін қажетті. Сонымен қатар, ӛнімнің (жҧмыстың, кӛрсетілген қызметтің) 

ӛзіндік қҧнына ақаудан, жҧмыстың ӛндірісішілік себептерге байланысты тоқтап қалуынан 

болған шығындар, материалдық қҧндылықтардың кем шығуы, ӛндірістік зақым (сот 

шешімі негізінде) алуға байланысты еңбекке қабылеттілігін жоғалту салдарынан 

жәрдемақы тӛлеу де кіреді. Басқару есебі жҥйесінде ӛзіндік қҧнды жасау, қалыптастыру 

тәртібі тым реттелмеген. Бҧл ӛзіндік қҧн салық салу мақсаты ҥшін емес, басқарушының 

шығындар жайлы толық тҥсінгі болуы ҥшін есептеледі. Сондықтан бҧл есеп жҥйесінде 

ӛзіндік қҧн шоттарының әр тҥрлі  тәсілдері (қандай басқару міндеті шешілуіне 

байланысты) қолданылуы мҥмкін. 

Кәсіпорын ҥшін ӛз шығындарын басқару мҥмкіндігі болуы, ӛзіндік қҧнға ықпал ете 

алуы ӛте маңызды, яғни ӛзіндік қҧнның қҧрылымы туралы анық сенімді ақпарат қажет. 

Дәл осындай ақпарат бухгалтерлік басқару есебі жҥйесінде пайда болады. 

Ӛнімнің ӛзіндік қҧнына кіретін шығын тҥрлеріне байланысты отандық 

экономикалық әдебиетте оның мынадай тҥрлері дәстҥрлі бӛлінуде: 

- цехтық – тікелей шығындар мен жалпы ӛндірістік шығыстарды біріктіреді; ӛнімді 
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дайындауға шыққан цехтың шығындарын сипаттайды; 

- ӛндірістік – цехтық ӛзіндік кҧн мен жалпы шаруашылық шығыстар кіретін және 

ӛнім ӛндіруге байланысты кәсіпорынның шығындары;  

- толық ӛзіндік қҧн – коммерциялық және ӛткізу шығыстарына ҧлғайған ӛндірістік 

ӛзіндік қҧн.  

Жоспарлы ӛзіндік қҧнның есебіне ондағы кезең жоспарында қарастырылған ӛнімді 

дайындауға кәсіпорынның ең кӛп шамада мҥмкін боларлық шығындар кіреді[4]. 

Нақты ӛзіндік қҧн шыққан ӛнімге іс жҥзінде нақты жҧмсалған қаражаттың 

мӛлшерін сипаттайды.  

Калькуляциялауда шығындар есебінің объектілері мен ӛнімнің ӛзіндік қҧнының 

калькуляциясын дҧрыс белгілеу маңызды. Кәсіпорын ӛндіріске кеткен шығындарға 

аналитикалық есеп ҧйымдастыратын объектілер шығын есебінің объектілері болып 

табылады. Кәсіпорын калькуляциялайтын ӛнімнің, орындалған жҧмыстың, кӛрсететін 

қызметтің тҥрлері калькуляция объектілері болып шығады. Кез келген кәсіпорындағы 

калькуляциялау, қызмет тҥріне, меншік мӛлшері мен пішініне қарамастан, белгілі бір 

принциптерге сәйкес ҧйымдастырылады. Шығындар есебінің объектісі – ӛзіндік қҧнды 

басқару мақсаты ҥшін ӛндірістік шығыстарды топтастыратын белгі. Кӛпмақсатты есеп 

жҥйесінде есеп объектісінің екі тобын бӛледі: жауапкершілік орталықтары мен ӛнім 

бірліктері. Бҧл жағдайда шығын есебі объектілеріне: шығын пайда болған орындар, 

жауапкершілік орталықтары, шығын баптары, ӛндірістік қызмет факторлары, біртекті 

ӛнім тҥрлері немесе топтары жатады. 

Шығын есебі объектілері бойынша топтасқан ақпарат басқарма талаптарына сай 

келуді және бітпеген ӛндіріс пен дайын ӛнім арасындағы шығындарды бӛлуге және 

барлық шығарылғандардың да, кейбір ӛнімдерді де калькуляциялау ҥшін де негіздеме 

болып қызмет етуге тиіс[5]. 

Автокӛліктік кәсіпорындарда калькуляциялау объектісі – белгілі бір қҧнды жҧмыс 

пен кӛрсетілетін қызмет, ӛнім, жартылай ӛнім, әр тҥрлі дайындық деңгейіндегі кейбір 

азық-тҥлік ӛнімдерінің тҥрлері. Калькуляциялау объектілерінің негізгі номенклатурасын 

әрбір кәсіпорын ӛндіріс типін, ӛнім ассортименті мен кҥрделілігін, бӛлшектер мен 

тетіктердің бҧйымда бірегейлену деңгейі және шығынның қай топқа жататындығын 

сипаттайтын, басқа да белгілерді есепке ала отырып, жасайды. Кӛбіне калькуляциялау 

объектісін шығынды кӛтерушілер деп атайды. Технологиялық процесс сатыларға 

(бӛлістерге) бӛлінетін ӛндірісте мҧндай сәйкестік байқалмайды. Мысалы, тоқыма 

ӛнеркәсібінде – иіру, тоқу, ӛндеу – жеке бӛлістер шығын есебі объектілеріне, ал дайын 

ӛнім, яғни мата-калькуляциялау объектісі болып шығады. Барлық сомалар ҥшін 

ӛндірістегі тікелей материалдық және еңбек шығындарына ресурстарды қолдану 

дәрежесін ӛндірістік процестерді ҧйымдастыру мен оларға қызмет етуге шыққан 

шығыстары, басқару шығындарын шығын есебі объектілері ретінде кӛрсету ортақ болып 

табылады.  

Басқаша айтсақ, шығын есебі объектілерін таңдау ӛндіріс технологиясының 

ерекшеліктеріне, ӛндірісті ҧйымдастыру тҥріне, кәсіпорынды басқару қҧрылымына, 

шығарылатын ӛнімнің техникалық параметрлерін, ішкі ӛзара қарым-қатынастарды және 

т.б. байланысты. Сипаттау әр тҥрлі және сондықтан шығын есебі объектілерінің 

номенклатурасын әрбір кәсіпорын жеке жасайды. 

Машина жасау жеңіл автокӛлік, қара және тҥсті металлургия салалары және 

басқалар ӛнімнің ҥлкен номенклатурасымен, бҧйымның кейбір бӛліктерін 

бірегейлендірудің едәуір деңгейімен сипатталады. Бҧл салалар калькуляциялық 

объектілерді шығарылатын бҧйымдарды біртектілік белгілерімен ірілендіріледі. 

Технологиясы, конструкциясы бірдейлігімен, біртекті шикізат пен материалдардан, бірдей 

жуық деңгейдегі материал сыйымдылығымен және еңбек сыйымдылығымен жасалатын 

жалпы бӛлшектер, тетіктер, жартылай ӛнімдердің бар болуымен сипатталатын ӛнім 

тҥрлері біртектілер деп саналады. Бҧйымдарды бір калькуляциялау объектісіне 
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топтастыру принциптерін сақтау ӛзіндік қҧнды қалыптастыру талаптарына жауап беретін 

негізгі шарт болып табылады.  

Шығындар есебі объектілері мен калькуляциялау объектілерін қалыптастырудың 

жалпы принциптері ӛндіріске арналған шығын есебі процесі мен калькуляциялау 

процестерінің бірлігімен негізделген. Жалпы алғанда ӛндірістік шығындардың басқару 

есебі жҥйесі объектілердің екі басты топтары: бӛлімшелер мен ӛнімдер, бойынша 

шығындарды бӛлуі тиіс. Калькуляциялау объектілерінің калькуляциялық есеппен және 

калькуляциялық бірлікпен мақсатқа бағытталған байланыстары бар.  

Бҧрын айтылғандай, ӛндіріске шыққан шығындарды есептеу мен ӛнімнің ӛзіндік 

қҧнын калькуляциялау тәсілі – ӛнімнің нақты ӛзіндік қҧнын айқындайтын ӛндірістік 

шығындарды қҧжаттау мен кӛрсету әдістерінің жиынтығы. Шығынды есептеу мен 

калькуляциялау тәсілін кәсіпорын ӛз бетінше таңдайды, ӛйткені жеке жағдайлардың 

бірқатарына: саланың кімге тиесілілігіне, қолданылатын технологияға, ӛнім 

ассортиментіне және т.б. байланысты. Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау әр тҥрлі 

тәсілдермен жҥзеге асады. Калькуляция тәсілі – калькуляциялық бірліктің ӛзіндік қҧнын 

есептеп шығару ҥшін қолданылатын әдістердің жҥйесі. Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын 

калькуляциялау тәсілін таңдау ӛндіріс тҥріне, оның кҥрделілігіне, бітпеген ӛндірісі бар – 

жоғына, ӛндірістік циклдың ҧзақтығына, шығарылатын ӛнімнің номенклатурасына және 

т.б. байланысты. 
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Нарықтық қатынастардың даму жағдайында ҧйымдардың экономикалық тиімді 

қызмет істеуіне талдау және жедел бақылаумен қатар бір-бірімен тығыз байланысты 

сыртқы және ішкі аудиттің де алатын орны ерекше. Себебі аудит арқылы ҧйымдардағы 

бухгалтерлік есептің жҥргізілу тәртіптерін сараптай отырып, ішкі бақылау жҥйесінің 

тҧрақты болуын қамтамасыз етуге болады. Сонымен қатар аудит шаруашылық 

субъектілерді толық ақпараттармен қамтамасыз ете отырып, оңтайлы басқарушылық 

шешімдерді іріктеу мен кемшіліктерді жою жӛніндегі ҧсыныстарды әзірлейді, ҧйымның 

қаржылық жағдайын тҧрақтандыруға, қызмет тиімділігін арттыруға және қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсартуға ықпал етеді. 
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Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызметі туралы» Заңында аудитке 

мынадай анықтама берліген: «Аудит Қазақстан Республикасының заңында белгіленген 

талаптарға сәйкес қаржылық есептіліктің дҧрыс және объективті жасалғаны туралы 

тәуелсіз пікір білдіру мақсатында заңды тҧлғалардың қаржылық есептілігін тексеру болып 

табылады [1]. 

Экономика ғылымдарының докторы, профессор К.Ш. Дюсембаев ӛзінің ғылыми 

еңбегінде ―Нарықтық қатынастардың дамуында тәуелсіз қаржылық бақылау болып 

саналатын аудиттің рӛлі арта тҥсуде‖, - деп атап кӛрсетеді. Ол нарықтың даму кезінде 

аудиторлық қызмет пен оның инфрақҧрылымы Қазақстан Республикасының 

экономикалық стратегиясының артықшылығы болуы қажеттігін тҥсіндіре отырып, аудит 

тәуелсіз қаржылық бақылау жҥйесін дамытуды және барлық меншік нысанындағы 

субъектілердің қызмет тиімділігін жоғарылатуды қамтамасыз ету қажет деп 

тҧжырымдайды. 

 Біз де бҧл ғалымның тҧжырымдарына қосыла отырып, тәуелсіз аудит арқылы 

ҧйымның қаржылық-шаруашылық қызметтерінің нәтижесін тексеріп қана қоймай, 

сонымен бірге оның ҧйымдастыру және басқару қызметтерінің сапалылығын бақылай 

отырып, оларды жетілдіру бойынша ҧсыныстар енгізу қажет деп есептейміз. Жалпы 

алғанда аудиттің кӛмегімен бухгалтерлік қҧжаттардың барын және олардың дҧрыс 

толтырылуын, сонымен бірге ҧйымның әкімшілік тәртіптерінің орындалуын тексеруге 

және ҧйымның барлық активтеріне тҥгендеу ӛткізуге болады. Демек, аудиторлық 

қызметтің мақсаты экономикалық субъектілердің талабын қанағаттандыра отырып, 

жоғары сапалы қызмет кӛрсету болып табылады. Мҧндай мақсатқа жету ҥшін аудиторлық 

қызмет кӛрсетушілер аудиторлық қызмет ҧстанымдарын басшылыққа ала отырып, 

халықаралық стандарттар талаптарының орындалуын қамтамасыз ету қажет.  

Аудитор кӛрсеткен қызметтердің жоғары сапалылығы экономикалық 

субъектілердің болашақта шаруашылық жағдайларының жақсаруына, табыс деңгейінің 

ӛсуіне маңызды ықпал етеді. 

Сондықтан аудиторлық фирмалар немесе аудиторлар Қазақстан Республикасының 

―Аудиторлық қызмет туралы‖ Заңында кӛрсетілген негізгі қызметтермен қатар тӛмендегі 

міндеттерді де орындауы тиіс: 

- шаруашылық операциялары бойынша алғашқы қҧжаттардың дҧрыс рәсімделуін 

бақылау және олардың заңдылығын тексере отырып, ҧйымның қаржылық-шаруашылық 

қызмет туралы қорытынды есептеменің дҧрыстығын қамтамасыз ету; 

- ҧйымның басқару жҥйесіне берілетін ақпараттардың сапасын талдай отырып 

оларға баға беру; 

- ҧйымның шаруашылық қызметін, яғни жабдықтау, ӛндіріс, сату ҥрдістерімен  

қатар кҥрделі инвестициялық жобаларды талдау арқылы оларды жҥзеге асыру кезінде 

мҥмкін болатын қарама-қайшылықтарды жою бойынша кеңес беру; 

- ҧйымның ӛндірістік қызметі бойынша жіберілген кемшіліктерді кӛрсетіп, оларды 

жою және болашақта болдырмау туралы ҧсыныстар бере отырып, ӛндіріс тиімділігін 

арттыру жолдарын анықтап, болашақ жобаларды тексеру және оларға баға беру; 

- ҧйымның бухгалтерлік есебі мен қаржы жҧмыстарының отандық және 

халықаралық есеп стандарттарына сәйкес ҧйымдастыру және жҥргізу бойынша кеңес  

берумен қатар, ҧтымды ӛндірістік жоспарларды қҧруға кӛмектесу.   

Осыдан шығатын негізгі қорытынды мынадай, яғни аудиттің басты міндеті ретінде 

субъектілердің қаржылық-шаруашылық қызметі туралы есептемелердің Қазақстан 

Республикасының есеп заңдылықтары мен стандарттарына сәйкес жасалуын тексеру және 

оларды қолдану бойынша әдістемелік ҧсыныстар беру болып саналады. 

Зерттеу жҥргізілген ҧйымда жҥргізілетін аудит арқылы жҧмсалған шығындар мен 

орындалған жҧмыстардың нәтижесін салыстыруға және оларға баға беруге, ӛнімнің бір 

ӛлшеміне шығындарды ӛсіру немесе тӛмендету арқылы ӛндіріс тиімділігін 

жоғарылатудың мҥмкіндіктерін анықтауға болады.  
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Аудит нарықтық экономика жағдайында барлық шаруашылық процесіне 

қатысушылардың қызметінде маңызды рӛл ойнайды. Ол анық ақпаратпен қамтамасыз 

етеді, серіктестер арасындағы сенімділікті қалыптастыруға септігін тигізеді, оңтайлы 

басқарушылық шешімдерді іріктеу мен кемшіліктерді жою бойынша ҧсыныстарды 

әзірлейді, сондай-ақ қаржылық жағдайды тҧрақтандыруға, мекеме қызметінің тиімділігін 

арттыруға және тҧтастай қоғамның әлеуметтік - экономикалық жағдайын жақсартуға 

ықпал етеді[2]. 

Аудитті қаржылық, экономикалық, техникалық, заңдық және басқа да қызмет 

салаларында жҥргізуге болады. Аудиттің ең негізгі мақсаттарының бірі - мекемелердің  

қаржылық есеп берулерінің  нақты екендігін анықтау болып табылады.  

Негізгі есеп тҧжырымдамасы бойынша Америкалық бухгалтерлер ассоциациясы 

аудиттің мазмҧнын барынша қамтып жинақтаған анықтамасында былай делінген: «Аудит 

– бҧл экономикалық әрекеттер мен оқиғалар, олардың белгіленген деңгейінің нақты 

ӛлшемдерге қаншалықты сәйкестігі туралы ақпаратты алу мен бағалаудың және 

нәтижелерді мҥдделілік танытқан пайдаланушыларға беретін жҥйелі процесс». 

ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» Заңында мынадай анықтама берілген: «Аудит 

Қазақстан Республикасының заңында белгіленген талаптарға сәйкес қаржылық 

есептіліктің дҧрыс және объективті жасалғаны туралы тәуелсіз пікір білдіру мақсатында 

заңды тҧлғалардың қаржылық есептілігін тексеру болып табылады». 

Таным теориясынына орай, бір ғылым ғана зерделейтін объективті шындықтың 

қандай да бір бӛлігін немесе кез келген ғылымның (оның ішінде аудитте бар) мазмҧны деп 

ҧғынуға болады. Органикалық тҧрғыдағы ӛндірістік қатынастардың нарықтық 

экономикадағы объективті экономика заңы экономикалық теорияның пәні болып 

табылатыны белгілі. Салалық экономикалық ғылым салалардың, ӛзіндік ерекшелігіндегі 

бҧл заңдардың әрекетін, ӛндіруші кҥштермен, техникалар және технологиялармен ӛзара 

байланысындағы жекелеген салалардың ӛндірістік қатынасының даму ерекшеліктерін 

зерделейді. 

Осылайша аудит мазмҧнын қалыптастырамыз, ӛйткені арнайы әдебиеттерде оның 

әзірге айтарлықтай нақты әрі дәл анықтамасы жоқ. Біздің пікіріміз бойынша, аудит пәні 

қоғамның мҥддесін білдіретін экономикалық қҧбылыстар мен оқиғалар және процестер, 

сондай-ақ мәліметтері нақтылық пен анықтылығына қарай тексерілетін, зерттелетін және 

объективті бағасын алатын әр тҥрлі мақсаттарды кӛздейтін заңды және жеке тҧлғалар, 

басқаруды оңтайландыру, экономикалық қызметтердің тиімділігін арттыру, кеңес 

берушілік, бақылаушы-талдамалы және басқа да кәсіби аудиторлық қызмет кӛрсету 

жатады. 

 Аудит ҧғымы тексеру және бақылау ҧғымдарынан әлдеқайда терең. Аудитор 

тексерушіден ӛзінің мәні, мақсаты, клиентпен қарым-қатынасы, тәуелсіз пікір білдіруі, 

терең баға беруі, объектінің даму келешегі мен жағдайы туралы қорытындысының 

негізділігі бойынша ерекшеленеді[3]. 

Аудит қаржылық кӛрсеткіштердің анық екендігін тексеруді ғана қамтамасыз 

етпейді, ол сонымен бірге, кемшіліктерді жою мен мекеме қызметін оңтайландыру 

жӛніндегі ҧсыныстарды әзірлейді. Осыған орай, ол аудит анықтамасында бизнестің 

ӛзінше бір сараптамасы ретінде баяндалады.  

Кәсіби аудиттің осы заманғы даму кезеңінде «аудит» және «аудиторлық қызмет» 

ҧғымдары ажыратылып кӛрсетіледі.  

Аудиторлық қызмет бҧған қоса есепті ҧйымдастыруды, ішкі бақылауды, әр тҥрлі 

тәуекелдікті бәсеңдетуді, менеджментті, маркетингті жетілдіруді,басқа да заңдық, 

техникалық, әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуді жақсарту, жҥзеге асыру, 

қалыптастыру бойынша әр тҥрлі кеңес беру мен кәсіби қызмет кӛрсетулерді қамтиды.  

Шетелдік сарапшы ҧйымдар жиі ӛткізетін қоғамдық сҧрау салудың қорытындысы 

бойынша бухгалтер-аудитор кәсібі адвокат және дәрігер кәсіптерімен тең бәсекелесіп, 

алғашқы ҥш орынның бірін тҧрақты иеленеді екен. XX ғасырдың 80-інші жылдарының 
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соңында біздің елімізде пайда болған аудиторлық кәсіп бухгалтерлік есеп, қаржы, 

бақылау, қҧқық, менеджмент, стратегиялық және ағымдық жоспарлау, ҧлттық 

экономиканың әр тҥрлі салаларын басқаруды ҧйымдастыру салаларындағы жоғары білікті 

мамандар ҥшін келешегі зор әрі абыройлы қызмет тҥріне айналып ҥлгерді. 
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Қазіргі нарықтық қатынастар жағдайында әрбір кәсіпорын ӛз атынан тәуелсіз бола 

отырып, экономикалық және заңды міндеттемесіне жауапты болуы қажет. Осыдан халық 

шаруашылық жҥргізуші субъектілерінің қаржылық қабілеттілігі тҧрақты болуы ҥлкен 

маңызы зор.  Сол себепті қаржылық  жағдай мен ақша қаражаттарының дҧрыс және тиімді 

пайдалануы туралы сараптамашы ең бірінші кезекте болуы қажет. Ең біріншіден 

сараптаманың қортындысының қолданушыларына: жеке меншік иелері, несие берушілер 

мен инвесторға, сонымен қатар жабдықтаушылар мен менеджерлерге және салық 

қызметіне маңызы зор. Кез келген кәсіпорын ҥзіліссіз ырғақты жҧмыс істеп тҧру ҥшін оны 

уақытылы керекті материалдармен жабдықтап отырудың маңызы зор болып табылатын 

атап кӛрсеткен жӛн. Ҧйымды материалдық қорлармен жабдықтау экономикалық және 

әлеуметтік дамыту жоспарларына сәйкес жҥргізіледі [1].   

Жҧмыстың негізгі мақсаты- осы тақырыпты жан-жақты ашып кӛрсету.  

Жҧмыстың міндеті- Бағалау міндеттемелері, шартты  міндеттемелер тҥснігін ашып 

кӛрсету, шартты міндеттемелер мен бағалау резервтерінің арасындағы байланысқа 

сипаттама беру болып болып табылады.  

Жҧмыстың ӛзектілігі- барлық кәсіпорындар ӛздеріне лайық таңдалған шартты 

есепті кҥніне қаржылық есептілік қҧрайды. Бірақ кейде есепті кҥнде жиналған оқиғалар 

салдарынан белгісіз жағдайларда  кәсіпорын тек жеке ӛз пікіріне сҥйене отырып осы 

оқиғаның шешім нҧсқаларын таңдап жорамалдайды. 

37 (IAS) ХҚЕС «Бағалау міндеттемелері, шартты  міндеттемелер және шартты 

активтер» кәсіпорынның міндеттемелер мен активтеріне қатысты мҥмкін емес келесі 

жағдайларында қарастырылады: 

Бір мәнді оқиғаның фактісін белгілеу; 

Оның сандық кӛз қарасын бағалау. 

(IAS) ХҚЕС сәйкес келесі мақсаттарды кӛздейді: 

Резервтер, шартты міндеттемелер шартты активтер туралы ақпаратты ашып 

кӛрсетуге талап қою, яғни кәсіпорын қызметінің ағымдағы және болашақ нәтижелеріне 

олардың есептелікке әсерлерін қолданылатын тҧтынушыларға жеткілікті кӛлемде тҥснікті 

болуы қажет.  

37 (IAS) ХҚЕС сәйкес тыйым салынады: 

mailto:gulnura_c@mail.ru
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 Шығындарға кӛлемді негізделмеген есептен шығаруды жасау; 

 Бар болған берешектермен байланысты емес резервтерді қҧру; 

 Резервтер кӛмегімен пайда кӛрсеткіштерін реттеу. 

Халықаралық бухгалтерлік стандарттаудың пайда болуы ең әуелі мына объективті  

алғы шарттарға байланысты: 

Әлеуметтік экономика, қаржылық және инвестициялық нарықтың біркелкі 

қажеттілік интеграциясы, ӛзара тәуелділігі, ӛзара келісімділігі. 

Трансҧлттық корпорациялардың қызметтерін ҧлғайту, бірлескен кәсіпорындардың 

кӛшірілуі, корпорациялар мен әр тҥрлі елдердің капиталына ӛзара кіру. 

Әлемдік ӛнім шығарушылардың кҥшін кӛлемінде, жаһанды және ҧлттық деңгейге 

дейін дамыту.  

Жетекші елдердің валюталарының тәуелсіз конвертациясы және бірдей европалық 

валютаны енгізу [2].   

Ҥйлестіру және стандарттау сияқты жолдармен әлеуметтік, экономикалық, 

қаржылық сфераларында экономикалық процестерді басқарудың ҧлтаралық 

бағдарламаларын жҥзеге асыру. 

Ҧлттық қағидалар мен ережелер аясынан қалыс қалмау. 

Бҧрыс шешім қабылдау ҥшін нақты, әрі тҥснікті ақпарат алу жолында халықаралық 

ережелерге сай есеп жҥргізуге қҧралдар жҧмсамау.  

Есептік мәселелерді шешудің кӛп нҧсқаулық жолдарының болуы ҚХЕС айқын 

ерекшелігі болып табылады. ҚХЕС әр тҥрлі елдердің, әсіресе АҚШ-та есептік 

тәжірибесінің енгізілуіне тәуелді. ҚХЕС -ты  оқи отырып, оны қолдану кәсіпорындарға, 

жалпы қолданыстағы нҧсқаның кеңінен қолданылатын тҥрін таңдауға мҥмкіндік береді. 

Бҧдан ҚХЕС сәйкес есеп және есептілік ақпараттарының артықшылықтары мен 

кемшіліктері туындайды. 

 

1-кесте. ҚХЕС -тің артықшылықтары мен кемшіліктері 

 
Артықшылықтары: Кемшіліктері: 

Халықаралық капитал нарығына тарту 

мҥмкіншілігін кеңейту. 

Стандарттардың жалпы  сиапатта  болуы 

Қолданушыға нақты шешім қабылдауға кӛмек 

беретін кӛлемдегі ақпараттың айқындылығы, 

тиімділігі және мәнінің  айқын тҥсіндірілуі  

Нақты жағдайлардың мәнінің мҧқият 

ашылмауы. 

Жергілікті жҧмыстарға уақыттың және т.б, 

оның ішінде материалды қолдануды қысқарту 

Әр елдің даму деңгейінің әркелкі болуы. 

Республика экономикасының деңгейі   тҧрақты 

болу ҥшін бухгалтерлердің жауапкершілігін, 

білімін,тәжірбиесін, беделін жоғарлату  

Экономиканың дәстҥрлі мен ҧлттық   

ерекшелігінің және тәртіп пен ережелердің 

жоқтығы.   

Ақпарттың ашықтығы, тәуекелдің тӛмендігі 

және сенімділік арқасында басқа 

мемлекеттермен бірлесіп жҧмыс істеуді 

кеңейту  

ҚХЕС-тың ҧлттық есеп беру жҥйесіне 

бейімдеуде жекелеген жағдайларды жҧмыстың      

қолайсыздығы. 

Қаржылық ақпарттың нақты сапасының 

негізінде басқа елдермен экономиканы 

біріктіру. 

Бухгалтерлердің білімі мен тәжірбиесінің тӛмен 

болуы, сынымен қатар оқуға деген қажеттілік.   

Есеп және есептілікті ҥндестіру  

және экономикалық интеграцияның 

жақындастырылуы. 

Кейбір терминдердің дҧрыс аударылмауына 

байланысты жайсыз қабылдануы. Жекелеген 

мәселелер бойынша нормативті қҧқықтық. 

 

ҚХЕС-тің негізгі ақпарат базасы ретінде отандық бухгалтерлік есеп жҥйесіне 

енгізудің себебі-есептіліктегі ҧлттық ерекшеліктерді барынша  азайту және әр тҥрлі 
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тҧтынушылардың шешім қабылдуы ҥшін сенімді ақпарттармен қамтамасыз ету болып 

табылады.  

ҚХЕС  мәні, мазмҧны және т.б сындарына қарай жіктеуге болады, сонымен қатар 

әр тҥрлі бағыттар бойынша топтауға болады. «Жіктеу» латын сӛзінен аударғанда қандай  

да бір білім саласының  сабақтасқан ҧғымдар жҥйесін (кластар, объектілер) білдіреді. 

ҚХЕС байланысты жіктеу термині әр тҥрлі ақпараттар кӛздерінде әр келкі тҥсіндіріледі. 

Бҧл стандарттың әр жылдары және тҥрлі функционалды мақсаттарды қҧрылғанына 

байланысты.  Бҧл стандарттың әр жылдары және  әр тҥрлі функционалды мақсаттарда 

қҧрылғанына байланысты. ҚХЕС жіктелуінің әр тҥрлі халықаралық ереже жҥргізуіне 

нақты тҥснікті енгізу стандарттардың бір типтес қҧрлымы мен белгілерін айқындауды 

мақсат ету болды.  басқаша айтқанда ҚХЕС жіктеу- бҧл қандай да бір жағдайда 

қолданылатын кез келген критерийлер.  

Жалпы әдістемелік стандарттар, оның негізінде бухгалтерлік есептің халықаралық 

қағидаларын  қҧру жатыр. 

Қаржылық есептің мазмҧны мен қҧрамын кӛрсететін стандарттар. 

Жекеленген объектілерді есептеу ережелерін анықтайтын стандарттар. 

Бағалау міндеттемелерінің, шартты міндеттемелердің және шартты активтердің 

нақты тҥрлері басқа Стандартта қаралған жағдайларда,  ҧйым бҧл Стандартты осы 

Стандарттың орнына пайдаланады [3].  

Алайда осы Стандарт 4 IFRS Халықаралық стандартының қолдану саласындағы 

сақтандыру шарттары бойынша оның шарттық міндеттемелері мен қҧқықтарынан 

туындайтындарда ерекше сақтандырушының бағалау міндеттемелеріне, шартты 

міндеттемелеріне және шартты активтерге қолданылады. 

Бағалау міндеттемелері болып есептелетін кейбір сомалар кірісті мойындаумен 

байланысты болуы мҥмкін, мәселен, компания ақы ҥшін кепілдікпен қызмет кӛрсетуді 

қамтамасыз етеді. Осы Стандарт тҥсімді мойындауға жатпайды. 18-«Тҥсім» IAS тҥсімді 

мойындау жағдайын айқындайды және мойындау критерийлерін қолдану бойынша іс 

жҥзінде нҧсқау береді. Осы Стандарт 18 IAS Халықаралық стандартының талаптарын 

ӛзгертпейді. 

Осы Стандарт бағалау міндеттемелерін белгісіз уақыт пен сомаға байланысты 

міндеттемелер ретінде айқындайды. Кейбір елдерде «бағалау міндеттемелері» термині 

амортизация, активтердің қҧнсыздануы және кҥмәнді борыштар сияқты баптармен 

контексте пайдаланылады: осы баптар активтердің баланстық қҧнына тҥзетуді білдіреді 

және осы Стандартта қарастырылмайды. 

Басқа Халықаралық қаржы есептілігінің стандартында шығындар активтер ретінде 

немесе шығыстар ретінде қарастырыла ма, соны кӛрсетеді. Бҧл мәселелер осы Стандартта 

қарастырылмайды. Тиісінше, осы Стандарт бағалау міндеттемелерін жасау кезінде 

танылған шығындарды капиталдандыруға тиым салмайды және қажет етпейді.  

Осы Стандарт қайта қҧрылымдау бойынша бағалау міндеттемелеріне қолданылады 

(тоқтатылатын қызметті қоса алғанда). Мҧнда, қайта қҧрылымдау тоқтатылатын 

қызметтің анықтамасына жауап бергенде, 5-«Сатуға арналған ҧзақ мерзімді активтер және 

тоқтатылған қызмет» IFRS ақпаратты қосымша ашуды талап етуі мҥмкін. 

Есептеу сауда немесе ӛзге де кредиторлық берешектің бір бӛлігі  

ретінде   есепте жиі кӛрсетіледі, ал бағалау міндеттемесі бӛлек ҧсынылады. 

ХҚЕС 37 шартты оқиғаларда кӛрінетін 3 есептік категорияны кӛрсетеді:  

 Резервтер 

 Шартты активтер. 

 Шартты міндеттемелер.  

Шартты актив − белгісіз болашақ оқиғалардың басталуымен немесе басталмауымен 

расталатын ықтимал ақша қаражаттарының актив экономикалық пайда алуға мҥмкіндік 

беретін жоспарланбаған оқиғалардан туады. Ол баланстан тыс категорияға жатады 
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сондықтан одан табыс ешқашан алынбауы мҥмкін. Шартты активтер мен міндеттемелер 

алшақ болып  табылатын экономикалық пайданы қҧрайтын ресурстардың есептен шығуы 

немесе кіріске алудың ерекше жағдайды қоспағанда қаржылық есепте ашылуы тиіс. 

Шартты активтер мен міндеттемелер  жиі бағалануы тиіс, себебі  қаржылық есепте 

ӛзгертудің  бҧл шағылысын сәйкесінше қамтамасыз етуі ҥшін. Егер экономикалық 

пайданың кіріс етілуі немесе шығуы  шынында анықталған болсақ, онда актив міндеттеме 

және сәйкесінше табыс/шығын ӛзгеріс болған кезеңде қаржылық есепте танылады.  

Шартты міндеттемелер - (a) бҧрынғы оқиғалардан туындайтын  және ҧйымның 

бақылауында толық болмайтын бір немесе одан да кӛп белгісіз болашақ оқиғалардың 

басталуымен немесе бҧрынғы оқиғалардан туындайтын бірақ: (і) экономикалық пайдасы 

бар ресурстарды шығару міндеттемелерді реттеу ҥшін қажет болатындығына сенімнің 

жоқтығынан немесе (іі) міндеттемелерінің кӛлемі жеткілікті сенімділікпен 

ӛлшенбейтіндіктен, танылмайтын ағымдағы міндеттеме сияқты шартты міндеттемені 

айқындайды.  Тӛлем кҥмәнді болған жағдайда ғана ҧйым шартты міндеттемелер жӛніндегі 

ақпаратты ашуға міндетті. Тек ерекше жеке жағдайларда сенімді баға жасала алмайтын 

болса,  онда ол таныла алмайтын  міндеттемелер болады. Мҧндай міндеттемелер шартты 

міндеттемелер ретінде қарастырылады. 

Компания шартты міндеттемелер мен активтерді танымауы тиіс, себебі олардың  

бар болуы компания бақылауында болмайтын анықталмаған болашақ оқиғалардың 

орындалуы мен орындалмауына тәуелді болады. Мысалы ретінде нәтижесі анықталмаған 

жағдайда соттық тәртіппен  компанияның шағымдануы бола алады. Компания 

міндеттемелер бойынша бірге жауапты болса, онда ҥшінші тараптардың тӛлейді деп 

кҥтілетін міндеттемелер бӛлігі шартты міндеттемелер  деп есептелінеді. Компания 

міндеттемелердің  экономикалық пайданы қҧрайтын ресурстардың есептен шығуға 

ықтималды бӛлігі бойынша резервті таниды. Сенімді баға жасай алмайтын ерекше 

жағдайларды қоспағанда. 

Шартты міндеттемелер  мен бағалау  резервтерінің арасындағы байланыс болады. 

Жалпы алғанда барлық барлық резервтер шартты болып келеді, ӛйткені олардың 

уақыты немесе сомасы анықталмаған.  Бірақ  37 ХҚЕС термині міндеттемелер мен 

активтерге қолданылады,  яғни кәсіпорынның бақылауындағы  толық тҧрмаған болашақта 

бірнеше немесе бір белгісіз оқиғалардың тҥсуі немесе тҥспеуі барысында ғана олардың 

мәнділігі бекітіледі. Сонымен қатар «шартты  міндеттемелер» мойындалу критериясына 

жауап бермейтін міндеттемелерге қолданылады. 

Стандарт келесілерді айырады: 

Болашақта шын міндеттемелер болатын резервтерді мойындалуына жатады; 

Мойындалуына жатпайтын шартты міндеттемелер, ӛйткені келесілері  болып 

табылады: 

 Тек мҥмкін міндеттемелер; 

 Мойындалу критерияларына жауап бермейтін ағымдық міндеттемелер, яғни 

берілген міндеттемелер бойынша келесілер келесілер  белгілі; 

 Экономикалық пайда қайтарылу ықтималдығының тӛмен болуы; 

 Сенімділік жеткілікті дәрежесімен бағалануына міндеттемелер кӛлемі 

берілмейді. 

Резервтерді мойындау. Резерв келесі жағдайларда мойындалуы қажет: 

 Ӛткен оқиға нәтижесінде  шын міндеттеме (заңды немесе фактілік) бар; 

 Міндеттемелерді ӛтеу ҥшін экономикалық пайданы алуға бағытталған 

ресурстардың шығуын талап  етуі мҥмкін; 

 Міндеттемелердің соммасына сенімді қҧн жасалуы мҥмкін. 

 Шын (нақты) міндеттемелер. 

Шын міндеттемелер орындау баламасы жоқ болса, онда экономикалық пайданы 

алуға бағытталған ресурстардың шығуына әкеледі. Кейбір жағдайда ағымдық 
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міндеттемелердің барнемесе  жоқ екенін айқындала алмайды. Мҧндай уақытта ағымдық 

міндеттемені ӛткен оқиға қҧрайтынын есептеу қажет. Егер барлық болатын айғақтарды 

ескере отырып жоқ ықтималдығына қарағанда ағымдық міндеттемелер есепті кҥніне  бар 

ықтмалдығы жоғары. Барлық дерлік жағдайларда ӛткен оқиғалар ағымдағы міндеттемелер 

әкелуін айқындайды.  Сирек жағдайларда, мысалы, соттық іс бойынша белгілі бір 

оқиғаның ағымдағы дауылдасу мҥмкін сияқты ағымдық міндеттемелерді мҧндай оқиға 

әкелгені туралы дауылдасу. Осындай жағдайда кәсіпорын есепті кҥніне ағымдық 

міндетемелер бар ма екенін анықтайды,  оған қоса барлық бар болатын айғақтарды ескере 

отыруына кӛңіл аудару.                        

Жалпы алғанда, барлық бағалау міндеттемелері шартты болып табылады, ӛйткені 

оларды уақыт және сомаға бӛлу анықталмаған. Алайда осы Стандартта «шартты» термині 

танылмаған міндеттемелер мен активтерге қолданылады, ӛйткені олардың болуы 

компания толық бақылауға алмайтын белгісіз болашақ оқиғалардың біреуінің немесе одан 

да кӛбінің басталуы не басталмауымен расталады. Бҧдан басқа, «шартты міндеттеме» 

термині мойындау критерийіне жауап бермейтін міндеттемелерге қолданылады. 

Бағалау міндеттемелері: 

(а) ӛткен оқиғалар нәтижесінде компанияның ағымдағы міндеттемелері болғанда 

(заңды және енгізілген); 

(b) осы міндеттемелерді орындау ҥшін ықтимал болып табылатын экономикалық 

пайдасы бар ресурстарға қандай да бір қажеттілік туындағанда; және 

(с) міндеттеме сомасына сенімді есеп жасалғанда танылады. 
Осы шарттар сақталмаған жағдайда ешқандай бағалау міндеттемелері танылмайды. 
Мҧндай жағдайда компания, мысалы, сарапшылардың пікірлерін қоса алғанда, 

барлық мәліметтерді назарға ала отырып, есептік кҥніне ағымдағы міндеттеменің 
болғандығын анықтайды. Қаралатын мәліметтерге есептік кҥнінен кейінгі оқиғаларға 
байланысты алынған кез келген қосымша деректер де кіреді [3]. 

Осы ХҚЕС мақсаты мойындау критерийлері мен бағалау базаларын қолдануды, 
сондай ақ қаржы есептілігін пайдаланушылар олардың сипатын, уақытша  ӛлшемдері мен 
кӛлемін тҥсіну ҥшін қаржы есептілігіне ескертулерге жеткілікті ақпарат ашуды 
қамтамасыз етумен қорытындылады: 

Шартты активтер әдетте жоспарланбаған немесе кҥтпеген оқиғалардан пайда 
болады, олар компанияға экономикалық пайда әкелу мҥмкіндігін туғызады. Нәтижелер 
мен қаржы әсерін бағалау компания басшылығының осындай операциялардың 
тәжірибесімен және кейбір жағдайларда тәуелсіз сарапшылардың есептерімен 
толықтырылған пікірлері арқылы анықталады [4].   37 ХҚЕС сенімді бағалауды жҥзеге 
асыру мҥмкін емес міндеттемелер ӛте сирек кездеседі деп болжайды, бірақ осындай 
жағдайлар шынымен  де орын алса, онда сондай  міндеттеме сияқты қарастыру қажет 
және қаржылық есептіліктерге ескертулерде ақпараттарды лайықты тҥрде ашу қажет. 
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Большой интерес у специалистов вызывает обсуждение темы налоговых рисков как 

реалии современной налоговой системы. И это не случайно, поскольку понятие 

"налоговые риски" недостаточно исследовано как в теоретическом, так и практическом 

плане. Глоссарий большинства экономических, финансовых и налоговых словарей и 

справочников не содержит толкования налоговых рисков. Так, в финансово-кредитном 

энциклопедическом  словаре приводится расшифровка банковских, страховых, валютных, 

аудиторских, инфляционных, ценовых и еще некоторых других видов финансовых рисков, 

но определение понятия "налоговые риски" в нем отсутствует. Некоторые другие 

справочники и словари все же определяют, и при этом в весьма сжатом виде, что именно 

подразумевается под налоговыми рисками. «Если обобщить формулировки данного 

определения, то налоговые риски заключаются в возможности финансовых потерь». При 

этом данные потери связываются исключительно с налогоплательщиками и увязываются с 

действиями, с одной стороны, государства, а с другой стороны - самих 

налогоплательщиков. В первом случае речь, в частности, идет о возможных действиях 

государства по увеличению налоговой нагрузки на экономику. Налоговый риск можно 

рассматривать с экономической и правовой точек зрения. Это обусловлено природой 

самого налога, который, как известно, является одновременно и экономическим, и 

правовым феноменом. Из-за имеющихся противоречий в налоговом законодательстве 

действия налогоплательщиков могут трактоваться уполномоченными государственными 

органами как неправомерные – в результате для первых может возникнуть опасность 

непредвиденных потерь ожидаемого дохода или имущества. Так, налоговики при 

проверке могут признать какую-либо операцию или сделку облагаемой налогом или 

признать их недействительными с последующим вполне возможным неблагоприятным 

исходом для налогоплательщиков. Вместе с тем и государство может оказаться в 

ситуации, когда оно может недополучить налоговые платежи в бюджет или 

государственные внебюджетные фонды из-за неясностей в налоговом законодательстве 

[1,с144]. 

Как избежать налоговых рисков? Безусловно, свести на нет налоговые риски не 

удастся, хотя стремиться к этому нужно. Как представляется, работа по созданию условий 

для реализации программы снижения налоговых рисков включает постановку и решение 

следующих задач: 

-устранение или максимальная минимизация противоречий в налоговом 

законодательстве; 

-компетентная экспертиза изменений, вносимых в законодательство о налогах и 

сборах; 

-возможно полная оценка влияния предполагаемых изменений в налоговое 

законодательство на деятельность хозяйствующих субъектов, на налоговое бремя и 

физических, и юридических лиц; 

Налоговые риски возникают и при недостаточной проработке налогового 

законодательства, нечеткости его отдельных положений. Во втором случае налоговые 
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риски появляются при применении плательщиками налогов и сборов рискованных схем 

минимизации налогообложения, при попытках использования в своих интересах 

двойственности положений налоговых законов, а также в результате проведения 

хозяйствующими субъектами неэффективной налоговой политики. По нашему мнению, 

это все же несколько одностороннее понимание налоговых рисков. Как понятие 

налоговые риски должны применяться в отношении всех субъектов налоговых 

правоотношений, то есть не только налогоплательщиков, но и государства. 

Действительно, вводя новые налоги, усиливая налоговую нагрузку, а зачастую внося, 

казалось бы, незначительные изменения в налоговое или иное законодательство, либо 

своевременно не поправляя действующие законы, государство всегда рискует 

недосчитаться налоговых поступлений. В связи с этим важную роль в сфере минимизации 

налоговых рисков играет налоговая политика государства.  

Несовершенство налогового законодательства, порождает неправильную его 

трактовку и применение на местах.  

Стимулирующим фактором в развитии малого бизнеса является налоговая 

политика государства. Суть налоговой политики заключается в поэтапном уменьшении 

предельных ставок налогов, снижении  прогрессивности налогообложения  при  

достаточно   узкой  налоговой   базе  и  широкой  сфере  применения  налоговых   льгот. 

Уменьшение  ставки  налогов в зависимости от  размеров  предприятия является 

одним из методов налогообложения малых предприятий. 

Так, противоположны точки зрения тех, кто платит налоги, и тех, кто их собирает. 

Для выработки теоретических основ оценки налоговых рисков необходимо сопоставить 

указанные точки зрения, рассмотреть экономическую и правовую природу налоговых 

рисков, их место и значение в системе управления налоговыми отношениями, выяснить 

причины возникновения налоговых рисков и возможные пути их снижения. «Налоговые 

риски - это понятие, которое можно и нужно применять в отношении всех субъектов 

налоговых правоотношений. Действительно, вводя новые налоги, усиливая налоговую 

нагрузку, а зачастую и внося, казалось бы, безобидные изменения в налоговое или иное 

законодательство или своевременно не поправив действующие законы, государство всегда 

рискует недосчитаться налоговых поступлений» [2,с 106]. 

А.Е Шевелев и В.Е Шевелева выделяют две группы причин возникновения 

налоговых рисков: объективные и субъективные. 

Объективные причины связаны с неопределенностью элементов внешней и 

внутренней среды предприятия, прежде всего с неопределенностью налогового, 

бухгалтерского и других видов законодательства, прямо или косвенно влияющих на 

процесс налогообложения. Объективные причины налоговых рисков связаны 

непосредственно с налоговой политикой государства. «Налоговая политика – система 

проводимых им в области налогообложения мероприятий, направленных на реализацию 

задач, стоящих перед государством в соответствии с его налоговой доктриной». 

Практическим выражением налоговой политики является его налоговая деятельность. По 

мнению А.И. Худякова налоговая политика Казахстана плавно переходит от политики 

максимальных доходов к политике разумных. Как известно, налоговые правоотношения 

являются отношениями властными, и неблагоприятные правовые последствия в рамках 

этих правоотношений возникают для налогоплательщика в силу применения к нему норм 

права компетентными государственными органами. Однако, как уже было указано выше, 

в ряде случаев неблагоприятные правовые последствия могут быть вызваны изменением 

политики государства или новой трактовкой нормы права высшими судебными 

инстанциями. Уровень налогового  риска увеличивают не только высокие ставки налогов, 

но и нестабильность налогового законодательства, когда существует высокая вероятность 
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того, что ставки налогов могут быть изменены, как правило, в строну увеличения. 

Постоянно вносимые поправки и дополнения являются источником риска, лишают 

предпринимателей уверенности в надежности своей деятельности. Субъективные 

причины связаны с конкретным лицом, которое принимает решение в этом вопросе. 

Данное решение зависит от его индивидуальности, знаний и отношений к риску. В 

подавляющем большинстве случаев, на предприятиях эта роль отводится бухгалтерам, 

что, на мой взгляд, является ошибочным, так как налоговые вопросы не должны касаться 

компетенции экономических работников. При выборе способов минимизации налоговых 

рисков бухгалтеру приходится использовать свое профессиональное суждение, то есть 

аргументировать выбор того или иного способа. Таким образом, профессиональное 

суждение повышает влияние субъективного фактора на принятие решений и тем самым 

усиливает влияние налогового риска. Это объясняется тем, что при недостаточном 

обосновании выбранного способа налоговые органы  могут не согласиться с выбранным 

организацией подходом формированию налоговой базы со всеми вытекающими отсюда 

последствиями[3,с 64]. 

- Во-первых - это мероприятия, проводимые непосредственно на предприятии. Для 

снижения налогового риска, руководителю организации необходимо обеспечить 

бухгалтеру  условия для отслеживания в надлежащий срок всех изменений в 

бухгалтерском и налоговом законодательстве, для повышения его квалификации. Это 

требует дополнительных расходов на подписку периодических изданий, на приобретение 

информационно-правовых систем. Однако многие руководители неохотно идут на эти 

затраты, упуская из виду, что они окупаются отсутствием штрафных санкций и излишних 

расходов по налоговым платежам 

-  Во-вторых – это работа с контрагентами. Компании часто по объективным 

причинам не могут проверить всех своих контрагентов, да и полномочий таких у них нет. 

Здесь следует проводить экспертизу в отношении договоров, заключаемых с 

контрагентами и раскрывать информацию касательно финансовой отчетности. 

 - Самым оптимальным решением данного вопроса считается создание в 

предприятиях специального органа, в чью компетенцию  бы входило управление в 

области налогового риска на предприятии. Как правило, на крупных предприятиях 

внедрена целая система управления рисками, включающая в себя управление 

финансовыми, юридическими, репутационными и другими рисками. Одним из этих 

элементов является система управления налоговыми рисками, которая, однако, может 

быть и самостоятельной. Задачей такой системы является выявить, оценить и 

своевременно среагировать на налоговые риски с целью уменьшения вероятности их 

возникновения или минимизации негативных последствий, связанных с процессом 

налогообложения [4,с 66]. 

 «Система управления налоговыми рисками начинается с управленческого решения 

о ее создании, то есть собственники или менеджмент должны прийти к такому решению. 

Обычно эта система включает организационную структуру, процедуры, функции, 

ответственность работников подразделений, отвечающих за управление налоговыми 

рисками» [5]. 

 Иными словами, организация, заботящаяся о своем финансовом положении, 

репутации, занимающая активную позицию по управлению своими 

предпринимательскими рисками, рано или поздно задумывается о создании 

подразделения, в функции, полномочия и зону ответственности которого входит анализ 

совершаемых операций, их оценка на соответствие налоговому законодательству, -

сложившейся практике и минимизация негативных последствий.  
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Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы ҧйымдарында қалыптасқан шығындар есебінің 

әдістемесі экономиканың жаңа талаптары мен басқарудың сҧранысына толықтай жауап 

бере алмай отырғаны баршамызға мәлім. Оның айғағы ретінде қазіргі шығындар есебі 

саладағы әрбір қҧрылымдық бӛлімшенің қызмет нәтижесі туралы дҧрыс әрі жедел 

ақпараттар бере алмайды, алынған мәліметтер арқылы ӛнімнің ӛзіндік қҧнын және жалпы 

ӛндірістік шығындарды пайда болу орындары бойынша нормаға сәйкес жҧмсалуын 

бақылауды толықтай қамтамасыз ету мҥмкін емес. Сонымен бірге, мал шаруашылығы, 

соның ішінде мал саласымен айналысатын шаруашылықтарда есеп жҥйесі нарықтағы 

бағаның тез ӛзгерісі мен ӛндірістік тапсырмалардың қайта қаралуына байланысты жедел 

басқарушылық шешімдер қабылдау ҥшін икемді мәліметтермен толық қамтамасыз ете 

алмайды. Міне осы мәселелер тҧрғысынан алып қарағанда мал шаруашылығы 

саласындағы шығындар есебі қазіргі уақыттың талаптарына сай жетілдіруді қажет етеді. 

Сондықтан, мал шаруашылығы саласында шығындар есебінің негізгі міндеттері бҧл - мал 

шаруашылығы бӛлімшелері мен мал топтары бойынша шығындарды дер кезінде және 

дҧрыс есепке алу; әрбір бӛлімше және мал топтарынан алынған ӛнімді есепте толық, 

уақытылы кӛрсету; әрбір ӛнім тҥрлерінің ӛзіндік қҧнын экономикалық негіздеп анықтау; 

әрбір бӛлімше бойынша ӛндірістік шығындардың нормаға және тапсырмаға сәйкес 

жҧмсалуын жедел бақылау болып саналады. 

Шаруашылық процесінде экономикалық ресурстар, жҧмыс кҥші, ғылыми 

жетістіктер неғҧрлым тиімді пайдаланылса, соғҧрлым ӛзіндік қҧн тӛмен болып, пайда 

жоғарылай тҥседі, демек, осыдан келіп шаруашылықтардың қалыпты тҧрақтылығы мен 

бәсеке қабілеттілігі нығая тҥседі. Сондықтан, мал шаруашылығы саласының ерекшелігі 

ретінде тӛмендегілерді атап кӛрсетуге болады: 

- мал шаруашылығы ӛндірісінің нәтижесіне климаттық факторлар жоғары деңгейде 

әсер етеді, яғни ӛндірістің мерзімділігіне байланысты ӛндіріс қҧралдары мен еңбек 

шығындары жыл бойы бірқалыпты болмайды. Демек, мал шаруашылығы саласында мал 

шаруашылығы жҧмыстарының (тӛл алу, жҥн қырқу және т.б.) жаппай орындалуы кезінде 
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есеп жҧмысының кӛлемі ӛседі де, ал жҧмыс мерзімінің тӛмендеген кезінде – есеп 

жҧмыстары біршама азаяды; 

- ӛндірістің мерзімділігіне байланысты мал шаруашылығы саласынан алынатын 

ӛнім жыл бойы бір қалыпты тҥспейді, ал оның нақты ӛзіндік қҧны есепті мерзім 

аяқталғаннан кейін, ӛндіріске жҧмсалған барлық шығындар мен жалпы ӛнім шығымы 

есепке алынғаннан кейін ғана анықталынады. Ӛндірістен алынған және мал 

шаруашылығының ӛндірістік мақсатына жҧмсалған ӛнім есепті жыл бойы жоспарлы 

ӛзіндік қҧнымен кӛрсетіледі. Жалпы сала бойынша қызметтің қаржылық нәтижесі 

жылдың соңында нақты ӛзіндік қҧн калькуляцияланғаннан кейін анықталынады; 

- ӛндіріс қҧралдары ретінде биологиялық активтер, яғни малдар қатысады. Демек, 

ӛндіріс процесі биологиялық заңдылықтардың негізінде тірі организмдердің табиғи даму 

процесімен тығыз байланыста болады. Ӛз кезегінде мал шаруашылығы саласындағы 

ӛндіріс процесі табиғи факторлардың әсерінен кҥнтізбелік жылдан асып тҥседі. 

Сондықтан, бухгалтерлік есепте кҥнтізбелік жылмен сәйкес келмейтін ӛндірістік циклдар 

бойынша шығындарды бӛліп қарастыру қажет болады; 

- мал шаруашылығында ӛнім ӛндірісі әртҥрлі климаттық аймақтар бойынша 

орналастырылған. Осыған орай, алынған ӛнім сапасы қолданылатын ресурстардың саны 

мен сапасына байланысты емес, кӛпшілік жағдайда ӛндіріс жҥзеге асырылатын аймақтағы 

нақты жағдайларға байланысты болады; 

- мал шаруашылығы саласының тағы бір ерекше сипаты, малдың бір тҥрінен 

бірнеше ӛнім тҥрін алуға болатындығында (негізгі, қосымша) – тӛл, жҥн, тірі салмақ ӛсімі, 

қосымша ӛнім. Соған сәйкесті бухгалтерлік есепте шығындарды ӛндірілген ӛнім тҥрлері 

арасында бӛліп таратудың қажеттілігі туындайды; 

- мал шаруашылығы ӛндірісінен алынған ӛнімді алғашқы қҧжаттарға тіркеу басқа 

ӛндіріс салаларымен салыстырғанда, мҧнда ӛндіріс шығындары және ӛнім шығымы 

кӛлемі арасында тікелей байланыс болмайды; 

- мал шаруашылығының тағы бір ерекше сипаты сол, мҧнда ӛндірілген ӛнім 

болашақта ӛндіріс процесіне қатысатындығында. Мал шаруашылығында мал басының кӛп 

бӛлігі мал табынын қалпына келтіру және ҧлғайтуға ӛндіріс қҧралдары ретінде 

пайдаланылады. Сондықтан, бухгалтерлік есепте барлық ішкі шаруашылық айналым 

сатыларында ӛнім қозғалысын нақты кӛрсету қажет. 

Мал шаруашылығы саласындағы аталған ерекшеліктер осы салада материалдық-

техникалық базаны қалыптастыру, ӛндірісті ҧйымдастыру және басқару, ӛндірістік 

ресурстарды пайдалану тиімділігін анықтау кезінде жедел бақылау, жан-жақты талдау мен 

дҧрыс есепті қажет етеді. Сондықтан, мал шаруашылығы саласында шығындар есебінің 

негізгі міндеттері болып мыналар саналады: 

1) Шығындарды ӛндіріс тҥрлері мен мал тҥрлері арасында экономикалық негіздеп 

бӛлу; 

2) Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын қалыптастыратын барлық шығындарды экономикалық 

элементтері мен калькуляциялық баптарына қарай дҧрыс жіктеу; 

3) Мал шаруашылығынан алынатын ӛнімді дер кезінде, толық және нақты есепте 

кӛрсету; 

4) Шаруашылықтың бӛлімшелері бойынша шығындарды дҧрыс кӛрсету; 

5) Негізгі, қосалқы және жанама ӛнімнің ӛзіндік қҧндарын экономикалық дәйекті 

анықтау. 

Саладағы шығындар есебі 8110 «Негізгі ӛндіріс» шотына ашылған 8110/2 «Мал 

шаруашылығы» аралық шотында жҥргізіледі. Бҧл шоттың дебеті бойынша есепті мерзім 

бойы мал басын кҥтіп-бағуға жҧмсалған шығындар және жыл соңында азықтың-тҥліктің, 

кӛмекші ӛндіріс қызметтерінің және басқа да шығын баптарының жоспарлы ӛзіндік қҧны 

нақты ӛзіндік қҧнға дейінгі тҥзетілген сомасы (қызыл жазу немесе қосымша жазу арқылы) 

кӛрсетілсе, ал шоттың кредитінде жыл бойы жоспарлы ӛзіндік қҧнмен алынған ӛнімнің 

(жҥн, тірі ӛсім салмағы, тӛл және басқа да ӛнімдер) жыл соңында нақты ӛзіндік қҧнға 
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дейін тҥзетілген сомасы есепке алынады. Жылдың соңында калькуляциялық 

айырмашылықтар есептен шығарылғаннан кейін, 8110/2 «Мал шаруашылығы» шоты 

жабылады. 

Мал шаруашылығында алынған ӛнімнің ӛзіндік қҧнын дәл анықтау  ҥшін қосымша 

талдамалық шоттар ашудың қажеттілігі пайда болады. Мысалы, қаракӛл мал 

шаруашылығында малларды қырқу бойынша шығындар және қаракӛл терілерін алу 

бойынша шығындар шоты ашылуы мҥмкін. Біріншіге - жҥн қырқу пунктерін кҥтіп-ҧстау 

шығындарын, қырықтықшылардың еңбек ақыларын, жҥнді сорттау, маркалау және 

тасымалдау шығындарын жатқызады, ал екіншіге – қозыларды сою, алғашқы ӛңдеу, 

кептіру, тасымалдау шығындары апарылады. Нәтижесінде жҥн мен қарақӛл терісінің 

ӛзіндік қҧнын дәл (нақты) анықтаудың мҥмкіндігі қалыптасады. 

Сонымен, мал шаруашылығындағы ӛндіріс шығындары есебі мен ӛнімнің ӛзіндік 

қҧнын калькуляциялау тӛмендегі шығын баптары бойынша ҧйымдастырылады: 

- материалдар; 

- ӛндірістік жҧмысшылардың еңбек ақылары; 

- еңбек ақыдан аударымдар; 

- ҥстеме шығындар. 

Шығындардың алғашқы ҥшеуі негізгі шығындар болып саналады. Енді осы шығын 

баптарының тҥрлері бойынша мал шаруашылығында шығындар есебінің жҥргізілу және 

олардың ӛнім тҥрлері арасында бӛліну ерекшеліктеріне тоқталып ӛткен жӛн. 

«Материалдар» шығын бабында ҧйымның ӛзі ӛндірген және сатып алынған, малды 

азықтандыруға пайдаланылатын жем-шӛпке жҧмсалынған шығындар кӛрсетіледі. 

Жем-шӛп цехтарында дайындалған жем-шӛпті дайындауға жҧмсалған шығындар 

да осы бапқа жатқызылады. Олардың әрбір атауы бойынша жҧмсалынатын жем-шӛптің 

есебі «Есеп журналында» жҥргізіледі. Жем-шӛпті алдын-ала сақтау орындарынан тҧрақты 

сақтау орындарына жеткізуге байланысты шығындар оларды шаруашылықтың 

малмаларына жеткізу жӛніндегі шығындар ретінде тиісті жем-шӛптің қҧнына 

жатқызылады. Жем-шӛпті тҧрақты сақтау орындарынан фермаларға жеткізу жӛніндегі 

шығындар – тиісті баптар бойынша малдың белгілі-бір тҥріне немесе тобына 

жатқызылады. Ҧйымның дайындау цехында ӛндірілген жем-шӛп малларды 

азықтандыруға жҧмсалынған кезде нақты ӛзіндік қҧнмен бағаланады. Жем-шӛп 

цехтарында жем-шӛпті дайындауға байланысты шығындар малдың тҥрлері мен топтары 

арасында дайындалған жем-шӛптің салмағына пропорционалды тҥрде бӛлу жолымен ай 

сайын осы бапқа жатқызылады. Жем-шӛп шығысының ведомостері негізінде жем-шӛп 

шығыны азықтың бір ӛлшемімен және қорытылатын протейнімен кӛрсетіледі. 

«Материалдар» шығын бабында малларға берілетін биопрепараттар, дәрі-

дәрмектер, сондай-ақ басқа да азық қоспалары сатып алу шығындары бойынша есепке 

алынады. Бҧл шығын бабында, сондай-ақ маллардың топтарына жҧмсалынған «тӛсеніш», 

оған жататын солом, торф, опилка қҧндары да кӛрсетіледі. 

Мал шаруашылығынан алынатын ӛнімнің сапасы мен ӛндіріс кӛлемінің 

жоғарылату, ӛзіндік қҧнның тӛмендету негізінен малды азықтандыруға және азықтың 

сапасына, жайылымның жердің қҧнарлығына тікелей байланысты болады. Бҧл 

міндеттердің барлығы әрбір шаруашылықтағы мал азығын дайындаудан бастап оны 

пайдалануға дейінгі қозғалысын алғашқы қҧжаттармен дҧрыс рәсімдеп, жедел бақылау, 

сонымен қатар еңбекті тиімді ҧйымдастыру мен барлық ӛндірістік қорларды тиімді 

пайдалану арқылы шешіледі. 

Шаруашылықтың орталық малмасынан әрбір бӛлімшеге жем-шӛпті жӛнелту 

кезінде оның салмағын ӛлшеп, ылғалдылығын, майлылығын және басқа да сапалық 

белгілерін анықтап «Азық шығынының ведомосі» негізінде жібереді. Мал азығының 

шығын лимитін бекіту ҥшін малдарды азықтандырудың рационы қолданылады. Ведомості 

екі данамен толтырып, оның бір данасы жауапты тҧлғада қалады да, екінші данасы 

азықтық алушы тҧлғаға беріледі. 
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Айтып ӛткен жӛн, бҧл ведомосте малға жҧмсалатын азық шығыны рацион 

бойынша 1 бас малға нормамен кӛрсетіледі. Дегенмен де, біздің ойымызша, мал азығының 

шығынын жедел бақылау ҥшін осы ведомоске 1 бас малға нақты жҧмсалған шығын 

мӛлшерін де кӛрсеткен дҧрыс. Ал, жалпы малға жҧмсалған азық шығыны «Азық шығыны 

есебінің журналында» жҥргізіледі. Азық шығыны малды қолда ҧстап, азықтандыру 

кезінде жоспарлы ӛзіндік қҧнмен есепке алынып, жылдың соңында тҥзету әдісі арқылы 

нақты ӛзіндік қҧнға дейін жеткізіледі. 

Сонымен бірге мал азығын бір малмадан екінші малмаға жӛнелту кезінде ішкі 

шаруашылық жҥкқҧжаты екі данамен толтырылып, оның біріншісі орталық малмада 

қалады да, екінші данасы азықты алған жауапты тҧлғаға беріледі. Операциялар 

аяқталғаннан кейін ішкі шаруашылық жҥк қҧжаты есеп бӛліміне тапсырылады. 

Қазіргі кезде шығындар есебінің нормативтік әдісі ӛте жетілген және кеңінен 

қолданылатын әдіс, сонымен қатар бҧл әдісті қолданудың нәтижесінде: 

- ӛзіндік қҧнды тӛмендетудің резервтерін анықтау және пайдалануға; 
- шығындарды жедел басқаруға; 
- материалдық, еңбек және қаржылық ресурстардың тиімсіз пайдалануы-ның 

алдын-алуға; 
- жалпы ҧйымның және оның қҧрылымдық бӛлімшелерінің қызмет нәтижесі мен 

оның тиімділігін анықтауға болады. 
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жҧмысының барысында қолданылатын, яғни толтырылатын  қҧжаттардың қарапайым әрі 
тҥсінікті  болуына  және  ондағы кӛрсеткіштердің пайдаланушыларға  ыңғайлы болуына 
мҥмкіндік беруі болып табылады.  

Нарықтық қатынастардың қазіргі жағдайларында бухгалтерлік есептің негізгі 
мақсаты әртҥрлі деңгейіндегі басқару шешімдерін әзірлеу, негіздеу, қабылдауға, 
бәсекелес-субъектіні айқындауға және тағы басқаларға қажет субъектінің шаруашылық 
және қаржылық қызметі туралы сапалы және дер кезіндегі ақпаратты қалыптастыру 
болып табылды. 

Бухгалтерлік есепте қалыптастырылатын ақпарат  белгілі бір есептілікті жасау, 
қажет болған кезде осы ақпараттың негізінде есептіліктің басқа да тҥрлері жасалуы ҥшін 
қолданылады. Бухгалтерлік есепке алу жҥйесі есепке алу элементтерінің белгілі бір 
тҧтастығы немесе кӛптілігі, бір-бірімен ӛзара байланыста болуы болып табылады. Мҧндай 
жҥйе логикалық кешенді қамтиды, онда мемлекеттің, ҧйымның, сондай-ақ экономикалық 
мҥдделерін қамтамасыз ету мақсатында қызметтің, басқа да сыртқы, сол сияқты ішкі 
пайдаланушылардың тҥпкі нәтижелерін дҧрыс ӛлшеуге бағытталған ақпарат қорытылады. 
Осы бухгалтерлік есеп жҥргізудің ресми қабылданған ережесі мен қаржы қорытындысы 
есебін жасау ҥшін ақпараттық жҥйе қалыптастырудың әдістерін белгілейтін бухгалтерлік 
есеп стандарттарының маңызы зор. 

Халықаралық қаржы есептілігінің стандарты – бҧл бҥкіл әлемде ҧйымдардың 
қаржы есептерін жасау ҥшін қаржы-шаруашылық операцияларын тануға, ашып кӛрсету 
мен бағалауға талаптар қоятын ережелер.  

Ірі компаниялардың барлығы халықаралық нарыққа шығарылып келеді. 
Компаниялардың халықаралық нарықта бірігіп жҧмыс жасауы ҥшін Халықаралық 
қаржылық есеп стандарттарының маңызы зор. Бӛлек елдердің бір-бірімен қарым-қатынас 
жасауы ҥшін, бір-бірінен несиелер алу ҥшін, шетелдік инвесторлармен, 
жабдықтаушылармен, сатып алушылармен жҧмыс жасау ҥшін осы халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттары қҧрылған болатын. 

ХБЕС мағынасын толығырақ ашу ҥшін стандарт ҧғымын  бӛлек қарастырсақ, 
ағылшын тілінен аударғанда «standard» – ӛлшем, ҥлгі, ӛлшегіш деген мағынаны білдіреді. 
Осы стандарт сӛзін ең бірінші рет қаржылық есеп стандарттар жӛніндегі комитет қолдана 
бастады.  Стандарттар Ирландия, Ҧлыбритания елдерінде «Есеп тәжірибесінің 
стандарттық ережелері», ал АҚШ елінде «Қаржылық есеп стандарттарының ережелері» 
деп аталынады. 

Стандарт – бҧл:  

 басқа ҧқсас нысандарды, заттарды салыстыру ҥшін бастапқы ҥлгі ретінде 
қабылданатын ҥлгі, эталон, модель;  

 қҧзыретті орган қабылдаған, шама ӛлшемін, терминдерді және олардың 
анықтамасын, ӛнімге және ӛндіріс ҥдерістеріне қойылатын талаптарды, адамдардың 
қауіпсіздігін, материалдық қҧндылықтардың сақталуын, тағы басқа айқындайтын 
нормативтік-анықтамалық қҧжат;  

 мҥдделі жақтардың келісуі негізінде дайындалған және әр тҥрлі іс-әрекеттің 
немесе оның нәтижесіне қатысы бар ережелерді, жалпы принциптерді немесе 
сипаттамаларды жалпыға бірдей және дҥркін-дҥркін пайдалану ҥшін белгілейтін таңылған 
стандарттау, метрология мен сертификаттау жӛніңдегі органмен бекітілген қҧжат[1]. 

Стандарт ғылым, техника, ӛндіріс, тәжірибе саласындағы отандық және әлемдік 
жетістіктерді кӛрсетеді және сонымен бірге оларды тиісті қызмет салаларында енгізудің 
директивасы болып табылады. Мемлекеттік стандарттың міндетті талаптары меншік 
нысандары мен даралық бағыныстылығына қарамастан барлық кәсіпорындарға, сондай-ақ 
кәсіпкерлік қызметпен айналысатын азаматтарға да қойылады.  

Жалпы техникалық талаптар, техникалық шарттар, қабылдау ережелері, типтік 
технологиялық процестер, тексеру әдістері мен жабдықтары стандарттары, тағы басқа 
болып бӛлінеді.  

Бухгалтерлік есеп пен қаржылық қорытынды есептілікті даярлауға арналған ереже 
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немесе ҧсыныс тҥрінде танылған нормативтік маңызы бар қҧжатты – «Бухгалтерлік есеп 
стандарттары» деп атаймыз. Бухгалтерлік есеп стандарттары дегеніміз - кәсіпорындағы 
есеп жҧмысын дҧрыс жҥргізудің және қҧжаттарды дҧрыс толтырудың ережесі болып 
табылады. Әрбір осындай ереже бухгалтерлік есептің әдістері мен тәсілдерін, мәні мен 
мағынасын және терминалогиясын анықтайды. Бухгалтерлік есеп жҥргізудің кӛптеген 
әдістерін бірегей жҥйеге келтіріп, кәсіпорындардың қаржы-шаруашылық қызметін 
ақпараттау мен салыстыру мақсатын орындау ҥшін қабылданған бухгалтерлік есеп 
стандарттарының атқаратын қызметі болып табылады.  

Мазмҧнды негізіндегі бухгалтерлік есеп стандарттары - әрбір ҧйымдар мен 
шаруашылық жҥргізуші заңды тҧлғалар қызметінде кҥнделікті болып отыратын 
шаруашылық операцияларының мазмҧны мен мәліметтерін қандай жолдармен, қашан 
және қалай бағалап, счеттарға жазу мен есептеу, синтетикалық счеттарға жинақтау, 
мәліметтерді қорытынды есепке жазу жӛніндегі принциптерді іске асыруға ҧсыныс 
тҥріндегі қҧжат болып табылады [2]. 

Стандарттарды  халықаралық  ҥйлестіру проблемалары 1975 жылдың тамызында 
заманымыздың аса кҥрделі қҧжаты – Хельсинкиде барлық еуропалық елдер, Канада мен 
АҚШ қол қойған «Қорытынды актіде» тиісінше қарастырылған. 

 Әлемдік қауымдастық ӛзінің халықаралық стандарттау жӛніндегі ҧйымдары 
арқылы қызметтің әр тҥрлі салаларын дамыту әрі интеграциялау ҥшін ӛте қатаң талаптар 
қояды. Халықаралық ҧйымдар ӛзінің қызметін жақсы ҥйлестіре отырып ӛзінің ең 
басты  міндеті, яғни   қоғамдағы  ӛркениеттің деңгейін кӛтеру  ҥшін жҧмыс істейді. 

Стандарттар келесі тҥрлерге бӛлінеді. 
1. Ҧлттық стандарттар – әдістемелік нҧсқаулармен толықтырыла отырып 

жекелеген елдерде қолдану ҥшін шығарылатын бухгалтерлік есеп нормативтері; 
2. Халықаралық стандарттар – қаржылық есептіліктің халықаралық стандарт 

бойынша комитеттің қҧрамына енетін елдерге қолдануға ҧсынатын ережелер; 
3. Локальдік стандарттар – нормативтер директивасы тҥрінде белгілі бір елдер 

тобы ҥшін қандай да бір қоғамдық ҧйым шығарады; 
4. Корпоративтік стандарттар – жекелеген ҧйымдар шығарады және оның мәні 

кәсіпорын қызметін реттеу қағидаларын қҧрып, осы қағидалардың бекітетін ішкі 
нормативтік қҧжаттарды  шығаруында болып табылады. 

Қазіргі уақытта қалыптасқан әлемдік ҥрдіс барлық елдердің қаржы есептілігін 
оның халықаралық стандарттарына сәйкес жасауға кӛшуін қажет етеді. Қаржы нарығының 
етек жайып келе жатқан ғаламдану процесі ауқымында барлық ірі индустриялық елдер 
ӛздерінің ҧлттық стандарттарынан бас тартып халықаралық стандартқа кӛшуде. Мәселен 
Еуропа одағы елдері 2005 жылдан бастап ХҚЕС формасында біріктірілген қаржы 
есептілігін міндетті тҥрде жасайды. ХҚЕС мен жалпы қабылданған бухгалтерлік есеп 
қағидалары бойынша АҚШ мамандары жақындастыру жӛнінде жан-жақты жҧмыс 
жҥргізуде.  

Біздің мемлекетіміз де осы процестен тысқары қалмады. Тәуелсіздік алған сәттен 
бастап еліміз халықаралық тәжірибені зерттеу нәтижесінде ӛзінің бухгалтерлік жҥйесін 
реформалауға кіріскен болатын. 

Кез келген әділ (сенімді) пікірден бухгалтерлік есепке алудың белгілі бір маңызды 
қағидаларына немесе тҧжырымдамаларына негізделген пікір орынды тҧспалдануы 
мҥмкін. Халықаралық тҥпмәтінде ең болмағанда тӛмендегідей бес принцип: 

- есептеу принципі; 
- қызметтің ҥздіксіздігі; 
- ақылға сыйымдылығы; 
- дәйектілігі; 
- мазмҧнның нысаннан басымдығы іргеліге жатқызылуы мҥмкін және заңнама мен 

бухгалтерлік есепке алу стандарттарында кӛрсетілуі мҥмкін. 



92 

 

Әдеттегі іс-тәжірибе осы қағидаларды кез келген елдің бухгалтерлік есепке алу 
туралы заңнамасында іске асырудан тҧрады. Нақты жағдайларда осы қағидаларды 
қолдану кӛбінесе бухгалтерлік есепке алу стандарттары арқылы жҥзеге асырылады. 

Қазіргі уақытта жоғары дамыған ақпараттық жҥйені білдіретін және халықаралық 
талаптарға сәйкес жасалған экономика бірыңғай есепке алудың жҥйесі болып табылады, 
ол оның әртҥрлі аспектілерін, яғни, статистикалық     есепке алу,  салықтық  есепке  алу,   
бухгалтерлік   есепке алу және т.б. қамтиды. 

Бухгалтерлік есепке алу қойылған міндеттерге сәйкес кейіннен жҥйеге келтіру, 
жинау және қорыту ҥшін деректер кӛзі ретінде ғаламдық есепке алу жҥйесінің 
функционалдығын және бірлігін қамтамасыз ететін ең маңызды факторы болып табылады. 

Экономикадағы қаржылық есепке алудың ақпараты ҧйымдар қызметінің қаржылық 
нәтижелеріне сҥйенеді және  олар ҧйымның ішіндегі сол сияқты одан тысқары жердегі 
ақпарат пайдаланушылардың мҥдделі тобына қажет. Капитал нарығын дамыту ҥшін де 
осы жоғары сапалы есептілік қажет, ӛйткені осы есептілік негізінде кӛбінесе 
экономиканың болашақта ондаған жылдарға дейін дамуын айқындайтын шектеулі 
ресурстарды бӛлу туралы шешімдер қабылданады[3]. 

1929 жылдары бір мемлекеттердің ӛзінде компаниялардың қаржылық есептіліктері 
бір бірінен айырмашылықтары болатын. Осының негізінде 1930 жылдары АҚШ-та ірі 
кәсіпорындарда жиі қолданатын бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептіліктің 
стандарттарының  ҧлттық жҥйесін қҧрастыруды бастаған болатын. Осының негізінде 
біртіндеп АҚШ-та GAAP жҥйесі қалыптасқан болатын.  

1973 жылғы 29 маусымда бҥкіл әлемдегі елдерде қаржылық есеп беруде 
қолданылатын бухгалтерлік есеп қағидаларын бір ізге салуға (унификациялауға) қол 
жеткізу ҥшін Қаржылық есеп беру стандартының халықаралық комитеті қҧрылды. 
Стандарттар жоғарыда айтып кеткендей кейбір елдерде «Есеп тәжірибесінің стандарттық 
ережелері», сонымен бірге «Қаржылық  есеп  стандарттарының  ережелері»  деп  
аталынады.  Жоғарыда аталған комитет бухгалтерлік есеп стандарттарын икемді 
жолдармен жасау жӛніндегі әлемдік деңгейде ең беделді ҧйымдар қатарында танылған. [6, 
407б]. 

Ҧйымның қҧрылуы жалпы осы АҚШ, Голландия, Германия, Австралия, Жапония, 
Франция, Мексика, Ирландия, Ҧлыбритания және Канада сынды елдердің 
бухгалтерлерінің келісімге келуімен іске асырылды. Қаржылық есеп стандартының 
халықаралық комитеті қҧрылған кезде бастапқыда оның қҧрамына жоғарыда аталған 
елдерден жеті білікті маман иелері алынған болатын.  

Ал бҥгінгі кҥні болса, оның қҧрамында бҧл аталған елдерден басқа Ҥндістан, 
Швейцария, Оңтҥстік Африка Республикасы, Малайзия, Зимбабве және тағы да басқа 
елдердің ӛкілдері бар. Ӛздерінің жарыққа шыққан жаңа стандарттары мен басқадай 
нҧсқаулары, ережелері және тҥсініктері ҥшін қаржылық есеп беру стандартының 
халықаралық комитеті табыс алып отырады. Сонымен бірге комитетке қаржылық 
институттар, бухгалтерлердің халықаралық федерациясы, басқадай ҧйымдар және 
бухгалтерлік фирмалар қаржылық кӛмек кӛрсетіп отырады.  

Бҧл халықаралық стандарт жӛніндегі комитеттің 1973-1989 жылдардағы негізгі 
атқаратын қызметтері  экономикасы дамыған елдерде тәжірибелік есеп жҥргізілуін 
жинақтау, қаржылық есеп бойынша ақпаратты ҧсыну және ашып кӛрсету, соңында бҧл 
атқарылған қызметтердің негізінде жинақталған ережелер мен тҥсініктерді беру туралы 
қҧжат қалыптасады. Және бҧл қҧжаттың аталуы «халықаралық бухгалтерлік есеп 
стандарттары» болып қалыптасты. 

1983 жылдан бері барлық кәсіби бухгалтерлік ҧйымдар – Бухгалтерлердің 
Халықаралық Федерация мҥшелері ҚЕХСК-ның мҥшелері болды.  

Қаржылық есеп берудің Халықаралық стандарттары комитеті барлық жерде 
қабылданып, ҧстану ҥшін 41 қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттарын жете 
зерттеп, жасап, жариялады және ҧсынды. 
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1989 - 1995 жылдар аралығында   ХБЕС жҥйесін стандарт жҥйесінде бастапқы 

қалыптастыру мен жалпы барлығына бірдей концепция негізінде негіздеу қабылданған 

болатын. 

Ал 1989 жылы халықаралық стандарт жӛніндегі комитет қаржылық есептіліктің 

концепциялық негіздерін әзірлеу мен ҧсынуын жетілдіру жолдарын дайындауды қолға 

алған болатын. Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары алдыңғы қатарлы және 

әлемдегі аса дамыған бухгалтерлік есепке алу стандарттары болып табылады. Сондықтан 

да кӛптеген елдерде, Германияда, Австралияда, Ҧлыбританияда ӛздерінің есептілігін осы 

ҧлттық стандарттарына емес, халықаралық стандарттарға сәйкес ҧсына алады. 

Сонымен, 1973 жылдан 2001 жылға дейін халықаралық стандарттарды  

Халықаралық қаржылық есептің стандарт жӛніндегі комитет International Accounting 

Standards (IAS), яғни, халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары деген атауымен 

шығарған болатын.  

Кӛптеген мақсат пен міндеттердің қалыптасуына байланысты халықаралық 

стандарт жӛніндегі комитетті реформалау қажеттігі туындаған болатын. 2001 жылы  

Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары Басқармасы болып қайта қҧрылған 

болатын. 2001 жылдың сәуірінде  қабылданған бҧрынғы Халықаралық бухгалтерлік есеп  

стандарттарын IAS атауымен қабылдап, ары қарай  Халықаралық қаржылық есеп 

стандарттары IFRS атауымен стандарттарын шығара отырып жҧмысты жалғастырды. 

Оның атқаратын қызметтері Басқармаға аударылған болатын, сонымен қатар бҧл 

Басқарма Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары комитетінің Қорының бір бӛлігі 

болып қалыптасты. 

Қазақстанда осы бҧрыңғы халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары «ХҚЕС 

(IAS)» немесе «ХБЕС» деген атаулармен аталуда. Ал жалпылама тҥрде бҧрыңғы және 

кейінгі шығарылған стандарттар «ХҚЕС» деп аталады.  

Әр елдің ішінде бухгалтерлік есепті жҥргізу ҥшін ішкі бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есептілікті ҧсыну стандарттары жасалынады. Осы жоғарыда аталған 

халықаралық бухгалтерлік есеп стандарты мен ішкі бухгалтерлік есеп стандартының 

арасында тікелей байланыс болуы қажет. Халықаралық бухгалтерлік есеп стандартын 

қҧру барысында әрбір елдердегі тәжірибеде кездескен мәселелер жан-жақты талданып, 

оны шешу жолдары іздестірілетін болса, әрбір ел ӛзінің ішкі бухгалтерлік есеп 

стандартын жасауы барысында халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарын негізге 

алады.  Стандарттар есептің әр тҥрлі аспектілерін суреттейді және оның қандайда бір 

әдістері мен амалдарын дҧрыс пайдалануды талдаудың әдістемелік негізі, қҧралы болып 

қызмет атқарады.  

Стандарттар қаржылық қорытынды есеп жасау ережелерін экономикалық 

ҥйлесімділікке байланысқа тҥсіру, сондай-ақ бухгалтерлер мен аудиторлар, қаржылық 

менеджерлер тағы басқалары арасында кәсіби сенімділікті туғызу мақсатында 

жасалынады. Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттарының кейбір ережелері мен 

стандарттарына тҥсінік беруі тҧрақты комитетте дайындалып, мҧның мазмҧны ХҚЕС 

Комитетінің Басқармасында қабылданады.  

Халықаралық есеп стандарттарының мәселелері мен жекелеген сҧрақтары кӛп 

жылдар бойы ғалымдар мен тәжірибелі мамандардың зерттеуі негізінде қаралып, қазіргі 

кезеңде мәселелердің шешілу жолдары белгіленіп, есеп жҥйесіне тән негізгі принциптер 

қалыптасқан. 

Халықаралық қорытынды есеп стандарттарын  тҥзу және тура қолдану ҥшін 

стандарттардың қандай есеп объектісіне арналғандығын, мҧның мәтінін, ресми статусын, 

қандай қҧжаттардан тҥратындығын, есептің қай тҥрінде қолданатындығын, рҧхсат етілген 

негізгі әдістердің мағынасының тҥсініктілігін, стандарттарды жекелеген ережелерінің 

мәні сияқты кӛптеген мәселелерді ӛз міндетін атқарушы тҧлғалар жақсы білуі керек. 

Осыдан қорыта келгенде ХҚЕС бухгалтерлік және қаржылық қорытынды есеп 

жҥргізудің жалпы қағидаларын анықтайтын ресми қҧжатты айтамыз. Жоғарыда кӛрсетіп 
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кеткендей осы ХҚЕС пайда болуы мен қҧрамымен таныстық. Халықаралық стандарттар 

шығарылып қолданыста болғанымен, олар тәжірибе жҥзіндегі қолдану кезінде ешбір 

қателіктерді болдырмауы тиіс. ХҚЕСБ жыл сайын  экономикамыздың дамуына қарай 

стандарттарға тҥзетулерін енгізіп отырады.  

 

Қолданылған дереккӛздер тізімі 

1. Дҥйсембаев К.Ш. «Қаржы есептілігін талдау: Оқулық.- Алматы: Экономика, 

2011ж. 

2. Әбдіманапов Ә. «Қаржылық есеп» Оқулық-Алматы, 2007жыл 

3. Халықаралық қаржылық есеп стандарттары, 2005ж. Басылымы. 

 

 

 

УДК 657 

 

Кәсіпорындардың қаржылық жағдайын талдауды ұйымдастыру 
 

Куанышов С.С., профессор, А.Е.Жетписбаева, аға оқытушы 

Орталық – Қазақстан академиясы, Қарағанды қ. 

 E-mail:  akniet-1978@mail.ru 

 

Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында, соңғы жылдары еліміздің 

экономикасының нарықтық қатынастарға ӛтуіне байланысты бухгалтерлік есептің 

әдістемесі мен тәжірибесінде тҥбегейлі ӛзгерістер болды. 

Бухгалтерлік есеп стандарттары мен субъектілердің қаржы-шаруашылық қызметі 

шоттары Бас жоспарының 1997 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа 

енгізілуі және қаржылық есеп беру нысандарының халықаралық стандарт талаптарына 

сәйкестендірілуі нарықтық экономика жағдайына сай қаржылық талдаудың жаңа 

әдістемесін жасауды қажет етті. 

Есеп тіркемелерінде шаруашылық операцияларын жазып кӛрсетудің 

дәстҥрлі бухгалтерлік қызметі, кӛптеген қаржылық ақпаратты пайдаланушылардың сҧрақ-

тілектеріне толығынан жауап бере алмайтындығын тәжірибе кӛрсетті. Іскерлік шешімдер 

қабылдау ҥшін бҧл ақпарат белгілі тҥрде ӛзгертілуі және ӛңделуі қажет. Қазіргі жағдайда 

бухгалтер қаржылық нәтиже қалыптастырудың әр тҥрлі әдістерін білуді, кәсіпорында 

қабылданған қаржылық стратегияны іс жҥзіне асыруды қамтамасыз ететін есеп саясатын 

таңдап алып, соны басшылыққа ҧсынуы керек, яғни оның қызметінің аясы жай 

есепшіліктен қаржы жағдайын талдау ісі ажырамас бӛлігі болып табылатын, қаржы 

менеджментіне дейін ӛсіп, айтарлықтай кеңейеді. 

Қаржылық жағдай кәсіпорынның бәсекелестік қабілетін және оның іскерлік қарым-

қатынастардағы потенциалын анықтайды, кәсіпорынның және оның серіктестерінің 

қаржылық және басқа қатынастар тҧрғысындағы экономикалық қызығушылықтары 

қаншалықты дәрежеде кепілдендірілгенін бағалайды.Кәсіпорынның қаржылық 

жағдайының объективті дурыс бағасын алудың ең жақсы тәсілі, бҧл-талдауға , ол 

кәсіпорынның даму бағытын бағалауға, оның шаруашылық қызметіне кешенді тҥрде баға 

беруге мҥмкіндік береді, ӛңдеумен кәсіпорынның ӛзінің ӛндірістік кәсіпкерлік қызметі 

арасында байланыстырушы қызметін атқарады. 

Кәсіорынның қаржылық қызметінің қалыпты болуы әсіресе ӛз кезеңіндегі 

қойылған мақсаттарға қол жеткізу ҥшін қажетті жағдайларды туғызады, оның тӛлеу 

қабілеттілігінің кепілі болып табылатын ӛнім ӛндірудің ҥздіксіздігінің және кәсіорынның 

жағдайының тҧрақтылығын қамтамасыз етеді. 

Қоғамда қаржылық талдау біреудің орынсыз тілегінен емес, ӛмірлік аса қажеттілік 
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салдарынан туыңдады: шаруашылық субъектінің мҥліктік жағдайы мен оған әсер ететін 

себептерді білмей, табыс пен шығынды ӛзара салыстырмай, біріншісінің екіншісінен 

артық болуына қол жеткізбей шаруашылықты ойдағыдай жҥргізу мҥмкін емес. 

Бухгалтерлік есепке тән негізгі принциптердің мәні мен маңызын тҥсінбей тҧрып, 

ҧйымдар қызметін басқару мен ҧйымдастыру жӛнінде шешім қабылдау мҥмкін емес. 

Сондықтан, экономикалық тҧрғыдан тиімді шешім қабылдау ҥшін, бухгалтерлік есеп 

шоттарын жҥргізу мен бҧларды ӛз орындарына қарай дҧрыс қолдану, бастапқы қҧжаттар 

айналысын заңды тҥрде ҧйымдастыру, есеп жҥйесінде қолданылатын әдістемелерді 

сабақтастықпен пайдалану жолдарын және халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттағы 

талаптарын білген жӛн. 

Қай уақытта да болмасын бҧл ӛте маңызды. Қазіргі қоғамның нарықтық қатынасқа 

ену кезеңінде оның мәнділігі одан әрі арта тҥседі. Нарықтық экономика оған 

қатысушылардың барлығынан ой жҥйесі мен ӛзгеше іс-әрекетті талап етеді. Ол зауыт 

қоймалары мен ашық алаңдарда, материалдар мен шикізаттың қисапсыз қорларының 

кӛгеріп, тот басып жатуына, яғни миллиондаған теңгенің бекерге ысырап болуына жол 

бере алмайды. Кәсіпорын мҥлкіне салынған әрбір теңге жаңа табыс әкелу ҥшін осы 

қорларды қозғалысқа келтіреді. Жасанды кӛрсеткіш пен жоспар ҥшін жҧмыс істеу 

келмеске кетеді [1].  

Қазіргі уақытта болып жатқан нарықтық қатынастар кәсіпорындардың 

шаруашылықты жҥргізуші субъект ретінде қҧқық жағдайларын едәуір нығайтып, олардың 

кӛптеген ӛндірістік және қаржылық мәселелерді ӛз бетінше шешуіне мол мҥмкіншілік 

ашты. Атап айтқанда, ішкі және сыртқы нарықта білікті серікті таңдауға қол жетті, 

ӛйткені болашақтағы бірлескен іс-әрекеттің тиімділігі кӛбінесе осыған байланысты 

болады. Кәсіпорындар бҧрынғыдай жоғарғы жақтың жӛн сілтеуімен емес, 

жабдықтаушыларды, сатып алушыларды, мердігерлерді, банктерді және т.б. қазіргі кезде 

ӛз қалауы бойынша алады. Олардың ӛздеріне іскер серіктерді қаншалықты 

дәл және қатесіз таңдауымен нарықтық қатынастар негізінде мҥмкіндігінше 

тез және дҧрыс бағдар тауып, оны ҧстануына қарай жҧмыстарының тиімділігі әр тҥрлі 

болады. Басқаша сӛзбен айтқанда, шаруашылықты жҥргізуші субъектілердің қызметінің 

жетістіктері басқару деңгейіне, қабылданған шешімдердің нақтылығы, шҧғылдығы мен 

ғылыми негізделуіне тікелей тәуелді. Ҥйлесімді шешімдердің қабылдануы, материалдық, 

еңбек және қаржы ресурстарын тиімді пайдаланып, еліміздің экономикалық ӛсуіне 

бағытталатыны белгілі.  

Нарық жағдайында кәсіпорынның ӛміршеңдігінің кепілі мен жай-кҥйінің 

орнықтылығының негізі, оның қаржы тҧрақтылығы болып табылады. Ол ақша қаражатын 

еркін орын алмастыра отырып қолданып, тиімді пайдалану жолымен ӛнімді ӛндіру мен 

сатудың ҥздіксіз процесін қамтамасыз ете алатын ӛзінің қаржы ресурстары жағдайын 

кӛрсетеді. 

Кәсіпорынның қаржы тҧрақтылығын бағалау, талдау немесе жақсарту  ҥшін, 

басшылыққа нақты ҧсыныстар беруге болады. Отандық талдау әдебиеттерінде 

қаржылық талдау мәселесі аз зерттелген, сондықтан оның прогрессивті әдістері әзірше 

бізде ойдағыдай қолданыс таба алмай отыр. Ал бҧл кәсіпорын қызметінің қаржылық 

нәтижесі мен экономикалық дамуына, ең ақырында еліміздің экономикалық ӛсуіне кері 

әсерін тигізеді. 

Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық жағдайын талдау негізгі кӛрсеткіштер 

арасында ӛзара байланысты қҧрылымдандыруға мҥмкіндік беретін әдістер мен амалдар 

жиынтығы кӛмегімен жҥргізіледі. 

Қазіргі кезде кәсіпорындардың қаржылық жағдайын талдау және оны жетілдіру 

бойынша ҧсыныстарды әзірлеу қажет. Ол ҥшін келесідей міндеттерді ҧсынуға болады: 

- қаржы менеджменті саласында ӛзгерістерді қолдану; 

- шетел тәжірибесіндегі ақпараттарды пайдалану; 

- қарастырылып отырған мәселе бойынша статистикалық және заңнамалық матери-
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алдарды жинақтау және ӛңдеу; 

- кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау; 

- жҥргізілген талдау нәтижелері бойынша кемшіліктерді анықтау және оларды 

жою. 

Талдау объектісі ретінде еліміздің кез келген кәсіпорындарын алуға болады. 

Кәсіпорындардағы шаруашылық қызметтерді зерттей отырып, қаржылық жағдайды 

талдаудың мақсаттары, міндеттері және қажеттілігі, қаржылық талдаудың ақпараттық 

негізі, әдістері мен тәсілдері туралы ақпараттарды жинақтауға болады. 

Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорыннын қаржылық жағдайын талдаудың 

маңызы ӛте зор. Бҧл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, сондай-ақ және де 

басқа контрагенттер алдында ӛзінің ӛндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері ҥшін 

толық жауапкершілікте болуымен байланысты [2]. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы кәсіпорынның қалыпты ӛндірістік, 

коммерциялық және басқа да қызмет тҥрлері ҥшін қажетті қаржы ресурстармен 

қамтамасыз етілуімен және оларды мақсатқа сай, тиімді тарату және пайдаланумен, 

сондай-ақ басқа шаруашылық субъектілерімен қаржылық қарым-қатынаста болу, тӛлеу 

қабілеттілігі және қаржылық тҧрақтылықпен сипатталады. 

Абсолюттік кӛрсеткіштерді талдау – бҧл бухгалтерлік есептілікте кӛрсетілген 

берілгендерді танып білу: кәсіпорын мҥлігінің қҧрамы қаржылық салымдардың 

қҧрылымы, меншікті капиталдың қалыптасуы кӛздері, қарызға алынатын қаражаттар 

мӛлшері, ӛткізуден тҥскен тҥсім кӛлемі, пайда мӛлшері анықталады. 

 Кӛлденең (уақыттық) талдау – бҧл ӛткен кезеңмен ӛткізуден есеп берудің әрбір 

айқындамасын салыстыру, ал ол баланс баптарының және олардың топтарының ӛзгеру 

бағытын айқындауға және оның негізінде базистік ӛсу қарқындарын есептеуге мҥмкіндік 

береді [3]. 

Қаржылық коэффициенттер пайдаланушылардың әр тҥрлі топтарына: 

акционерлерге, менеджерлерге, талдаушыларға қажет. Мҧндай коэффициенттерді талдау 

– бҧл есептің жеке айқындамалары немесе есептіліктің әр тҥрлі нысандары 

айқындамалары арасында арақатысты есептеу, олардың ӛзара байланысын анықтау. 

Ондаған салыстырмалы кӛрсеткіштер белгілі, бірақ қолайлы болу ҥшін олар 

бірнеше топтарға біріктірілген:  

- ӛтімділік; 

- тӛлемқабілеттілік; 

- қаржылық орнықтылық; 

- мҥлік қҧрылымының сипаттамасы. 

Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық жағдайын алдын ала бағалау ҥшін 

жоғарыда келтірілген кӛрсеткіштер топтары ӛз араларында сапалық айырмашылықтары 

бар бірінші және екінші сыныптарға бӛлінеді. Кӛрсеткіштер тобының екі сыныпқа бӛлінуі 

елеулі шамада қарастырылып отырған талдаушылық қҧралдың жеткіліксіз 

дамығандығының салдары. 

Кәсіпорынның қаржылық-экономикалық жағдайын талдауды жҥргізу ҥшін 

ақпараттық база болып бухгалтерлік есептілік (есеп беру) қызмет етеді. Есеп берушілікке 

ағымдағы есептің барлық тҥрлері кірістірілген. Соның арқасында есеп беруде 

кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметінің барлық тҥрлерін бейнелеу мҥмкіндігі қамтамасыз 

етіледі. 

Кәсіпорынның уақтылы тӛлеу мҥмкіндігі оның қаржылық жағдайының 

жақсылығын кӛрсетеді. В.М. Радионова мен М.А. Федотова кәсіпорынның қаржылық 

жағдайы "қаржы ресурстарының қалыптасуымен, таратылуы және пайдалануымен 

кӛрсетіледі" деп жазады. Осы берілген тҥсінікке сҥйене отырып, бҧл ҧғымды былай 

анықтауға болады: Кәсіпорынның қаржы жағдайы осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі 

қаржылық тҧрақтылығын және оның ӛз шаруашылық қызметін ҥздіксіз жҥргізуі мен 

ӛзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы ӛтеуі ҥшін қаржы ресурстарымен қамтамасыз 
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етілуін кӛрсетеді [4]. 

Кәсіпорынның қаржылық тҧрақтылығы - бҧл тәуекелділіктің мҥмкін болатын 

деңгейінде тӛлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты ӛсіру 

негізінде қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын кӛрсететін қаржы 

ресурсының жағдайы. 

Қаржылық  талдауды салыстырмалы кӛрсеткіштер негізінде жҥргізудің шетелдік 

тәжірибесін механикалық тҥрде кӛшіріп алу, кӛп жағдайда тиімсіз, себебі бҧл жағдайда 

біздің кәсіпорындардың ӛз ерекшеліктеріне назар аударылмайды. Нәтижесінде бір 

кӛрсеткіштердің мҥмкін болатын маңызы туралы берілген кеңестер кейбір кезде 

расталмайды. Дегенмен, қаржылық жағдайды талдау барысында салыстырмалы 

кӛрсеткіштерді зерттеу қажет болады, себебі ол болып жатқан жағдайларды тҥсінуге және 

де оларды тек ағымдағы мезетте ғана емес, сонымен қатар болашақта да дҧрыс бағалауға 

мҥмкіндік береді. Әлдеқайда кең таралған және зерттелген кӛрсеткіштерге мыналар 

жатады: ӛтімділік, қаржылық тҧрақтылық, табыстылық және іскерлік белсенділік.              

Сондықтан да қаржылық тҧрақтылық барлық ӛндіріс-шаруашылық қызметі 

процесінде қалыптасады және кәсіпорынның жалпы тҧрақтылығының негізгі бӛлігі болып 

табылады. Ал кәсіпорынның жалпы қаржылық тҧрақтылығы, ол ең алдымен әрдайым 

табыстың шығыннан артуын қамтамасыз ететін ақша ағымының қозғалысын кӛрсетеді. 

Нарық жағдайында ол ең бірінші ӛнімді (жҧмыс, қызмет) ӛткізуден тҥсетін табыстың 

тҧрақтылығын талап етеді және оның мӛлшері мемлекетпен, жабдықтаушылармен, несие 

берушілермен, жҧмысшылармен және тағы басқалармен есеп айырысу ҥшін жеткілікті 

дәрежеде болуы тиіс. Сонымен қатар кәсіпорынның одан әрі дамуы ҥшін 

барлық есеп айырысулар мен барлық міндеггемелерді орындағаннан кейін, осы 

кәсіпорында ӛндірісті дамытуға, оның материалдық-техникалық базасын жаңартуға және 

де әлеуметтік климаты жақсартуға және басқаларға мҥмкіндік беретіндей дәрежеде табыс 

қалуы қажет. 

Кәсіпорынның қаржылық тҧрақтылық жағдайына кӛптеген факторлар әсер етеді, 

оларды В.М. Радионова және М.А.Федотова келесідей тҥрлерге жіктейді:  

1) пайда болу орнына байланысты - ішкі және сыртқы; 

2) нәтижесінің маңыздылығына байланысты - негізгі және негізгі емес; 

3) қҧрылысы бойынша - қарапайым және кҥрделі; 

4) әрекет ету уақыты бойынша - тҧрақты және уақытша. 

Ішкі факторлар кәсіпорынның ӛзінің жҧмысын ҧйымдастыруына байланысты 

болады, ал сыртқы факторлар кәсіпорын еркіне бағынышты емес. 

Негізгі ішкі факторларды қарастырайық. Кәсіпорынның тҧрақтылығы ең бірінші 

ӛндіріс шығындарымен ҥздіксіз байланысқан ӛндірілген ӛнім мен кӛрсетілген қызметтің 

қҧрамы мен қҧрылымына тәуелді. Сондай-ақ, тҧрақты және айнымалы шығындар 

арасындағы қатынас маңызды болып табылады. 

Кәсіпорынның ӛндірілетін ӛнім және ӛндіріс технологиясымен тығыз байланысқан 

қаржылық тҧрақтылығының маңызды факторларының бірі – активтердің тиімді қҧрамы 

мен қҧрылымы, сондай-ақ кәсіпорынның басқару стратегиясын дҧрыс таңдап алуы болып 

табылады. Ағымдағы активтерді басқару ӛнері - кәсіпорын шотында оның ағымдағы 

жедел қызметі ҥшін қажет болатын қаржының ең тӛменгі сомасын ҧстаудан тҧрады. 

Қаржылық тҧрақтылықтың ішкі, маңызды факторларының бірі - бҧл қаржы 

ресурстарының қҧрамы мен қҧрлымы, оларды басқару стратегиясы мен тактикасының 

дҧрыс таңдалып алынуы. Кәсіпорынның ӛз қаржы ресурсы, соның ішінде таза табысы 

қаншалықты кӛп болса, соншалықты ол ӛзін жайлы сезіне алады. Сонымен бірге тек таза 

табыстың кӛлемі ғана емес, сонымен қатар оны тарату қҧрылымы, әсіресе ӛндірісті 

дамытуға бағытталған бӛлігі де ӛте маңызды болып табылады. 

Кәсіпорынның қаржылық тҧрақтылығына қарыздық капиталдар нарығындағы 

қосымша жҧмылдырушы қаражаттар ҥлкен әсерін тигізеді. 

Кәсіпорын ақша қаражаттарын қаншалықты кӛп тартатын болса, оның қаржылық 
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мҥмкіндіктері де соншалықты жоғары болады, алайда, сонымен бірге қаржылық 

тәуекелділік те ӛседі - яғни кәсіпорын ӛз кредиторларымен уақытында есептесе ала ма, 

жоқ па? - деген қауіп туады. Және де бҧл жерде кәсіпорынның тӛлеу қабілеттілігінің 

қаржылық кепілінің бір тҥрі ретінде резервтерге ҥлкен роль берілген [5]. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, кәсіпорынның қаржылық тҧрақтылығына 

әсер ететін мынадай ішкі факторларды атап кӛрсетуге болады: 

• кәсіпорынның салалық топқа жатуы; 

• шығарылатын ӛнімнің (жҧмыс, қызмет) қҧрылымы және оның жалпы тӛлем 

қабілеттілігі бар сҧраныстағы ҥлесі; 

• тӛленген жарғылық капиталдың мӛлшері; 

• шығындардың кӛлемі, олардың ақшалай табыспен салыстырғандағы динамикасы; 

• қорлар мен резервтерді, олардың қҧрамы мен қҧрылымын қоса алғандағы мҥлік 

пен қаржы ресурстарының жағдайы; 

• кәсіпорындарды басқару тиімділігі. 

Басқаша сӛзбен айтқанда, шаруашылықты жҥргізуші субъектілердің қызметінің 

жетістіктері басқару деңгейіне, қабылданған шешімдердің нақтылығы, шҧғылдығы мен 

ғылыми негізделуіне тікелей тәуелді. Ҥйлесімді шешімдердің қабылдануы, материалдық, 

еңбек және қаржы ресурстарын тиімді пайдаланып, еліміздің экономикалық ӛсуіне 

бағытталатыны белгілі. 

Нарық жағдайында кәсіпорынның ӛміршеңдігінің кепілі мен жай-кҥйінің 

орнықтылығының негізі оның қаржы тҧрақтылығы болып табылады. Ол ақша қаражатын 

еркін орын алмастыра отырып қолданып, тиімді пайдалану жолымен ӛнімді ӛндіру мен 

сатудың ҥздіксіз процесін қамтамасыз ете алатын ӛзінің қаржы ресурстары жағдайын 

кӛрсетеді. 
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В «1С: Предприятие» есть возможность формирование отчетов связанных с 

заработной платой. Отчеты, используемые на предприятии для внутренних пользователей 

и расчетные листы, справки, выдаваемые на руки работникам. 

Расчетные листы показаны на рисунке 1. Отчет «Расчетные листы» 

предназначены для отражения персональных начислений, удержаний и выплат зарплаты 

http://hl.mailru.su/mcached?c=19-1%3A403-1&qurl=http%3A//tanim.ucoz.com/load/bilim_zh_ne_ylym/ehkonomika/k_siporynny_t_lem_abilettiligi_men_arzhyly_t_ra_tyly_yn_taldau/5-1-0-204&q=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%2C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%20%D0%BC%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&r=4217941&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?c=19-1%3A403-1&qurl=http%3A//tanim.ucoz.com/load/bilim_zh_ne_ylym/ehkonomika/k_siporynny_t_lem_abilettiligi_men_arzhyly_t_ra_tyly_yn_taldau/5-1-0-204&q=%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA%20%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF%2C%20%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%20%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D1%83%20%D0%BC%D3%99%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&r=4217941&fr=webhsm
http://www.knigafund.ru/authors/27717
http://www.knigafund.ru/authors/27718
http://www.knigafund.ru/books/127744
http://www.knigafund.ru/books/127744
http://www.knigafund.ru/books/127744
mailto:k_asel_k@mail.ru


99 

 

работникам за выбранный период времени. 

 

 
Рисунок 1. Отчет «Расчетные листы» 

 
Расчетный лист представляет собой свод информации о начислении и удержаниях 

по каждому сотруднику по отдельности.  
Расчетная ведомость показано на рисунке 2 очень похожа на расчетный лист, 

только более полная информация и по всем сотрудникам. 



100 

 

 
Рисунок 2. Расчетная ведомость 

 
Для того чтобы получить отчет о суммах начислений и удержаний за выбранный 

период времени с детализацией по видам начислений и удержаний, но без детализации по 
работникам организации можно воспользоваться отчетом «Свод начислений и удержаний» 
показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Свод начислений и удержаний 

 
 
 

Для того чтобы получить отчет о суммах начислений за период времени с 
детализацией по произвольным группировкам, можно воспользоваться  отчетом «Анализ 
начислений работников организации» показано на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Анализ начислений работников организации 

 
Учет труда и его оплаты по праву занимает одно из ведущих мест в системе учета 

организации, в том числе, является важной и сложной частью внутреннего учета. 
Поскольку по определению специалистов-социологов труд  является категорией как 
экономической, так и политической, так как эффективность труда, уровень 
профессиональной подготовки работников,  занятость населения играют в развитии 
государства важную роль. 

Следовательно, этот труд должен быть справедливо оценен и оплачен. 
Бухгалтеру по заработной плате необходимо постоянно следить за 

вышеперечисленными изменениями и вести учет доходов в виде оплаты труда  
сотрудников предприятия, основываясь на законодательные акты, учетную политику и 
внутренние положения [1].  

Основные задачи учета расчетов с персоналом по оплате труда: 
- контроль за качеством и количеством труда, выполнением норм выработки, 

использования рабочего времени и фонда заработной платы; 
- своевременное и правильное начисление заработной платы, каждому работнику 

субъекта; 
- своевременное и правильное удержание из заработной платы; 
- в установленные сроки производить расчет с персоналом по оплате труда; 
- своевременное и правильное включение в себестоимость продукции, работ, услуг 

начисленную заработную плату; 
- получение данных по труду и заработной плате, необходимых для операций по 

руководству производственным процессом; 
- составление статистической отчетности по труду и заработной плате [2]. 
Виды заработной платы: основная, дополнительная. 
Основная - это заработная плата, которую начисляют работникам за фактически 

отработанное время, за количество и качество выполненных работ или промышленной 
продукции, по установленным расценкам или окладам. 

Дополнительная – это заработная плата, которая начисляется работникам за 
неотработанное время в соответствии с законодательством  Республики Казахстан. 

Основная и дополнительная заработная плата образуют фонд  заработной платы. В 
состав фонда заработной платы включаются все виды  заработной платы, различные 
премии, надбавки, доплаты и отдельные  социальные льготы, начисленные в денежной 
или натуральной форме, включая денежные суммы, начисленные работникам в 
соответствии с законом за неотработанное время [3]. 

Сумма расходов на выплату заработной платы, установленная планом  предприятия 
(прогноз), называется плановым фондом заработной платы, а сумма заработной платы, 
фактически причитающейся работникам за отчетный  период, называется отчетным 
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фондом заработной платы. 
Различают следующие системы оплаты труда: сдельная система и повременная 

система [4]. 
Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработную плату 

начисляют работнику по установленной тарифной ставке или окладу за фактически 
отработанное время. Повременную форму оплаты труда  подразделяют на простую 
повременную и переменно – премиальную системы  оплаты труда. 

Сдельная премиальная предусматривает выплату дополнительного вознаграждения 
– премии за выполнение установленных показателей или условий; 

Бухгалтерский учет расчетов с сотрудниками состоит из следующих этапов: 
- начисление всех причитающихся сотруднику доходов;  
- начисление и удержание из суммы начисленных сотруднику доходов 

обязательных пенсионных взносов, которые необходимо перечислить в  накопительный 
пенсионный фонд; 

- начисление и удержание из заработной платы индивидуального  подоходного 
налога, который необходимо перечислить в бюджет; 

- отражение в учете прочих удержаний из заработной платы (алиментов,  
возмещение недостачи и т.д.); 

- выплата заработной платы; 
- исчисление и отнесение на расходы предприятия социального налога и  

отчислений на социальное страхование; 
- перечисление обязательных пенсионных взносов в накопительные  пенсионные 

фонды; 
- перечисление социального и индивидуального подоходного налогов в  бюджет, 

социальных отчислений в соответствующий фонд; 
- составление налоговой отчетности по индивидуальному подоходному  налогу, 

социальному налогу и обязательным пенсионным взносам,  социальным отчислениям. 
Основанием для приема на работу является приказ (распоряжение) руководителя 

организации. На каждого работника организации заполняется  личная карточка, в которой 
содержатся общие сведения о работнике: фамилия,  имя, отчество, дата и место рождения, 
сведения о назначении и перемещении, отпуске. 

Система оплаты труда организуется в соответствии со структурой организации. 
Имеется твердое штатное расписание. Оно является основанием для приема на работу. 

При установлении размеров заработной платы работодатель должен помнить, что 
она не должна быть ниже уровня, установленного законом Республики Казахстан о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год [5]. 
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Инвестиционная деятельность во всех еѐ формах и видах сопряжена с риском, 

степень которого резко усиливается с переходом к рыночным отношениям в экономике. 

Термин «риск»  (итал. ‖risiko‖)  означает  опасность или угрозу. 

В специальной экономической литературе «риск» обычно представляется 

вероятностью опасности или неудачи осуществляемых действий.     

Инвестиционный риск – это опасность потери инвестиций, неполучения от них 

полной отдачи, обесценения вложений. 

Для финансового менеджера риск - это вероятность неблагоприятного исхода. 

Различные инвестиционные проекты имеют различную степень риска, самый 

высокодоходный вариант вложения капитала может оказаться и самым рискованным. 

Риск - это экономическая категория. Как экономическая категория он представляет 

собой событие, которое может произойти или не произойти. В случае совершения такого 

события возможны три экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, 

убыток); нулевой; положительный (выигрыш, выгода, прибыль).  

Риска можно избежать, т.е. просто уклониться от мероприятия, связанного с 

риском. Однако для предпринимателя избежание риска зачастую означает отказ от 

возможной прибыли. 

Функционированию и развитию многих экономических процессов присущи 

элементы неопределенности. Это обуславливает появление ситуаций, не имеющих 

однозначного исхода. Понятие «ситуация риска» можно определить как сочетание, 

совокупность различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку 

для того или иного вида деятельности. Если существует вероятность количественно 

и качественно определять степень вероятности того или иного варианта, то это и будет 

ситуация риска [1, c.112]. 

Ситуация риска предполагает конкретные шансы количественно и качественно 

оценивать вероятность проявления того или иного варианта события. 

Ситуации риска сопутствуют три условия:  

- наличие неопределенности;  

- необходимость выбора альтернативы (в т. ч. отказ от выбора);  

- возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив. 

Вероятностный исход из рискованной ситуации может быть: 

- желаемым или счастливым; 

- благополучным, но не совсем; 

- неблагоприятным или полным крахом. 

Ситуацию риска следует отличать от ситуации неопределенности. Последняя 

характеризуется тем, что вероятность наступления результатов решений или событий 

в принципе неустанавливаема. Ситуацию же риска можно охарактеризовать как 

разновидность неопределенности, когда наступление событий вероятно и может быть 

определено, т. е. объективно существует возможность оценить вероятность событий, 

предположительно возникающих в результате осуществления хозяйственной 

деятельности. 

Стремясь снять рискованную ситуацию, субъект делает выбор и стремится 

реализовать его. Тем самым риск предстает моделью снятия субъектом неопределенности, 
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способом практического разрешения противоречия при неясном (альтернативном) 

развитии противоположных тенденций в конкретных обстоятельствах. 

Понимание того, что субъект столкнулся с «ситуацией риска» и ему предстоит 

выбор из нескольких альтернативных вариантов поведения, называется «осознанием 

риска». 

Кроме того, при рассмотрении сущности риска надо учитывать, что это понятие 

включает в себя не только наличие рисковой ситуации и ее осознание, но и принятие 

решения, сделанного на основе количественного и качественного анализа риска. 

Таким образом, риск как ситуация, связанная с наличием выбора 

из предполагаемых альтернатив имеет важное свойство — вероятность. Вероятность — 

математический признак, означающий возможность рассчитать частоту наступления 

события при наличии достаточного количества статистических данных. Вот почему риск 

нельзя определять через вероятность (вероятность — признак риска) и тем более 

неопределенность (отсутствующую возможность определить вероятность исхода 

события)[2, c.202]. 

Помимо этого, необходимо отметить основную особенность риска — риск имеет 

свойство уменьшаться с увеличением предсказуемости рискосодержащего события. Под 

рискосодержащим событием понимается то событие, от совершения или несовершения 

которого зависит соответственно успех или неудача предполагаемого предприятия. И так 

как риск в таком случае выражается процентной (или количественной) возможностью 

несовершения благоприятного события, то чем больше существует возможностей 

предвидеть, свершится или не свершится это событие, тем меньше значение риска. Таким 

образом, риск нельзя определить и как событие. Событие — в данном случае — условие 

возникновения рисковой ситуации. 

Исходя из вышесказанного, дадим следующее определение. Риск — ситуация, 

связанная с наличием выбора из предполагаемых альтернатив путем оценки вероятности 

наступления рискосодержащего события, влекущего как положительные, так 

и отрицательные последствия. 

Основными источниками риска являются [3, c.168]: 

- проявления стихийных сил природы – землетрясения, наводнения, бури, 

ураганы, тайфуны, смерчи; 

- отдельные природные явления – мороз, гололед, град, гроза, засуха; 

- случайности – пожары, взрывы, отравления, вредные выбросы,  несчастные 

случаи; 

- ограниченность ресурсов – природных, материальных, трудовых и 

финансовых; 

- техногенные процессы – недостаточное научное познание, неполная 

информация, непредсказуемость долговременных последствий технического прогресса; 

- борьба противоположностей   столкновение власти и оппозиции, полярные 

интересы различных слоѐв населения, конкуренция предпринимателей и бизнесменов, 

межгрупповые конфликты в организации и несовпадение взглядов отдельных лидеров и 

личностей. 

Возникающие в инвестиционной деятельности риски классифицируются по 

следующим основным признакам: 

1. По сферам проявления: 

- политический  риск, возникающий при смене проводимого государством 

политического курса и предполагающий административные ограничения инвестиционной 

деятельности; 

- экономический  риск, связанный с изменением условий развития 

производства и системы жизнеобеспечения страны (региона); 
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- социальный  риск забастовок и осуществления работниками инвестируемых 

предприятий незапланированных социальных программ; 

- экологический  риск экологических катастроф и стихийных бедствий, 

отрицательно сказывающихся на деятельности инвестируемых предприятий; 

- прочий  риск потерь, обусловленный рэкетом, хищениями имущества, 

различного рода махинациями и обманом со стороны партнѐров. 

2. По формам инвестирования: 

- реальный  риск неудачного выбора местоположения строящегося объекта, 

появления перебоев в поставке строительных материалов и оборудования, существенного 

роста цен на инвестиционные товары, выбора неквалифицированного или 

недобросовестного подрядчика, возможного действия других факторов, задерживающих 

ввод в эксплуатацию объекта инвестирования или снижающих доход в процессе его 

эксплуатации; 

- финансовый  риск непродуманного подбора финансовых форм и 

инструментов для инвестирования, появления финансовых затруднений или даже 

банкротства отдельных эмитентов, непредвиденного изменения условий инвестирования, 

прямого обмана инвесторов. 

3. По источникам возникновения: 

- рыночный  риск, обусловленный сменой стадий экономического цикла 

развития страны или конъюнктурных циклов функционирования инвестиционного рынка, 

значительными изменениями налогового законодательства в сфере инвестирования и 

другими факторами объективного характера; 

- специфический  риск, присущий тому или иному объекту инвестирования, а 

также деятельности конкретного инвестора. Это может быть некомпетентное руководство 

фирмой (компанией)  объектом инвестирования, усиление конкуренции в отдельном 

сегменте инвестиционного рынка, нерациональная структура инвестируемых средств и 

другие аналогичные факторы, отрицательные последствия которых во многом можно 

предотвратить путѐм эффективного управления инвестиционным процессом. 

Снижение степени риска – сокращение вероятности и объема потерь. При выборе 

конкретного средства разрешения инвестиционного риска корпорация должна исходить из 

следующих принципов: 

- нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; 

- надо думать о последствиях риска; 

- нельзя рисковать многим ради малого. 

Для снижения степени финансового риска применяются различные способы, к 

основным из них относятся: 

- диверсификация; 

- приобретение дополнительной информации о выборе и результатах; 

- избежание риска; 

- лимитирование; 

- резервирование средств; 

- трансферт риска; 

- страхование и самострахование; 

- хеджирование и др. 

- прочие методы. 

1. Диверсификация – распределение рисков (распределение усилий предприятия 

между видами деятельности, результаты которых непосредственно не связаны между 

собой), между участниками проекта. Распределение проектным рисков между его 

участниками является эффективным способом его снижения. Теория надежности 

показывает, что с увеличением количества параллельных звеньев в системе вероятность 

отказа в ней снижается пропорционально количеству таких звеньев. Поэтому 
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распределение рисков между участниками повышает надежность достижения результата.  

2. В условиях переходной экономики корпорации зачастую вынуждены принимать 

инвестиционные решения, когда результаты неопределенны и основаны на ограниченном 

объеме информации. Естественно, что если бы у инвестора была более полная 

информация, он мог бы сделать лучший прогноз и снизить риск. Такой подход к 

информации, как к источнику увеличения прибыли делает информацию товаром. 

Информация является очень ценным товаром, за получение которого инвесторы платят 

большие деньги, а раз так, то информационный бизнес развивается с увеличением 

совокупного инвестиционного потенциала участников финансового рынка. Стоимость 

информации оценивается как разница между ожидаемой стоимостью какого-нибудь 

приобретения, когда имеется полная информация, и ожидаемой стоимостью, когда 

информация неполная[4, c.343]. 

3. Наиболее простым методом в системе внутренних механизмов нейтрализации 

финансовых рисков является их избежание. Оно заключается в разработке таких 

мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают конкретный вид 

финансового риска 

4. Лимитирование – это установление лимита, т. е. предельных сумм расходов, 

продажи, кредита и т. п. Лимитирование является важным средством снижения степени 

риска и применяется корпорациями при формировании инвестиционных проектов с 

различными инвестиционными стратегиями, например, для установления лимитов по 

включению в инвестиционный проект инвестиционных ценностей одной рисковой группы 

[5, c.301]. 

5. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов представляет 

собой способ борьбы с риском, предусматривающий установление соотношения между 

потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и размером расходов, 

необходимых для преодоления сбоев в выполнении проекта. Величина резерва должна 

быть равна или превышать величину колебания параметров системы во времени. В этом 

случае затраты на резервы должны быть всегда ниже издержек (потерь), связанных с 

восстановлением отказа. Зарубежный опыт допускает увеличение стоимости проекта от 7 

до 12% за счет резервирования средств на форс-мажор. 

6. Механизм трансферта финансовых рисков основан на частой их передаче 

партнерам по отдельным финансовым операциям. При этом хозяйственным партнерам 

передается та часть финансовых рисков предприятия, по которой они имеют больше 

возможностей нейтрализации их негативных последствий и располагают более 

эффективными способами внутренней страховой защиты. 

7. Страхование рисков. В случае если участники проекта не в состоянии обеспечить 

реализацию проекта при наступлении того или иного рискового события собственными 

силами, необходимо осуществить страхование рисков. Страхование рисков есть, по 

существу, передача определенных рисков страховой компании.  

8. Хеджирование используется в инвестиционной практике для страхования 

инвестиционных рисков. В общем смысле это страхование рисков от неблагоприятных 

изменений цен на любые инвестиционные ценности с отдаленным сроком погашения. [6, 

c.363] Хеджирование не предотвращает наступление убытков, но может минимизировать 

последствия убытков. Хеджирование, по большей части техника, предназначенная для 

снижения потенциальных рисков, а не для увеличения прибылей. 

9. Среди прочих методов внутренней нейтрализации финансовых рисков, 

используемых предприятием, могут быть: 

- обеспечение востребования с контрагента по финансовой операции 

дополнительного уровня премии за риск. Если уровень риска по намечаемой к 

осуществлению финансовой операции превышает расчетный уровень дохода по ней (по 

шкале «доходность–риск»), необходимо обеспечить получение дополнительного дохода 

по ней или отказаться от ее проведения; 
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- получение от контрагентов определенных гарантий. Такие гарантии, связанные 

с нейтрализацией негативных финансовых последствий при наступлении рискового 

события, могут быть предоставлены в форме поручительства, гарантийных писем третьих 

лиц, страховых полисов в пользу предприятия со стороны его контрагентов по 

высокорисковым финансовым операциям; 

- сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств в контрактах с 

контрагентами. В современной отечественной хозяйственной практике этот перечень 

необоснованно расширяется (против общепринятых международных коммерческих и 

финансовых правил), что позволяет партнерам предприятия избегать в ряде случаев 

финансовой ответственности за невыполнение своих контрактных обязательств; 

- обеспечение компенсации возможных финансовых потерь по рискам за счет 

предусматриваемой системы штрафных санкций. Это направление нейтрализации 

финансовых рисков предусматривает расчет и включение в условия контрактов с 

контрагентами необходимых размеров штрафов, пени, неустоек и других форм 

финансовых санкций в случае нарушения ими своих обязательств (несвоевременных 

платежей за продукцию, невыплаты процентов и т.п.). Уровень штрафных санкций 

должен в полной мере компенсировать финансовые потери предприятия в связи с 

неполучением расчетного дохода, инфляцией, снижением стоимости денег во времени и 

т.п.[7, c. 186]. 

Минимизация рисков необходима для увеличения прибыли корпорации от 

инвестиционной деятельности. В рамках инвестиционной стратегии может быть 

разработана концепция борьбы с рисками, в соответствии с которой определяются 

основные направления анализа инвестиционных рисков корпорации и методы 

минимизации рисков. 

 

Список использованных источников 
1. Фабоцци Ф. Управление инвестициями /Пер.с англ. М.: Инфра-М, 2000.– 932 с.  

2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. К.:Эльга,Ника-Центр,2001–448с. 

3. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов (вторая редакция) М.: Экономика, 2000. 

4. Бузова И. А., Маховикова Г. А., Терехова В. В. Коммерческая оценка 

инвестиций /под ред. Есипова В. Е. — СПб.: Питер, 2004. — 432 с. 

5. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ: Учебное пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 – 286 с. 

6. Валинурова Л., Казакова О. Б. Управление инвестиционной деятельностью. 

Учебник. КНОРУС, 2005. – 384 с. 

7. Янковский К. Инвестиции: Учебное пособие ПИТЕР, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, 

2008. – 368 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

УДК 657 

 

Порядок разработки и принятия МСФО 
 

Кенжебаева Г.С.,  магистрант 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 

E-mail: kenzhebaeva79@inbox.ru 

 

Каждая страна имеет свои исторически сложившиеся правила ведения 

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности.  

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles - Общепринятые принципы 

бухгалтерского учета) - что термин, обозначающий стандарты финансового учѐта и 

отчѐтности, применяемые в конкретной стране. 

GAAP - это комплекс правил и норм, независимо от их источника, которыми 

обязано руководствоваться предприятие при подготовке финансовой отчетности в 

конкретной стране с конкретной целью, например: 

 Законодательные документы (такие, как «Закон о предприятии»); 

 Стандарты бухгалтерского учета. 

 Нормативы. издаваемые профессиональными бухгалтерскими 

организациями, которые устанавливают правила бухгалтерского учета для различных 

ситуаций, например: 

 международные стандарты финансовой отчетности (IFRS); 

 национальные стандарты финансовой отчетности (UK FRS, Великобритания); 

 стандарты финансового учета (US FAS США). 

 Другие источники - передовая практика, т.е. методы учета, разработанные 

компаниями в отсутствие правил, касающихся конкретных вопросов. 

Промышленные группы, например: 

 группа по бухгалтерскому учету в нефтяной промышленности (OIAC); 

 ассоциация британских банков (ВВА). 

Однако в последние десятилетия экономика вышла за рамки национальных границ 

одного государства (так называемый процесс глобализации). Достаточно часто можно 

столкнуться с ситуацией, когда для финансирования проекта, реализуемого, например, у 

нас, в Казахстане привлекаются десятки компаний из других стран. Инвесторы и 

кредиторы хотят понимать финансовую отчетность того предприятия, которому 

предоставляют средства. Именно такие ситуации привели к необходимости разработки 

международного бухгалтерского языка, который был бы понятен пользователям 

финансовой отчетности в любой стране мира. Таким языком стали международные 

стандарты финансовой отчетности. 

Следовательно, объективная необходимость изучения Международных стандартов 

финансовой отчетности как системы требований, предназначенных для формирования 

финансовой отчетности, должна включать глубокое исследование теоретических 

тенденций возникновения и практических этапов разработки и принятия их как системы. 

В последние годы разработано много новых стандартов, внесены существенные 

изменения в действующие стандарты, что требует оценки общего направления и  

последствий данных изменений, прогнозирования совершенствования стандартов, без 

знания чего невозможно применение МСФО в конкретной национальной практике. 

Приняв стремительно возрастающую значимость Международных стандартов 

финансовой отчетности во всем мире, и, определив тем самым актуальность данной 

тематики, рассмотрим, кем и каким образом разрабатываются эти стандарты? 
Совет по Международным стандартам финансовой отчетности (СМСФО) был 

создан в апреле 2001 года и заменил собой Комитет по Международным стандартам 
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финансовой отчетности (КМСФО). КМСФО был независимым органом частного сектора, 
созданным профессиональными бухгалтерскими организациями в 1973 году. С 1981 года 
КМСФО был полностью автономным во внедрении международных стандартов 
финансовой отчетности и в вопросах обсуждения документов, касающихся 
международного учета.  

Основные цели СМСФО изложены в заявлении о Миссии Совета по МСФО: 

 разрабатывать в общественных интересах единый комплект 
высококачественных, понятных и практически реализуемых глобальных стандартов учѐта, 
которые требуют предоставления высококачественной, прозрачной и сравнимой 
информации в финансовой отчетности; 

 продвигать внедрение и строгое соблюдение этих стандартов; 

 активно сотрудничать с национальными органами, отвечающими за разработку 
стандартов, с тем, чтобы способствовать сближению национальных и международных 
стандартов финансовой отчетности и обеспечить качественное решение возникающих 
вопросов. 

Разработка и принятие стандарта - достаточно сложный и трудоемкий процесс, 
который занимает, как правило, от полутора до трех лет в зависимости от сложности 
стандарта. Все специалисты, заинтересованные в разработке стандартов, могут принимать 
участие в работе Совета по МСФО: предоставлять комментарии к опубликованным 
документам в период, отведенный для его публичного обсуждения; участвовать в 
публичных слушаниях, в тестировании стандартов, в работе специальных групп, а также 
высказывать свое мнение на различных мероприятиях, проводимых Советом по МСФО. 

 

 
Рисунок 1 – Организации, разрабатывающие стандарты 

 

Фонд МСФО является некоммерческой организацией частного сектора, 
работающей в общественных интересах. Попечители фонда МСФО: 22 человека, 
представляющие различные географические регионы и области деятельности, которые: 

 назначают членов Консультативного совета по стандартам; 

 назначают, финансируют и контролируют членов Совета по МСФО и 
Комитета но интерпретациям. 

Помимо этого, попечители: 

 контролируют эффективность работы СМСФО; 

 обеспечивают финансирование; 

 утверждают бюджеты СМСФО; 

 отвечают за проведение существенных структурных изменений. 
Консультативный совет по стандартам: около 45 членов, которые: 

 назначаются попечителями на три года с правом продления; 

 представляют различные географические регионы и области деятельности. 
Консультативный совет предоставляет форум для организаций и лиц, у которых 

есть интерес к международному бухгалтерскому учету. Консультативный совет проводит 
как минимум три открытые встречи с СМСФО в год. 

 
 

Попечители фонда МСФО (IFRS Foundation Trustees) 

(22 доверительных управляющих) 

 

Консультативный совет по стандартам (IFRS Advisory Council  (45 членов) 

Совет по МСФО (IASB) (16 членов) 

Комитет по интерпретациям (IFRIC, IFRSIC) (14 членов) 
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Цели: 

 консультировать СМСФО по повестке и приоритетам работы; 

 информировать членов совета о позиции но основным проектам, связанным с 
разработкой стандартов, а также о значении новых стандартов для пользователей и 
составителей финансовой отчетности; 

 предоставлять другие консультации попечителям и СМСФО. 
Совет по МСФО (далее СМСФО): 16 членов, работающих на постоянной основе, 

назначаются попечителями первоначально на срок от трех до пяти лет. 
Совет несет полную ответственность за все технические вопросы, включая: 

 подготовку и издание МСФО; 

 подготовку и публикацию проектов положений; 

 установление порядка рассмотрения комментариев, полученных по 
дискуссионным документам; 

 публикацию основ для выработки заключений. 
Стандарты, разрабатываемые СМСФО обозначаются как IFRS 1, IFRS 2 и т.п. 

(ранее IAS 1, IAS 2 и т.п.). 
Комитет по интерпретациям 
Предоставляет концептуально выверенные и практически реализуемые 

интерпретации МСФО, которые имеют силу во всем мире: 

 в отношении вновь возникших вопросов финансовой отчетности, которые 
специально не рассматриваются в существующих стандартах; 

 в случае, когда возникли или могут возникнуть неудовлетворительные, 
противоречивые или неприемлемые интерпретации в отсутствие официальных 
разъяснений. 

В Комитет входят 14 обладающих правом голоса экспертов в области 
бухгалтерского учета из различных стран, назначаемых попечителями. 

Комитет по интерпретациям применяет подход, описанный в IAS 1 «Представление 
финансовой отчѐтности»: 

 проводит аналогии с требованиями и разъяснениями Международных 
стандартов финансовой отчетности, затрагивающих аналогичные или связанные 
проблемы; 

 использует определения, а также критерии признания и оценки активов, 
обязательств, доходов и расходов, установленных в «Концептуальных основах 
финансовой отчетности»; 

 учитывает решения других органов, устанавливающих стандарты и принятую 
отраслевую практику (но только в той степени, в какой они соответствуют МСФО). 

В целях обеспечения аналогичных интерпретаций по близким вопросам там, где 
имеется сходство между соответствующими стандартами учета, комитет по 
интерпретациям тесно сотрудничает с аналогичными структурами национальных органов 
стандартизации финансовой отчетности. Интерпретации Комитета по интерпретациям 
обозначаются как IFRIC 1, IFRIC 2 и т. п. (ранее SIC 1, SIC 2 и т. п.). 

Рассмотрим также этапы принятия стандартов 
Обычно этот процесс состоит из следующих этапов (рисунок 2), (этапы, 

выделенные жирным шрифтом, являются обязательными в соответствии с Уставом 
СМСФО). Публикация дискуссионного документа (discussion paper) (далее ДД) для 
всеобщего обсуждения (длится 30-180 дней, обсуждаются основные принципы 
принимаемого стандарта) . 

СМСФО может разрабатывать и публиковать ДД для получения комментариев 
общественности. Цель ДД: 

 изложить суть вопроса, задачи проекта и проблемы учета; 

 обсудить результаты исследований и соответствующую литературу; 
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 предоставить альтернативные варианты решения обсуждаемых вопросов, а 
также аргументы и последствия каждого из них. 

После получения и анализа комментариев СМСФО разрабатывает и публикует РП, 
по которому общественность также может предоставлять свои комментарии. 

РП предполагает возможность комментариев по любому аспекту конкретных 
вопросов и предлагаемого международного стандарта. В нем изложены предлагаемые 
стандарты и переходные положения. 

Для публикации стандарта, РП или окончательной интерпретации КИМФО нужно 
согласие 9 членов Совета по МСФО. Публикация ДД должна быть одобрена простым 
большинством присутствующих на заседании членов Совета, если их количество 
составляет не менее 60% от общего числа членов СМСФО. После публикации PП 
общественность может давать комментарии в течение 30-120 дней. Устав СМСФО 
(пересмотренный в 2002 году) определяет его как «обоснованный срок». По проектам 
интерпретаций КИМФО срок подачи комментариев составляет 60 дней. 

  
Рисунок 2 – Этапы принятия стандартов 

 
Готовый стандарт, как правило, вступает в действие спустя 1-2 года с момента 

публикации. После его вступления в силу стандарт анализируется, собираются 
комментарии, а спустя 2 года действия стандарта, проверяется его применение. По 
результатам применения и полученных комментариев возможно изменение /дополнение 
стандарта. 

Для того, чтобы обеспечить большую прозрачность в составлении финансовой 
отчетности, МСФО должны меняться вместе с экономической средой. Поэтому система 
МСФО является не статической, а динамической концепцией, которая постоянно 
пересматривается, дополняется и совершенствуется. 

«Проект ежегодного усовершенствования МСФО» был внедрѐн Советом МСФО в 
2007 году. Цель проекта - повышение качества и последовательности в подготовке 

Постановка соответствующих вопросов и их рассмотрение через призму «Концептуальных основ 

финансовой отчетности» 

 

Изучение национальных требований и практики бухгалтерского учета и обмен мнениями с 

национальными органами, которые устанавливают стандарты 

 

Публичное обсуждение, консультирование с Попечителями и Консультативным советом 

относительно плана разработки стандарта 

 

Создание экспертной группы для оказания консультативной поддержки СМСФО (для особо 

крупных проектов) 

 

Публикация дискуссионного документа (discussion paper)(далее ДД) для всеобщего обсуждения 

(длится 30-180 дней, обсуждаются основные принципы принимаемого стандарта) 

 

Публикации рабочего проекта (exposure draft) (лале PII) для публичного обсуждении, 

происходит взаимодействие с Консультативным советом (длится 30- 120 дней) 

 

Рассмотрение Советом но МСФО всех комментариев, полученных в установленный период. 

 

 
Если признано необходимым, проведение общественных слушаний и проведение тестирования в 

реальной обстановке 

 

 
Утверждение стандарта, по крайней мере, 9 голосами членов СМСФО 
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финансовой отчетности путѐм применения лучшей международной практики и 
устранения альтернативных подходов в МСФО. Проект включает незначительные 
поправки к МСФО, направленные на устранение непоследовательности в требованиях 
различных МСФО и уточнение их формулировок.  

Текущий план работы Совета по МСФО включает: 

 концептуальные основы (завершающий этап); 

 признание выручки; 

 обязательства и капитал; 

 представление финансовой отчетности; 

 аренда; 

 пенсионные планы. 
Цель СМСФО заключается в том, чтобы его деятельность и рассматриваемые 

вопросы стали достоянием всеобщей гласности. [3]  
Документы, регулирующие подготовку финансовой отчѐтности по международным 

стандартам: 

 «Введение в МСФО»; 

 «Концептуальные основы финансовой отчетности»; 

 стандарты (IAS и IFRS), включая все приложения, являющиеся частью 
стандарта; 

 интерпретации стандартов (SIC и IFRIC); 

 приложения к МСФО, не являющиеся частью стандарта; 

 рекомендации по внедрению, выпущенные Советом по МСФО. 
Стандарты (IAS и IFRS) устанавливают правила, в соответствии с которыми 

отдельные хозяйственные операции должны раскрываться в финансовой отчетности 
предприятия. Каждый стандарт имеет строго определенную структуру, которая, как 
правило, включает следующие элементы: 

 цель (раскрываются те области учета, которые описывает стандарт); 

 объем учета (оговаривается область применения стандарта и ограничения его 
использования); 

 отдельные положения (раскрываются индивидуальные особенности стандарта); 

 раскрытие информации (определяется объем информации, который должен 
раскрываться непосредственно в финансовой отчетности и в примечаниях к ней); 

 дата вступления в силу (с какого момента начинает действовать стандарт или 
его отдельные положения). 

Таким образом, МСФО применяются: 

 в качестве национальных правил или основы для национальных правил; 

 как международный ориентир для стран, разрабатывающих собственные 
правила органами регулирования и компаниями; 

 крупными транснациональными компаниями с целью привлечения 
финансирования на международных рынках капитала. 

Тогда как интерпретации (SIC и IFRIC) дополняют стандарты, рассматривая те 
проблемы, которые не в полном объеме раскрыты в стандартах, и нацелены и основном на 
решение двух групп вопросов: 

 уточнение положений стандартов по результатам практики их применения; 

 регулирование новых тем, относящихся к существующему стандарту, но не 
учтенных при его разработке. 
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УДК 657 

 

 Халықаралық стандарттар негізінде Қазақстандық бухгалтерлік  

есеп жүйесін жетілдіру 
 

Керимбекова Б.У.,  экономика ғылымының магистрі 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ.  

E-mail: sabira_safya@mail.ru 

 

Әлемдік жаһандану жағдайында Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың басты ҧстанымы 

болып табылатын Қазақстан Республикасы экономикасының бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету ҥлкен мәнге ие болуда. Сонымен қатар мемлекет басшысы айтқандай 

Қазақстан экономикасының қҧлдырауы артта қалды, ендігі кезекте тек қана тҧрақты даму 

мен гҥлдену ҥшін ҥдемелі әлемдік тәжірибені таңдау қажет. 

Елбасы «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру 

Стратегиясы» атты ӛз жолдауында  атап ӛткендей, Қазақстан ӛз дамуындағы жаңа серпіліс 

жасау қарсаңында, ӛркенді де ӛршіл дамып келе жатқан қоғамның іргетасы тек қана осы 

заманғы, бәсекеге қабілетті және ашық нарық экономикасы бола алады. Қазақстанның 

әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кірудің бірінші басымдығы 

әлемдік экономикаға ойдағыдай кірігуі болып табылады. Осыған байланысты мемлекетті 

дамыту процесінде бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жҥйесін бара-бар 

дамыту ерекше ӛзектілікке айналады, ӛйткені бухгалтерлік есепке алудың, қаржылық есеп 

берудің және аудиттің мақсаты басқару шешімдерін қабылдау ҥшін мҥдделі 

пайдаланушыларды экономикалық ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. 

Айта кететін жайт, экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің негізгі нысаны 

бухгалтерлік есеп пен халықаралық қаржылық есептілік стандарттары жҥйесіне сай 

келуінде. ХҚЕС-ке (Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары)  ӛту бҧл - 

халықаралық қаржыгерлердің бағыттаған директивті нормасы емес, ал экономиканың 

қарыштап дамуындағы қаржылық есептілікті тҥсінудің  бірегей заманауи жҥйесі. 

Әлемдік экономикалық жағдайдағы соңғы жылдарда болған шапшаң ӛзгерістер 

бухгалтерлік есепке алуға және қаржылық есептілікке арналған ережелерді жасау кезінде 

елдердің қолданатын тәсілдерін айтарлықтай дәрежеде ӛзгертті. Капитал нарықтары 

ҧлттық шекарадан тыс жерлерде кеңейіп, ҧлттық экономикалардың дамуына байланысты 

кірігу ҥдерісі нығаю ҥстінде тҧр. 

  Халықаралық есептілік стандарттары әлемдегі аса дамыған және алдыңғы қатарлы 

бухгалтерлік есепке алу стандарттары болып табылады деп есептеледі. Сондықтан да 

кӛптеген елдерде, мысалы ретінде қарастырып ӛтсек - Австралияда, Германияда, 

Ҧлыбританияда шетел эмитенттері биржалардағы ӛздерінің есептілігін осы елдердің 

ҧлттық стандарттарына емес, халықаралық стандарттарға сәйкес ҧсына алады. Басқа 

мемлекеттерде, мысалы Канадада, Жапония мен АҚШ-та бҧған да жол беріледі, алайда 

ХҚЕС бойынша есептілік дайындайтын компаниялар оның осы елдердің ҧлттық 

стандарттарына сәйкес дайындалатын есептіліктен айырмашылығының тізімін қосымша 

ҧсынуы тиіс. Кейбір елдерде (мысалы Чехияда, Балтық елдерінде) есептілікті ХҚЕС 

бойынша барлық ірі кәсіпорындар жасауы тиіс. Қазақстанда 2003 жылдан бастап барлық 

қаржы ҧйымдары, 2005 жылдан бастап акционерлік қоғамдар, ал 2006 жылдан бастап ӛзге 

де ҧйымдар (мемлекеттік мекемелерден басқа) есептілікті ХҚЕС бойынша дайындауы тиіс 

болған. Қазіргі уақытта халықаралық талаптарға сәйкес жасалған және жҧмыс істейтін 

жоғары дамыған ақпараттық жҥйені білдіретін экономика бірыңғай есепке алудың жҥйесі 

болып табылады[1, 515-бет]. 

Қазіргі кездегі бухгалтерлік есепке алу ақпараттық базаны білдіреді, оның негізінде 

ҧйым қаржылық есептілікті дайындайды. Бухгалтерлік есепте қалыптастырылатын 
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ақпарат басқарушылық, салықтық, статистикалық есептілікті жасау ҥшін қолданылады, 

қажет болған кезде осы ақпараттың негізінде есептіліктің басқа да тҥрлері жасалады. 

Есептілікті пайдаланушылардың барлығында қаржылық есептілік жӛніндегі 

ақпарат нені қамтитынына қатысты белгілі бір ҥміт-армандары бар. Бҧл ҥміт-армандар 

уақыт ӛте келе дамыды және пайдаланушылар бҧрын кездестірген қаржылық есептіліктің 

ҥлгісі мен мазмҧнынан туындады. Осы ҥміт-армандарға бухгалтерлік есепке алу туралы 

заңдар, бухгалтерлік есепке алудың регламенті мен стандарттары әсер етті. Қазақстанда 

ҥміт-армандар ҥлгіге және кеңес жҥйесі кезінде әзірленген қаржылық есептілікке сҥйене 

отырып дамыды. Шетелдік пайдаланушылардың ҥміт-армандары Халықаралық қаржылық 

есептілік стандарттарының принциптері мен тәжірибесіне сҥйене отырып қалыптасты. 

Кез келген әділ (сенімді) пікірден бухгалтерлік есепке алудың белгілі бір маңызды 

немесе іргелі принциптеріне немесе тҧжырымдамаларына негізделген пікір орынды 

тҧспалдануы мҥмкін. Халықаралық тҥпмәтінде ең болмағанда мынадай бес принцип: 

- есептеу принципі; 

- қызметтің ҥздіксіздігі; 

- ақылға сыйымдылығы; 

- дәйектілігі; 

- мазмҧнның нысаннан басымдығы іргеліге жатқызылуы мҥмкін және заңнама мен 

бухгалтерлік есепке алу стандарттарында кӛрсетілуі мҥмкін. 

Бухгалтерлік есеп стандарттары беделі жағынан жоғары деңгейдегі ресми қҧжат. 

Осы қҧжатты ары қарай жетілдіріп, халықаралық деңгейде қолдану мәселелерінің негізіне 

- халықаралық стандарттар мазмҧны жекелеген елдерде қолданылатын стандарттар 

мазмҧнымен гармониялық ҥйлесімді байланыстылығының жоғары дәрежеде болуы. 

Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары мазмҧнын талдау, жасау мен  қолдану 

барсында бҥхгалтерлік есеп жҥргізу ісіне тікелей немесе жанама тҧрғыда әсер етуші 

ҧлттық және мәдени салт-сана мен дәстҥрдің қосымша қаралатындығын да 

(интерпретация ) естен шығармаған жӛн[3, 497 -бет]. 

ХҚЕС-ты қолданудың экономикалық перспективасы капиталды тиімдірек бӛлуден, 

іске жҧмсалатын қаржының әр алуандығынан және оның табыстылығының ӛсуінен 

тҧрады, әлемдік нарыққа шығу жеңілдейді, капиталды тартуға жҧмсалатын шығындарды 

азайту мҥмкіндігі туады. Мҧның ӛзі жаңа бизнес қҧрылымдарды дамытуға, жаңа жҧмыс 

орындарының пайда болуына, жҧмыссыздықтың тӛмендеуіне, халықаралық нарықтарда 

қазақстандық ҧйымдардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, тҧтастай алғанда елдің 

экономикалық ӛсуіне әкеп соғады. 

Қазақстандық бухгалтерлік есеп жҥйесі тӛмендегі негізгі бағыттарға сәйкес 

жетілдірілуі керек: біріншіден, заңдастырылған негізде арнайы сараптаушылардың жҧмыс 

тобы қҧрылып, мҧның қҧрамына жақсы мамандар білікті ғылыми-зерттеушілер тартылып, 

бҧл топтың қҧзырына әлемдік бухгалтерлік есеп тәжірбиесін тҧрақты тҥрде зерттеу мен 

зерделеу және мҧның нәтижесін отандық есеп жҥйесіне енгізу шаралары жҥктелуі керек; 

екіншіден, Қазақстанның есеп жҥйесінде болашақта қолданылатын жекелеген есеп 

объектілеріне тән бухгалтерлік есеп стандарттарын жасау ҥдерісіне кәсіби мамандығы 

жоғары және осы саланың білімді ғалым-зерттеушілері қатыстырылып, бҧлардың 

сараптауынан және белгілі бір ҧйым тәжірбиесінен ӛтсе; ҥшіншіден, бухгалтерлік есеп 

ӛрісінде қалыптасқан ақпараттар жҥйесіне тән электрондық бағдарламалар мазмҧнын 

қайта қарап, бҧларды есеп талабына сәйкес жетілдіру және тасымалдаудың да атқаратын 

рӛлі зор. Осы мәселелер қарапайым болып келгенімен де, олар іс жҥзінде асып отырған 

жағдайда бухгалтерлік есеп жҥйесі біршама тҧрақтанар еді[5, 671-бет]. 

Сонымен қатар, бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беруді жҥргізу 

бӛлігінде ақпараттық жҥйені автоматтандырудың кӛкейкестілігін атап ӛтпеуге болмайды. 

Бҥгінгі таңда кешендік автоматтандыру жҥйесі, яғни ҧйым қызметінің тҥрлі салалары 

ҥшін бірыңғай ақпараттық жҥйелері бизнестегі маңызды аспаптардың біріне айналды. 

Тәжірибеде кӛрсеткендей, ақпараттық жҥйелер кең қолданылатын ХҚЕС-қа кӛшкен 
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ҧйымдарда оң ӛзгерістерге қол жеткізу әлдеқайта жеңіл. Сондықтан да  ХҚЕС-ты 

ойдағыдай енгізу бухгалтерлер жҧмыстарының жеделдігін арттыруға және уақтылы әрі 

тиімді шешімдер қабылдауға мҥмкіндік беретін бухгалтерлік есепке алуды жан-жақты 

автоматтандырусыз жҥзеге асырылмайды. 

Алғабасу-жетілдіру, стратегия, ҧзақ мерзімді даму, бағдарлама деген ҧмтылыс 

ҥдерістері қазіргі таңда басты орында тҧрған қҧбылыстар. Жуырда «ҚАЗАҚСТАН-2050», 

ОЗЫҚ 30 ЕЛДІҢ ҚАТАРЫНА КІРУ МІНДЕТІМІЗ» де анықталды. «Қазақстан-2030» 

стратегиялық бағдарламасы ӛз кезегінде басты орынды иеленді. Қазақстанның әлемдегі 

бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кірудің бірінші басымдығы әлемдік 

экономикаға ойдағыдай кірігуі болып табылады.. 

Бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп беру жҥйесін одан әрі дамытуды 

ХҚЕС-ке сәйкес бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікте қалыптастырылатын 

ақпараттың сапасын, ашықтығын және салыстырмалылығын арттыру мақсатында 

мынадай негізгі бағыттар бойынша жҥзеге асыру қажет: 

бухгалтерлік есепке алуды, қаржылық есептіліктің аудитін ҧйымдастырумен және 

жҥргізумен айналысатын мамандарды даярлау және қайта даярлау; 

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері ҥшін бухгалтерлік есепке алу мен 

қаржылық есеп беруді жҥргізу тәртібін оңайлату; 

халықаралық тәжірибенің негізінде бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп 

беруді реттеу жҥйесін ӛзгерту; 

бухгалтерлік есепке алу мен аудитті дамытудың халықаралық процесіне қатысу. 

Келесі бағыт-бағдарымыз 2050 болып тҧр, яғни жарқыраған 30-дық. Бҧл 

бағдарламада экономика, әлеуметтік, ішкі саясат және демократияның дамуы жан-жақты, 

толық қарастырылған, ендеше осындай мәселелерді шешудің басты нышандары-сонау 

есептілік жҥйесі секілді жҥйелерден бастау алады. Болашаққа деген талпыныс зор және 

нақты қандай қадамдар жасалыну керектігі ӛз шешімін тауып жатса, ХХІ ғасыр - 

 шынында, Қазақстанның «алтын ғасыры» болатыны сӛзсіз. 
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Тиімділік аудитінің зерттеу объектісі бойынша  зерттеу бағыты болып мыналар 

табылады: 

- қойылған мақсаттардың орындалуы  (бағдарламаның мақсаты, ҧйымның, басқару 

органдарының қызметтері); 

- нормативті қҧқықтық ережелерге сәйкстігі; 

- ресурстарды экономикалық тҧрғыда тиімді пайдалану; 

- тиімділік туралы мәліметтердің шынайылығы; 

- қызметтің тиімділігін бақылау және бағалау [1]. 

Кӛбінесе тиімділік аудиті тексерілетін ҧйымның немесе бағдарламада кӛрсетілген 

міндеттемелерді орындау ҥшін қолында бар ресурстарды қалай пайдаланғандығын 

зерттейді. Яғни, тиімділік аудиті арқылы қызметтің немесе бағдарламаның мақсаттарына 

неғҧрлым нәтижелі, ҥнемді және ӛнімді жолдармен қол жеткізілуін қамтамасыз етуге 

болатындығы анықталады. Тиімділік аудитінің белгілі бір мақсатқа бағытталуын 

ағылшын тіліндегі әдебиеттерде қҧжаттарда кӛбінесе  «Е» әрпімен кӛрсетеді. 

1) ҥнемділік (экономичность ―economy‖) 

2) ӛнімділік (продуктивность ―efficiency‖) 

3) нәтижелілік (результативность ―effectiveness‖) 

Осы ҥш тҥсініктің экономикалық әдебиеттерде бірыңғай қабылданған 

анықтамалары жоқ, бірақ кӛбінесе бҧл тҥсініктер келесідей тҥсіндіріледі. 

Ҥнемділік – яғни, талап етілетін сапаны ескере отырып, сатылып алынатын немесе 

пайдаланылатын ресурстарға жҧмсалынатын шығындарды азайту. Бҧл тҥсінік «сәйкес 

сапаны сақтай отырып, қызметті жҥргізу ҥшін пайдаланылатын ресурстардың қҧнын 

азайту» деп анықталады. Ҥнемділіктің ресурстардың барлық тҥрлеріне қатысы бар 

(қаржылық ресурстар, адами ресурстар, ақпараттық ресурстар, материалдық ресурстар 

және т.б.). Мысалы, аудитор ҧйымда орналастырылған сападағы компьютерлер ең тӛменгі 

бағада алынған ба деген сҧрақтарды қарастыруы мҥмкін. 

Ӛнімділік – яғни, қызмет мынадай жағдайларда ӛнімді деп есептелінеді. 

- егер қолда бар ресурстардан неғҧрлым кӛп пайдалы ӛнімдер алу қамтамасыз 

етілсе; 

- егер белгілі бір ӛнім кӛлемін ӛндіру ҥшін неғҧрлым аз ресурстар жҧмсалса. 

Басқаша айтқанда, ӛнімділік ақшаны оңтайлы тҥрде жҧмсау дегенді білдіреді. 

Мысалы, аудитор тиімділікті бағалау кезінде пайдаланудағы қҧрылғылардың санын 

кӛбейту арқылы оларды жӛндеу шығындары азайды ма деген сҧраққа кӛңіл бӛледі. Әдетте 

ӛнімділік ҧйымдардың ішкі қызметімен байланысты болады. Мысалы, аурухана 

қызметтерінің ӛнімділігі кӛбінесе дәрі – дәрмектердің, жоғарғы технологиялық 

қҧрылғылардың пайдаланылуымен ӛлшенеді. 

Нәтижелілігі – бҧл алдын-ала анықталған мақсаттарға қандай деңгейде қол 

жеткізілгендігін сонымен бірге болжанған және нақты кӛрсеткіштер арасындағы ӛзара 

байланысты кӛрсететін кӛрсеткіш. Егер кҥтілген нәтижеге қол жеткізу деңгейі жоғары 

болса, онда қызмет нәтижелі болып саналады. Мысалы, аудитор ауыл мектептерін 

компьютерлендіру бағдарламасын іске асыру мектеп тҥлектерінің емтихан тапсырғандағы 

жетістік кӛрсеткіштерін жақсарта алды ма деген сҧрақтарды қарастырады. 

Тиімділік аудитін тексерудің барлық кезеңдері сәйкес қҧжаттарын рәсімдеуі қажет. 
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Ол қҧжаттар аудиттің белгілі бір талаптарға, ережелерге сәйкес жҥргізілгендігін 

дәлелдейді. Тиімділік аудитін жҥргізген кезде  рәсімделетін қҧжаттардың қҧрамына 

мыналар кіреді: 

- аудит жҥргізген обьектіні алдын ала оқып, ҥйрену жоспары; 

- аудитті жҥргізу бағдарламасы; 

- жҧмыс қҧжаттары мен материалдары; 

- тексеру нәтижесі бойынша рәсімделген басқа да қҧжаттар мен тиімділік аудитінің 

нәтижесі туралы есеп[2]. 

Аудит жҥргізген обьектіні алдын ала оның ҥй жоспары, аудит жҥргізу  

бағдарламасы және т.б. қҧжаттар қаржылық бақылау органы белгіленген тәртіп  бойынша 

дайындалып, рәсімделуі қажет. Жҧмыс қҧжаттары бҧл – тиімділік аудитінің жҥргізу 

процесінде тексеру жҥргізген топтың дайындаған материалдары болып табылады, олар 

қағазға тҥсірілген немесе электронды тҥрдегі мәліметтер болуы мҥмкін жҧмыс қҧжаттары. 

Тексеру жҥргізген топ жасаған барлық қорытындылар мен ҧсыныстар негізделініп 

кӛрсетілуі қажет. Жҧмыс қҧжаттары мен материалдары қатарына мыналар жатады: 

-  аудитті жҥргізу ҥшін жасалған жҧмыс жоспары; 

- тексерілетін обьекті ӛз қызметін жҥзеге асыратын экономика саласы туралы 

ақпараттар;  

- аудит обьектісінің ҧйымдастыру қҧқықтық нысанына  және ҧйымдастырушылық 

қҧрылымына байланысты ақпараттар; 

-  аудит обьектісінің қызметі бойынша неғҧрлым маңызды экономикалық кӛрсет-

кіштерді талдау және олардың ӛзгеру динамикасын, оған әсер еткен факторларды кӛрсету; 

- жҥргізілген аудиттің маңызды сҧрақтары бойынша жасалынған қорытындылар; 

- қажетті қҧралтай қҧжаттардың жарғысының кӛшірмелері; 

- қаржылық есептіліктердің кӛшірмесі. 

Сондықтан да жҧмыс қҧжаттары  жҥргізілген тиімділік аудитінің ерекшеліктерін 

кӛрсететіндей етіп жасалынуы қажет. Әрбір жҧмыс қҧжаты келесідей міндетті 

реквизиттерінен тҧруы қажет: 

- қҧжат атауы және оның номері; 

- тексеру  жҥргізген ҧйымның аты; 

- тексеру жҥргізген ҧйым; 

- қҧжаттың мазмҧны; 

- қажет болған жағдайда қажет мазмҧнына жасалған сілтемелер; 

- осы қҧжатты дайындаған тҧлғаның аты - жӛні, қолы. 

Жҧмыс қҧжаттарын осындай стандарттарға сәйкес етіп жасау тексеру жҥргізген 

топтың аудитті неғҧрлым ҧйымдасқан тҥрде сапалы жҥргізілгендігін кӛрсетеді. Ал 

тексеруді жҥргізген топ жетекшісі топ мҥшелерінің қызметтерін ҥнемі қадағалап отыруға 

қажет. Аудит аяқталғаннан кейін аудит жҥргізу процесінде дайындалған барлық қҧжаттар 

тігіліп, папкілерде сақталуы керек және олар архивте сақталуы қажет. Осы жҧмыс 

қҧжаттарда кӛрсетілген мәліметтер қҧпия болып саналады. Соған байланысты бҧл 

қҧжаттарды ресми талап ету бойынша ғана 3-ші тҧлғалар пайдалана алады. Қаржылық 

аудит пен тиімділік аудитінің арасында кӛп ӛзгешеліктер бар (Кесте1). Қаржылық аудит 

бҧл ҧйымның қаржылық есептілік нысандарында кӛрсетілген мәліметтерді тексере 

отырып, тәуелсіз пікір білдіру дегенді білдіреді. 
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Кесте 1- Қаржылық аудит пен тиімділік аудитінің арасында кӛп ӛзгешеліктер 

 

№ Сипаттамасы Тиімділік аудит Қаржылық аудит 

1 Мақсаты Қызметтің немесе 

бағдарламаның нәтижелілігін, 

ҥнемділігін, ӛнімділігін 

анықтау 

Қаржылық есептілік 

нысандарының дҧрыс және 

шынайы жасалғандығын 

анықтау (алғашқы мәліметтер). 

2 Кӛңіл бӛлінетін 

мәліметтер 

Ҧйымдастыру және басқару, 

қызметтің соңғы нәтижесін 

кӛрсетеді 

Бухгалтерлік есеп жҥйесі, 

қаржылық есептің нысандары 

3 Ғылыми базасы Қаржы, экономика, қҧқық, 

басқару, мемлекеттік 

органдарды басқару, есептілік 

тҥсініктері бойынша теориялық 

база 

Бухгалтерлік есеп бойынша 

теориялық база 

4 Әдістемелік 

база 

Зерттеушілік қызмет, нақты 

белгілі бір стандарттар жоқ 

 Пайдаланған қаржылық 

есептіліктің стандарттары  

5 Бағалау 

критериилері 

 Әрбір тҥрлерінің ерекше 

критериилері бар 

Стандартта кӛрсетілген 

критериилер. 

 

Әлемдік тәжірибеде тиімділік аудитінің бірнеше тҥрлері пайдаланылады: 

- орындалу аудиті; 

- баға мен сапаның ӛзара қатынасының аудиті; 

- мемлекеттік қаражаттарды пайдаланудың тиімділік аудиті; 

- операциондық аудит; 

- басқару аудиті. 

Орындау аудиті бҧл дҥние жҥзінің кӛптеген елдерінде соның ішінде ең алдымен 

АҚШ-та жҥргізілген мемлекеттік басқару реформаларының әсерінен пайда болған. Оның 

мақсаты – бюджет шығындарының тиімділігін жоғарылату есебінен кӛрсетілген 

мемлекеттік қызметтің тиімділігі мен сапасын жоғарылату болып табылады. Орындау 

аудиті қоғамдық басқарудың нәтижелілігін, тиімділігін, ҥнемділігін орындауды 

қарастыруға бағытталған аудит. Орындау аудиті бҧл басқарудың  қаржылық 

аспектілерімен бірге жалпы ҧйымдастыру және әкімшілік жҥйелерден де тҧрады. 

Орындау аудиті белгілі бір қызметтердің, бағдарламалардың орындалуын тәуелсіз бағалау 

мақсатымен нақты мәліметтерді (қҧжаттарды) обьективті және жҥйелі тҥрде тексеру. 

Тиімділік аудитінің бҧл тҥрі кӛптеген елдердің тәжірибелерінде кеңінен қолданылады.  

Жоғарыдағы айтылғандардың нәтижесінде ҧйымды басқару сапасына қаржылық 

аудитке қарағанда әсер ету мҥмкіндіктері жоғары деген кӛзқарастар қабылданған. 

Қаржылық аудитпен салыстырғанда орындау аудитінің келесідей артықшылықтары бар: 

- шығындарды басқарудың неғҧрлым ҥнемді тиімді әдістерін ӛндіріске енгізуді 

ҧсынады; 

- табыстарды қалыптастырудың жаңа тетіктері мен жҥйелерін енгізуге әсер етеді; 

- басқару жҥйесіндегі кемшіліктерді айта отырып, оларды болашақта болдырмау 

туралы ӛзінің нақты шараларын ҧсынады; 

- тиімсіздікті, артық шығындарды азайту бойынша ҧсыныстар береді; 

- мемлекеттік ресурстарды пайдалану кезіндегі жауапкершілікті жоғарлатуға әсер 

етеді; 

- ҧйым қызметін жетілдіруге мҥмкіндіктер беретін шараларды ҧсынады. 

Сонымен бірге, орындау аудитін жҥргізу қаржылық аудитка қарағанда ӛте кҥрделі 

болып келеді. Оған мыналар әсер етеді: 

-әдетте алға қойған мақсатқа қол жеткізудің ӛте кӛптеген жолдары бар, соған 
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байланысты олардың тиімділігін салыстыру қиындықтар тудырады; 

-тиімділікті бағалау ҥшін негіз болып табылатын белгілі бір шаралардың 

жеткіліксіздігі немесе оларды іске қосудағы қиыншылықтар; 

-қоғамда тиімділік нақты емес белгілерге негізделген. Мысалы, ҧлттық қауіпсіздік, 

қоғамдағы жағдай, яғни, нақты анықталған сандық мәліметтер кӛп жағдайда болмайды; 

-әдетте мемлекеттік қызметтерге қойылатын талаптар шексіз болып келеді, бірақ 

нақты тәжірибеде қолда бар ресурстардың кӛлемі кӛп жағдайда шектеулі болады. 

Сапа мен бағаның ӛзара қатынасының аудиті. Аудиттің бҧл тҥрі қаржылық 

мәселелерге кӛбірек кӛңіл бӛледі.  

Мемлекеттік қаражаттарды пайдалану тиімділігінің аудиті. Бҧл келесі мәселелерді 

тексеруден тҧрады: 

  -тексеріліп отырған ҧйымда мемлекеттік қаражаттарды  пайдалану тиімділігін 

тексеру; 

  -тексерілетін ҧйымда еңбек, қаржылық және т.б. ресурстардың пайдаланудың 

тиімділігін  тексеру. 

Операциондық аудит. Оның мақсаты клиентке оның фирмасының ресурстарын 

пайдалануды жақсартуға кӛмектесу. 

 Басқару аудиті. Бҧл ҧйымды басқару мәселелері бойынша нақты шешімдер 

қабылдау ҥшін жҥргізілетін аудит.  

Тиімділік аудитін ҧйымдастыру және жҥргізудің негізгі кезеңдері. Тиімділік 

аудитін ҥнемділік, тиімділік, нәтижелілікті жақсарту ҥшін мҥмкіндіктер беретін кез келген 

қызмет тҥрінде пайда болады. Тиімділік аудитін ҧйымдастыру және жҥргізу процесі кӛп 

жағдайда қаржылық аудитке ҧқсайды. Қаржылық аудит сияқты тиімділік аудитін 

ҧйымдастыру мына кезеңдерден тҧрады [3]: 

1) жҧмысты жоспарлау (жҥргізілетін аудит кӛлемін анықтау, аудитті жҥргізу, 

жоспары мен бағдарламасын жасау) бҧл кезеңде мына әрекеттер жасалынады: 

- тексерілетін ҧйымның немесе бағдарламаның мақсаты,  айналысатын қызмет тҥрі 

туралы жан – жақты мәліметтер алу; 

- аудит жҥргізгендегі мақсатқа қол жеткізу ҥшін кездесетін тәуекелділіктерге 

жалпы шолу жасау; 

-тексерілетін ҧйымның бақылау жҥйелері, қҧралдары, процедуралары сияқты 

мәселелерді қарастыру. 

2) тиімділік аудиті ҥшін қажетті ақпараттармен нақты мәліметтерді жинақтау. Бҧл 

кезеңде мына іс - әрекеттер жасалады: 

- аудит жҥргізген обьектіні жан – жақты зерттеу 

- қажетті нақты мәліметтерді жинақтау және зерттеу 

- осы уақытқа дейін жҥргізілген аудиторлық тексеру материалдарын талдау 

- аудиторлық тексеру нәтижесі бойынша қорытындылар мен ҧсыныстарды 

дайындау. 

Тексеру жҥргізген ҧйымның жетекшілерімен алынған мәліметтерді, жасалған 

қорытындыларды және берілген ҧсыныстарды талқылау. 

3)тиімділік аудитінің нәтижесі бойынша есепті жасау және ҧсыну. Бҧл кезеңде 

тиімділік аудитінің қорытындысы бойынша есеп дайындалады, бекітіледі және қажет 

болған жағдайда аудит жҥргізген ҧйымнан жоғары тҧрған ҧйымдарға, ҥкіметке беріледі. 

4)тиімділік аудитінің нәтижесі бойынша берілген ҧсыныстардың орындалуына 

бақылау жасау, яғни жҥргізілген аудит бойынша жасалынған ҧсыныстар бойынша 

жауаптар кҥту және жҥргізілген аудит нәтижесінде кӛрсетілген ҧсыныстардың орындалуы 

бойынша нақты мәліметтерді жинақтау және талдау. 

Мақаланы қорыта келе тиімділік аудитін жҥргізудің әрбір кезеңдері бойынша 

белгіленетін мерзім ең алдымен тексерудің мақсатына, кӛлеміне, аудит жҥргізетін 

мамандардың санына байланысты анықталады.  
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Тиімділік аудитін жҥргізетін персоналға қойылатын талаптар:  

- тиімділік аудитін жҥргізу әдістерін білу; 

-тексерілетін бағдарламаны обьекті немесе мемлекеттік басқару органдары туралы 

білімінің бар болуы; 

-тиімділік аудиті туралы ақпараттарды алушы және жазбаша тҥрде жеткізе алу 

қабілеттілігі. 

   Кейбір жағдайларда тексерілетін обьектінің ерекшеліктеріне байланысты 

тексеретін топ қҧрамына қосымша мамандар тартылады. Мысалы, егер жҧмыс 

статистикалық мәліметтерді қолдануды немесе моделдеуді талап ететін болса, онда осы 

сала бойынша маманданған  мамандар шақырылады. Тексеру жҥргізген топ мҥшелері 

келесілерді білуге міндетті:  

- тексерілетін обьекті бойынша жан – жақтан білу қажет; 

- тексеру жҥргізген обьектіні зерттеу кезінде пайда болған сҧрақтарға толық жауап 

бере алатындай техникалық біліктілігі немесе жҧмыс тәжірибесі болуы қажет. 

Тексеру жҥргізген топ мҥшелерінің міндеттеріне мыналар жатады: 

- сапалы материалдарды дайындау; 

- қажет болған жағдайда т.б. тексерулер жҥргізу мҥмкіндіктерін анықтау; 

- тиімділік аудиті бойынша жҧмыс қҧжаттарын жҥргізу. 
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Кәсіпорынның шаруашылық ӛмірінің барлық фактілері екі топтан табыстар мен 

шығыстардан қҧралады. Табыстар мен шығыстар – бҧл кәсіпорынның шаруашылық 

қызметінің қаржылық кӛрсеткіштеріне әсер ететін факторлары.   

Олар экономикалық, заңнамалық және бухгалтерлік кӛзқарастар тҧрғысынан 

қарастырылған және тҥсіндірілген болуы мҥмкін.  

Экономикалық тҧрғыдан қарастырсақ, табыс – бҧл кәсіпорында қаржының келіп 

тҥсуі немесе активтердің ӛсуі не болмаса пассивтердің азаюы тҥріндегі есепті кезеңдегі 

пайданың ҧлғаюы болып табылады.  Қаражаттар дегеніміз бухгалтерлік есепте активтер 

тҥсінігіне жатады, ол кәсіпорынның шаруашылық операцияларына қатысатын мҥлік.  

Бҧл жағдайда жарлықтың мҥмкіндігі меншіктік қҧқық қҧратын, қаражатты ӛз 

экономикалық қызметіне пайдаланатын материалдық емес қҧқықтарды білдіреді. 

Сонымен қҧралдарды жалға алуға кәсіпорынның мҥмкіншілігі бар,   
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Осы жерде тҥйетініміз, жалға алынған қҧралдар жекеменшікке теңестіріледі. 

Басқаша айтсақ, экономикалық тҧрғыда табыс  - бҧл активтердің ҧлғаюының кез келген 

фактісі. Және де кәсіпорынның алғашқы табысы- бҧл жарғылық капиталға 

салымшылардын салған салымдары. 

Шығын  - табыстарға қарама қарсы тҥсінік, яғни активтердің азаюы.Сондықтан да 

қандай операциялар барысында активтердің азаюы журетіні маңызды емес. 

Қаражаттардың шаруашылық  айналымнан шығуы оларды шығындар деп есептеуге 

жеткілікті факт.  Сонымен тауарларды сату, кәсіпорынның жҧмысы немесе қызметі және 

сатып алушылардың қарыздануы оны толегенге дейин шығын болып есептеледі.  

Кәсіпорын сатыпалушыларға тауарларды жеке меншігіне береді, ал акшасын  кӛрсетілген 

мерзімге дейін ала алмайды. Осы ситуацида кәсіпорын шығынға ҧшырады, бірақ табыс 

жоқ. Заңнамалық тҧрғыда табыс деп материалды емес активтердің келуі, дебиторлар 

міндеттемелерінің пайда болуы.  Басқаша айтсақ, заңнамалық тҧрғыда табыс дегеніміз 

міндеттемелердің пайда болуы мен қҧқықтарының жоғалуымен байланысты емес,  

кәсіпорынның бір нәрсеге қҧқының болуы.  

Бҧл берілген анықтама меншік және міндет деген екі тҥсінікке негізделеді.  

Меншік ретінде азаматтық қҧқық объектілерін, оған жататын заттарды, ақша және 

бағалы қағаздарды қоса алғанда және басқа да  объектілерді, оның ішінде жҧмыстар мен 

қызметтер, ақпараттар, интелектуалды қызмет кӛрсеткіштері, материалды емес игіліктерді 

жатқызамыз. 

Шығындарды заңдық кӛзқараста тҥсіндірсек, шығындар деп материалды 

активтердің немесе материалды емес активтердің азаюы және кредиторлар алдындағы 

міндеттемелердің пайда болуын айтамыз.  

Осы жерде, егер экономикалық тҧрғыда сату сатып алушылардың тӛлемдерді 

тӛлегенге дейінгі тауарларды сату – бҧл шығындар болып есептеледі. 

Табыстар мен шығындарды анықтаудың орталық кезеңі болып олардың компания 

капиталының ҧлғаюына әсері есептеледі. Кәсіпорын капиталының ӛзгеруі шаруашылық 

ӛмірдің фактілерін есепке алудан шығады (табыстар мен шығындардың айырмасы). 

Сондықтан да кәсіпорын табыстары мен шығыстарының бухгалтерлік есебі кәсіпорын 

қызметінің қаржылық кӛрсеткіштерін анықтауға бағытталған. 

ҚР «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» заңына сҥйенсек, 

«Табыстар – бҧл есепті кезеңдегі активтердің кӛбеюі (ақша қаражаттарының, басқа да 

мҥліктердің келіп тҥсуі, кіріске алынуы) және міндеттемелердің азаюы (ӛтелінуі) негізінде 

капиталдың кӛбеюі (ҥлес қосушылардың қосқан жарналарынан басқа) яғни экономикалық 

пайда табу»[1]. 

Ал 18 «Тҥсім» қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарында Табыстар мен 

табыстарға былай анықтама берілген: «Табыстар – бҧл  активтердің  кӛбеюі   немесе  

міндеттемелердің азаюы  негізінде   есепті   кезең  ішінде   экономикалық   пайданың   

ӛсуі. Шығыстар– бҧл  активтердің   азаюы   немесе   міндеттемелердің   кӛбеюі   негізінде   

есепті   кезең   ішінде   экономикалық   пайданың   азаюы» [2]. 

Сонымен, ҧйымның табыстары – бҧл есепті кезең ішінде активтерді кӛбейту немесе 

олардың қҧнын арттыру тҥрінде экономикалық пайданы ҧлғайту не міндеттемелерді азайту. 

Ал ҧйымның шығыстары – бҧл есепті кезең ішінде міндеттемелерді кӛбейту, не активтерді 

азайту. 

Ҧйымның негізгі қызметтен алынған табыстары мен негізгі емес қызметтен алынған 

табыстарының қосындысы оның жиынтық табысын қҧрайды.  

Ал 18 «Тҥсім» ҚЕХС-да ҧйымның табыстарын негізгі және негізгі емес  қызметтен 

алынған табыстар деп бӛлу қарастырылмаған. 

Шығыстар – есепті кезең ішінде активтерді немесе олардың қҧнын азайту тҥрінде 

экономикалық пайданы азайту,не міндеттемелерді кӛбейту. Шығыстарды айқындау залалды, 

сондай-ақ субъектінің қарапайым қызметі барысында туындайтын шығыстарды қамтиды.  

Ҧйымның қарапайым қызметі барысында туындайтын шығыстарға, мысалы, 
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сатылған ӛнімдер мен кӛрсетілген қызметтердің ӛзіндік қҧны, жалақы және негізгі 

қҧралдардың амортизациясы жатады. Олар, әдетте, активтердің, мысалы ақша 

қаражаттарының, қорлардың, негізгі қҧралдардың істен шығуы, азаюы негізінде 

туындайды. 

Залалдар – бҧл шығыстар анықтамасына келетін және субъектінің қарапайым 

қызметі барысында туындауы немесе туындамауы мҥмкін басқа да баптар. Ӛзге де 

залалдарды пайда мен залал туралы есепте таныған кезде олар әдетте жеке беріледі, себебі 

олар туралы ақпарат экономикалық шешімдер қабылдаған кезде пайдалы. 

Шығыстар кезең шығыстары және болашақ кезеңдер шығыстары болып бӛлінеді.  

Кезең шығыстарына 18 ҚЕХС сәйкес ҧйымның сатып алатын немесе меншігіндегі 

активтерінің қҧрамында есепке алуға жатпайтын шығыстардың барлық тҥрлері 

жатқызылады.  

Болашақ кезеңдердің шығыстарына келешекте Табыстар алу ҥшін ҧйымның есепті 

кезеңде ӛз активтерін пайдалануы жатқызылады. Бір жылдан кем мерзім бойынша 

анықталған болашақ кезеңдердің шығыстары бойынша дебиторлық берешек қысқа 

мерзімді ретінде біліктенеді және субъектінің қаржылық есептілігінің «Ағымдағы 

активтер» бӛлігінде кӛрсетіледі.  

Ҧйымның шығыстары тӛмендегілерді қамтиды: 

1) сатылған ӛнімдердің және кӛрсетілген қызметтердің ӛзіндік қҧны; 

2) ӛнімдерді сату және қызметтерді кӛрсету бойынша шығыстар; 

3) әкімшілік шығыстар; 

4) қаржыландыруға арналған шығыстар; 

5) тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар; 

6) ҥлестік қатысудан бойынша шығыстар; 

7) корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар; 

8) ӛзге де шығыстар; 

Табыстар мен шығыстар ақша қаражатының кӛбеюі немесе азаюына тікелей 

байланысты болмайды. Ӛнімдерді сату, қызметтерді кӛрсету және жҧмыстарды атқару 

барысында тҥсетін Табыстар есептеу қағидасы бойынша танылады. Яғни ҧйымның 

ӛнімдердерді ӛткізген кезде тҥсетін кірісінің сомасы ақшаның тҥсу тҥспеуіне қарамастан 

есепке алынады. 

Кіріс ҧғымы қаржылық қорытындының ең маңызды факторларына жатады. Таза 

пайданың кӛбеюі және осыған байланысты ҧйымның капитал кӛлемінің кӛбейіп отыруы 

тҥскен табысқа байланысты болады. Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына 

сәйкес кіріс ҧғымы қаржылық нәтиженің қалдықталған қорытынды сомасымен танылады. 

Яғни, таза табыс деп жалпы табыс пен осы кезеңде жҧмсалған шығындардың айырмасын 

айтамыз. 

Әрбір стандарттың негізгі мақсаты - қаржылық есептіліктің талаптарын анықтау. 

Бухгалтерлік баланстың жекелеген баптарының, Жиынтық табыстар туралы есептіліктің, 

ақша қаражаттары қозғалысы туралы есептілігіндегі негізгі кӛрсеткіштерді бағалау мен 

растауды біржақты қарастыру. Стандарт мақсаты табыс есебінің реттілігін анықтау болып 

табылады.Мҧндағы растау деп компанияның қаржылық жағдайын анықтаудағы 

Табыстарді растау деп тҥсіну керек. 

ҚЕХС-тің  18 «Тҥсім» стандарты табыстарды тану мен растау және оларды 

Жиынтық табыстар туралы есептілігіне кірістіруді анықтауды мақсат етеді. Сонымен 

қатар Табыстарді сӛзсіз сенімді бағалау. 

Табыс сатылған ӛнімнен, кӛрсетілген қызметтен алынған немесе алынуға тиісті 

ӛткізу қҧны бойынша бағаланады. Ӛткізу қҧны ҧйыммен активті сатып алушының немесе 

пайдаланушының арасындағы келісім-шарт бойынша анықталады. 

Қаржылық есептілік кӛрсеткіштерін растау мен бағалау басты сҧрақтардың бірі 

болып табылады. 

Тҥсуі кҥтілген  қаржылық ресурстар ағымын кӛрсетіп, болашақ экономикалық 
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пайданың ҧлғаюына әкелетін міндеттемелердің кемуі немесе активтердің ҧлғаюы 

жағдайында табыстар расталады.  

Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарында заңды формаға қарағанда 

экономикалық мазмҧны бойынша приоритет қағидасы болғандықтан табысты растау 

шарттарын қарастырғанымыз жӛн. Бҧл приоритет бойынша операциялардың іске асқан 

шарттарын кӛрсететін экономикалық мазмҧны анықталуы тиіс. 

Тҥсімді растаудың бірінші критериі – тауармен байланысты пайда мен тәуекелдікті 

сатып алушыға ауыстыру. 

Бҧл дегеніміз экономикалық тҧрғыдан қарағанда, тауарлар қҧрамында бар 

экономикалық пайда сатып алушыға берілген жағдайда ӛткізілді деп саналады.  

Қадағалаумен байланысты тәуекелділіктер де сатып алушыларға ауыстырылған. 

Экономикалық мазмҧн тҧрғысынан тауар сатушының активі болмаған жағдайда, 

яғни сатушыдан сатып алушыға экономикалық пайда алу қҧқығы кӛшкен кезде және де 

сатып алушының активі болған жағдайда ӛткізілді деп кӛрсетіледі. Бҧл қҧқық активтерде 

орналасқан экономикалық пайданы басқару, қадағалау деп белгіленген. Ал бҧл 

табыстарды растаудың екінші критериі.  

Сатушы кәсіпорын осы активті басқаруға қатыса алмаған және сатушымен актив 

қадағаланбаған жағдайда тауарлар ӛткізілді деп саналады.   

Активтегі барлық экономикалық пайда, сонымен қатар меншік иелігіне 

байланысты тәуекелділіктер де сатып алушы кәсіпорынға ӛтуі тиіс.  

Қызмет кӛрсетуді қарастыратын операцияның нәтижесі есептік мерзімге аяқталу 

дәрежесін анықтағаннан кейін  осы операциямен байланысты бағасы расталады.  

Операцияның нәтижесі тӛмендегі жағдайларда сенімді тҥрде растала алады: 

- табыс сомасы сенімді бағалана алатын болса; 

- кәсіпорын операциямен байланысты экономикалық пайданы алуының 

мҥмкіндігі жоғары; 

- есепті мерзімге операцияның аяқталу кезеңі  сенімді тҥрде бағалана алатын 

болса; 

- операцияны іске асыру мен аяқтауға кететін шығындар нақты бағаланатын 

болса. 

Табыстарды қҧрастыру процесінде операциялар бойынша келесі ақпараттық 

ағымдарды топтастыру керек: 

- тӛлем тауарды ӛткізген және қызметті кӛрсеткен кезде  жҥргізілді; 

- тӛлем тауарды ӛткізуге және қызметті кӛрсетуге дейін   жҥргізілді; 

- тӛлем тауарды ӛткізу  және қызметті кӛрсетуден кейінгі мерзімде   жҥргізілді. 

Табыстар жайлы ақпаратты дҧрыс кӛрсету қажет. Кәсіпорынның активіндегі 

ӛзгерістер мен ӛткізуден тҥскен табыстарды растауды тӛмендегі суретпен кӛрсетуге 

болады. (1 – сурет) 
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Сурет 1 - Ҧйымның активтерінің қҧрамының ӛзгеруі және тауарларды (жҧмыстар, 

қызметтер) ӛтікізуден тҥскен табыстарды мойындау. 

 

Қаржылық есептілікті жасау кезінде ҧйым тҥсініктеме жазбахатында мыналарды 

ашып кӛрсетулері тиіс: 

а) табысты тану ҥшін қабылданған есеп жҥргізу саясатын, соның ішіңде қызметтер 

кӛрсету жӛніндегі келісімдердің аяқталу кезеңдерін айқындау тәсілін; 

ә) есепті кезең ҥшін танылған табыстардың әрбір маңызды тҥрінің сомасын, соның 

ішінде: 

- тауарлар ӛткізу; 

- қызметтер кӛрсету; 

- пайыздар (проценттер); 

- роялти; 

-дивидендтер нәтижесінде туындайтын табыстарды, олардың ішінде тауарлар немесе 

қызметтер алмасу нәтижесінде туындайтын табыстардың әрбір маңызды тҥріне енгізілген 

табыстар сомасын. 

Ҧйымдарда табыстардың есебі типтік шоттар жоспарының 6 "Табыс" -деп аталатын 

бӛлімнің шоттарында жҥргізіледі. Бҧл бӛлімнің шоттары  тауарларды    және басқадай 

активтерді сатудан, қызмет кӛрсетуден тағы да басқа операциялардан алынған табыстарды, 

сонымен қатар сатылған тауарларды қайтару және тауарларға берілген сату жеңілдіктері 

мен баға жеңілдіктері туралы ақпараттарды жинақтап қорытындылауға арналған. Жыл 

соңында бҧл бӛлімнің шоттары бесінші "Меншікті капитал" бӛліміңдегі «Бӛлінбеген табыс 

(жабылмаған залал)» шотына апарылады. 

Кез-келген ӛнімді (жҥмыс, қызмет) ӛндіру белгілі бір шығындармен байланысты. 

Шығындар - активтердің жҧмсалуы немесе пайда болған ӛндіріс шығындарымен 

байланысты міндеттердің артуынан пайда болады. 

Табысқа компанияның тҥсімі де, басқа тҥсімдер де кіреді. Компанияның тҥсімі - 

олар қызметтің әдеттегі тҥрлерінен келіп тҥскен қаражаттың тҥсуі, олар әр тҥрлі аталады, 

оның ішінде сату, сыйақы, пайыздар, дивидендтер және лицензиялық тӛлемдер.  

Бухгалтерлік баланстағы 

компанияның актив 

қҧрамының ӛзгеруі 

Жиынтық табыстар 

туралы есептілікте 

тауарларды (қызмет 

терді) ӛткізуден тҥскен 

табысты растау 

 
Ақша қаражаттарының келіп 

тҥсуі 

Дайын ӛнімді (тауарлар мен 

қызметтерді) ӛткізуден 

тҥскен табыстарды 

бірқалыпты растау 

 
Табыстар туралы ақпарат 
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Қызмет кӛрсетуге белгілі бір мерзім ішінде шартта келісілген компанияның 

міндеттерді атқаруы. Қызметтер бір кезең ішінде немесе бірден кӛп кезеңдерде кӛрсетілуі 

мҥмкін. Қызмет кӛрсетуге арналған кейбір шарттар қҧрылыс шарттарымен тікелей 

байланысты, мысалы, жоба жетекшілері және архитекторларға қызмет кӛрсетуге арналған 

шарттар. 

Компанияның активтерін басқа ҧйымдардың пайдалануы тҥсімнің мынадай 

нысандарда пайда болуына әкеліп соқтырады: 

- пайыздар - ақша қаражатын немесе оның баламаларын немесе компанияға тиесілі 

соманы пайдаланғаны ҥшін тӛлемдер; 

- лицензияланған тӛлемдер - компанияның ҧзақ мерзімді активтерін, мысалы, 

патенттерді, тауар белгілерін, авторлық қҧқықтарды және компьютерлік бағдарламалық 

қамтамасыз етуді пайдаланғаны ҥшін тӛлемдер; 

- дивидендтер - пайданы акционерлік капиталды иеленушілер арасында олардың 

белгілі бір сыныптың капиталына қатысуына қарай теңбе-тең бӛлу.  

Кіріске тек компаниямен алынған және оның ӛз жеке шотына тҥсуі міндетті 

экономикалық тҥсімдердің жалпы тҥсімі. Ҥшінші тараптың пайдасына тҥскен сатылым 

салығы, тауарлар және қызметтерден алынатын салық және қосымша қҧн салығы сияқты 

сомалар компанияға тҥсетін экономикалық пайда болып табылмайды, және жеке 

капиталдың ӛсуіне әкелмейді. Сондықтан олар тҥсімнен алынып тасталды. Агенттік 

қарым-қатынас кезінде тап осылай экономикалық пайданың жалпы ағыны компанияның 

ӛз капиталының ҧлғаюына әкеліп соқтырмайтын принципал пайдасына жиналатын 

сомадан тҧрады. Принципал пайдасына алынған сомалар тҥсім болып табылмайды. 

Тҥсім  алынған немесе алынуға тиіс қарама-қарсы ҧсыну әділ қҧны бойынша 

бағалануы тиіс. 

Компанияда әдетте қаржылық жоспарлау мен есептіліктің тиімді ішкі жҥйесі 

болуға тиіс. Мәміленің орындалуына қарай шарт бойынша тҥсім мен шығындарды 

бағалауды тексереді және қажеттілігіне қарай қайта қарайды.  Мҧндай  қайта қараулардың 

қажеттілігі шарттың нәтижесі сенімді тҥрде бағалана алмайтынын білдірмейді. 

Есепті кезеңдегі Табыстарді танып ӛлшегеннен кейін сол Табыстарді алумен 

байланысты орын алған шығындарды тану және ӛлшеу қажет: 

Табыстарді алумен байланысты шығындарды келесі тҥрлерге жіктеуге болады: 

а) тікелей шығындар – бҧлар табысқа сәйкес келетін сатылған тауарлардың ӛзіндік 

қҧны; 

ә) кезең шығындары – сату процесі мен әкімшілік басқару мақсатындаға 

шығындар; 

б) бӛлініп тартылған шығындар – активтер таза табыс әкелетін есепті кезеңдерге 

сәйкес жҥйелі тҥрде бӛлініп тартылған шығындар. Мҧндай шығындарға: амортизация 

және сақтандыру шығындар жатады. 

Ӛндірістік кәсіпорындарда барлық ӛндірістік шығындар ӛнімнің ӛзіндік қҧнына 

қосылып, ал ӛндірістік емес шығындар кезең шығындарының қҧрамына қосылады. 

 

Қолданылған дереккӛздер тізімі 

1.   Қаржылық есептің ҧлттық стандарты, Алматы 2007 

2.   №18 «Кірістер» ҚЕХС. 
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Общие принципы написания магистерской диссертации 
 

Красилова В.А., к э.н, доцент, Бекбенбетова А.Е., старший преподаватель 

 Алматинская академия экономики и статистики,  г.Алматы 

E-mail: 666-aizhan@mail.ru 

 

В решении стратегических задач дальнейшего развития экономического 

потенциала Казахстана, укрепления позиции Республики на мировом уровне на период до 

2050 года  большое значение имеют вопросы совершенствования бухгалтерского учѐта, 

аудита, экономического анализа, подготовки кадров высшей квалификации этого 

направления. Можно сказать: подготовки элиты Экономистов с большой буквы. И важная 

роль в этом процессе принадлежит подготовке магистрантов. Ну а чтобы получить 

искомую степень магистра соискателям нужно написать и защитить диссертацию. Чтобы 

процесс осуществлялся и был успешно завершѐн, учѐные предлогают предерживаться 

определѐнной методики, чтобы наиболее полно и убедительно раскрыть суть своего 

исследования. Разумеется, в этом вопросе приемлем творческий подход и каждый 

соискатель выбирает свою линию с тем, чтобы это вдохновляло его на труд, а душа 

радовалась от сознания, что и он приложит свои силы к решению тех грандиозных задач, 

которые стоят перед Республикой Казахстан на ближайшие годы. 

Итак, примерная структура магистерской диссертации может быть представлена 

следущими элементами: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 нормативные ссылки; 

 определения; 

 обозначения и сокращения; 

 введение;  

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

В ААЭС при написании, оформлении и процедуре защиты магистерской 

диссертации по экономическим специальностям рекомендовано соблюдать следующие 

правила: 

 введение и заключения магистерской диссертации должно быть не мение 3-5 

страниц 

 в каждом разделе магистерской диссертации должно быть не менее 2-3 

подразделов, объѐм каждого подраздела должен составлять не менее 10-15 страниц 

 структурное соотношение теоретической, аналитической и конструктивной 

части магистерской диссертации должно быть примерно равным каждому разделу должно 

отводиться от 25 до 35% от общего объѐма магистерской диссертации 

 в конце каждого раздела следует сформировать выводы (2-3 абзаца). Обычно 

выводы начинаются следующими оборотами: ―таким образом…‖, ―отсюда следует…‖,‖на 

основе вышесказонного, можно заключить что…‖. 

 По всей работе в случае заимствования материалов из определѐнных 

источников (учебники, учебные пособия, периодическая литература и т.п) следует 

приводить ссылки в соответствии с существующими правилами. В случае отсутствия 

ссылок магистерская диссертация не допускается к защите; количество приводимых в 

списке использованных источников должно быть не менее 50-ти.‖ 

mailto:666-aizhan@mail.ru
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 При написании магистерской диссертации магистранту предпочтительно 

придерживаться следующих позиций. 

Титульный лист – это первая страница диссертации, указанные в нѐм сведения 

(наименование организации, где выполнена диссертация. Фамилия, имя и отчество 

диссертанта, наименование работы и т.д.) являются источником информации для 

обработки и поиска диссертации, т.е это то, что можно назвать ―след в истории‖, который 

оставляет автор. 

Содержания – указывает наименования всех разделов диссертации номера их 

страниц. 

Нормативные ссылки – здесь следует указать перечень и наименования 

стандартов в порядке возрастания регистрационных номеров обозначений, на которые в 

тексте диссертации приведена ссылка. Обычно этот элемент диссертации начинается 

словами: ―В настоящей диссертации использованы ссылки на следующие стандарты‖. 

Определения. Этот элементы диссертации обычно начинают словами: ‖ В 

настоящей диссертации применены следующие термины с соответствующими 

определениями‖. 

Обозначения и сокращения. В этом структурном элементе диссертации 

соискатель указывает перечень обозначений и сокращений, применѐнных им в своей 

работе. Этот перечень может быть приведѐн либо в порядке их приведения в тексте, либо 

в алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и пояснениями. 

Введение, как правило, отражает оценку современного состояния решаемый 

научной, научно-технологической или технологической проблемы (задачи) научно и 

инновационного характера, основание и исходные данные, обоснование необходимости 

для разработки темы диссертации. Здесь же соискатель показывает актуальность и 

новизну темы, еѐ связь с другими научно-исследовательскими, экспериментально -

исследовательскими работами, а так же приводит цели, объект, предмет, задачи 

исследования и их роль в выполнении научно-исследовательской (экспериментально – 

исследовательской) работы в целом, отражает методологическую базу и сообщает 

положения, выносимые на защиту. 

Основная часть отражает суть представленной к защите магистерской 

диссертации, здесь диссертант показывает основные результаты выполненной работы, 

применяемую им методику. 

Заключение должно содержать краткие выводы, полученные магистрантом по 

результатам исследования, оценку полноты решения поставленных задач, перечислить 

разработанные рекомендации и исходные данные по практическому применению 

использования результатов и оценку технико-экономической эффективности их 

применения, а также оценку научного уровня выполненной работы в сравнении с 

имеющимися достижениями в этой области. 

Список использованных источников должен включать не менее 50-ти 

наименований, приводится он в порядок последовательности их применения в 

диссертационной работе. 

Приложения обычно состоят из материалов, связанных с выполненной 

диссертацией, которые по тем или иным причинам не могут быть включены в основную 

часть. Это могут быть промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчѐты, таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, описания 

алгоритмов и примерами задач, решаемых с помощью компьютерной техники,  

разработанных соискателем в процессе работы над диссертацией, акт внедрения 

результатов магистерской диссертации и др. На все приложения в тексте диссертации 

должны быть ссылки. 

И в заключение. Основные результаты магистерской диссертации, выносимые на 

защиту, должны быть представлены не менее чем в двух публикациях в научных 

изданиях, могут быть доложены на научно – практических  конференциях. К публикации 
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могут быть приравнены тезисы региональных, республиканских, международных 

конференций, симпозиумов, совещаний, обзорные информационные доклады, 

аналитические обзоры, информационные листки объѐмом не менее 0,3 п.л. 

Хочется пожелать соискателям, будущим магистрантам быть упорными в 

достижении поставленной цели написать и успешно защищать диссертацию. Известно: 

человек, если захочет что – то сделать – найдѐт силы и возможности выполнить это, а не 

захочет – найдѐт оправдание. 

Будьте успешными! Принимайте активное участие в решении программы развития 

нашего родного Казахстана по вхождению его к 2050 году в число наиболее развитых 

стран Мира! 
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В 1991 году перестала существовать общесоюзная система централизованного 

планирования, происходит переход к рыночной экономике. 

Став независимым суверенным государством, Казахстан получил возможность 

самостоятельно осуществлять свою внешнеэкономическую деятельность. Современный 

этап внешнеэкономической деятельности характеризуется существенными изменениями в 

установлении договорных связей с иностранными государствами. В процессе 

экономических реформ в Казахстане предприятия получили право самостоятельно 

выходить на внешний рынок, самостоятельно заключать коммерческие контракты с 

иностранными контрагентами. 

Казахстан стал членом многих международных организаций, ратифицировал ряд 

международных конвенций. 

Процесс дальнейшего развития контрактного права, думается, должен 

сопровождаться заключением Республикой Казахстан с иностранными государствами, с 

государствами СНГ двусторонних соглашений о взаимном сотрудничестве, об оказании 

правовой помощи, об отмене опытом, информацией в области заключения и исполнения 

коммерческих контрактов. 

Казахстанские организации в рамках внешнеторговых соглашений по экспорту-

импорту товаров, оказанию услуг и выполнению работ вступают в деловые отношения с 

mailto:chyudovische@bk.ru


129 

 

организациями-нерезидентами или их филиалами и представительствами, 

расположенными на территории Казахстана. Согласно Закону РК «О бухгалтерском учете 

и финансовой отчетности» субъекты, осуществляющие деятельность на территории 

республики, обязаны вести бухгалтерский учет в соответствии с требованиями этого 

Закона. На иностранные юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность через постоянное учреждение и представительства, распространяются 

положения казахстанского законодательства в части ведения бухгалтерского учета. 

В современных условиях хозяйствования практически невозможно управлять 

сложным экономическим механизмом хозяйствующего субъекта без своевременной, 

полной и достоверной экономической информации, которую дает только четко 

налаженная система учета. В условиях рыночных отношений все большее количество 

предприятий включается во внешнеэкономическую деятельность, что позволяет им иметь 

валютную выручку, закрепиться на внешнем рынке, производить конкурентоспособную 

продукции, работы и услуги. 

Во внешней торговле осуществляется три основных вида операции: экспорт, 

импорт, реэкспорт. Субъектами экспортных обязательств являются предприятия-

экспортеры, непосредственно выступающие на рынке, а также посреднические 

организации, выполняющие поручения предприятия об экспорте товара за определенное 

комиссионное вознаграждение [1, с 525]. 

Рыночная экономика создала широкие возможности для осуществления 

внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций всех форм 

собственности. Любая организация, любой гражданин получил право непосредственного 

налаживания связей с зарубежными партнерами и вовсе не для праздного любопытства, а 

в силу хозяйственной необходимости. Все более понятным становится то, что 

вовлеченность в мирохозяйственные связи – важное условие полноценного 

экономического развития, что создать производство, отвечающее самым современным 

организационным и техническим требованиям, опираясь только на собственный опыт, по 

существу невозможно. 

События, происходящие сейчас в мире, свидетельствуют о новых подходах к 

экономическим отношениям между странами. Мир един – таков главный постулат 

важнейшего из этих подходов, следовательно, все страны развиваются по общим 

экономическим законам и нет оснований делить их на различные социально-

экономические системы. Большое значение приобрели вопросы организации 

внешнеэкономической деятельности, в том числе и экспортно-импортных операций, ее 

регулирования, заключения контрактов, технологии доставки товаров и расчетов за них, 

техники оформления внешнеторговых операций и сделок. Традиционной и наиболее 

развитой формой международных экономических отношений является внешняя торговля, 

которая представляет собой торговлю какой-либо страны с другими странами, состоящую 

из оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) товаров. На долю 

экспортно-импортных операций приходится 80% всего объема международных 

экономических отношений. Для любой страны роль внешней торговли трудно 

переоценить. По определению Дж. Сакса «экономический успех любой страны мира 

строиться на внешней торговле. Еще ни одной стране не удалось создать здоровую 

экономику, изолировавшись от мировой экономической системы» [2, с 424]. 

Под экспортно-импортными операциями понимается коммерческая деятельность, 

связанная с куплей-продажей товаров, имеющих материально-вещественную форму. При 

этом под экспортными операциями понимается деятельность, связанная с продажей и 

вывозом за границу товаров для передачи их в собственность иностранному контрагенту; 

под импортными операциями понимается деятельность, связанная с закупкой и ввозом 

иностранных товаров для последующей реализации их на внутреннем рынке своей 

страны. 

В международной коммерческой практике под экспортом и импортом понимаются 
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обычно только операции, осуществляемые на коммерческой основе, а именно, на основе 

заключения и исполнения международных торговых сделок – контрактов купли-продажи. 

Поставки в виде помощи, даров и другие, осуществляемые на безвозмездной основе, в 

стоимость экспортно-импортных операций, как правило, не включаются, а учитываются 

отдельно. 

Экспортно-импортные операции считаются совершенными, если товар пропущен 

через государственную границу страны контрагента, что возможно после выполнения 

определенных таможенных формальностей и процедур, в числе которых предоставление 

сведений для статистического учета. Таможенный учет экспортно-импортных грузов – 

база статистического учета международных товарных потоков. Он кладется в основу 

национальной внешнеторговой статистики каждой страны и статистики международной 

торговли в целом, которая ведется и публикуется международными коммерческими 

организациями системы ООН. Поэтому единообразию ведения таможенного 

статистического учета, унификации понятий, стандартизации внешнеторговой 

документации придается чрезвычайно большое значение как на международном, так и на 

национальном уровнях.  

Остановимся на некоторых определениях, используемых в международной 

коммерческой практике при совершении экспортно-импортных операций. 

Под экспортом понимаются и статистически учитываются: 

• вывоз из страны товаров, произведенных, выращенных или добытых в стране, а 

также товаров, ранее ввезенных из-за границы и подвергшихся переработке; 

• вывоз товаров, ранее ввезенных, переработка которых происходила под 

таможенным контролем; 

• вывоз за границу ранее ввезенного товара, не подвергшегося в, стране экспорта 

какой-либо переработке. Такой экспорт называется реэкспортом. Предметом реэкспорта 

чаще всего выступают товары, реализуемые на международных аукционах и товарных 

биржах; к реэкспортным операциям относятся и операции, осуществляемые без завоза 

товара в свою страну. Такого рода операции, по сути, не относятся к экспорту или 

импорту данной страны, хотя и учитываются таможенной статистикой. Они совершаются 

торговыми фирмами в целях извлечения прибыли благодаря разнице цен на один и тот же 

товар на разных рынках. Реэкспортными операциями являются также операции по вывозу 

товаров с территории свободных зон и приписных складов. Они учитываются таможенной 

статистикой как экспортные операции[3, с 309]. 

Под импортом понимаются и статистикой учитываются: 

– ввоз в страну товаров иностранного происхождения непосредственно из страны-

производителя или страны-посредника для личного потребления, для промышленных, 

строительных, сельскохозяйственных и других предприятий иди же для переработки с 

целью потребления внутри страны, или же с целью вывоза из нее; 

– ввоз товаров из свободных зон или приписных складов; 

– ввоз из-за границы ранее вывезенных отечественных товаров, не подвергшихся 

там переработке. Такой импорт называется реимпортом. К реимпорту относятся товары, 

не проданные на аукционе, возвращенные с консигнационного склада, забракованные 

покупателем и др.; 

– ввоз товаров для переработки под таможенным контролем. Сюда относятся такие 

товары, которые ввозят в страну для переработки с целью вывоза готовой продукции, 

содержащей в себе данный товар в переработанном или измененном виде. Например, ввоз 

оливкового масла для производства на экспорт сардиновых консервов. В этих случаях, как 

правило, импортер освобождается от уплаты таможенной пошлины при ввозе товара для 

переработки его под таможенным контролем. 

Важно иметь в виду, что в стоимость экспорта и импорта таможенный учет 

включает также все товары, поставляемые материнскими компаниями транснациональных 

корпораций (ТНК) своим дочерним компаниям, находящимся на территории других 
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стран. Практически только таким образом учитывается внутрифирменный обмен, 

осуществляемый в рамках ТНК, который включается в международный товарообмен. На 

основе данных таможенной статистики можно определить долю ТНК в международной 

торговле.  

Кроме того, в стоимость товарного экспорта и импорта включаются: 

– стоимость поставок комплектного оборудования и материалов, включая 

стоимость технических услуг; 

– лицензионные отчисления; 

– стоимость товаров, проданных или купленных через торговых посредников на 

ярмарках и выставках; 

– стоимость товаров, предоставляемых в аренду иностранному контрагенту и 

перемещаемых через таможенную границу (учитывается и публикуется отдельно).  

Экспортно-импортные отношения являются формой связи между 

товаропроизводителями разных стран, возникающей на основе международного 

разделения труда и выражает их взаимную экономическую зависимость. Структурные 

сдвиги, происходящие в экономике стран под влиянием научно-технического прогресса, 

специализация и кооперирование производства усиливают взаимодействие национальных 

хозяйств. Это способствует активизации международной торговли. Согласно 

исследованиям внешнеторгового оборота, на каждые 10% роста мирового производства 

приходится 16% увеличения объема экспортно-импортных операций. Качеству экспортно-

импортных операций во многом способствует правильно организованная работа 

коммерческих служб предприятия.  

Во внешней торговле осуществляется три основных вида операций: 

Экспорт-продажа товаров (работ, услуг) иностранному покупателю; 

Импорт-приобретение товара у иностранного продавца с завозом товара в страну 

покупателя; 

Реэкспорт-экспорт импортированного товара с предварительным завозом в РК или 

без такого завоза. 

В соответствии с Указом Президента РК, имеющим силу Закона, О 

лицензировании от 17 апреля 1995 года (ред. от 12.01.2007г.) № 2200 экспорт и импорт 

товаров (работ, услуг) лицензируется. Лицензиар выдает два вида лицензий: генеральные 

и разовые. 

Перестройка внешней экономики, прямой выход предприятий на внешний рынок и 

связанные с этим возникновение ряда новых операций (экспорт, импорт товаров 

использование иностранной валюты, расходы по загранкомандировкам, маркетингу и т.д.) 

определили необходимость создания механизма бухгалтерского учета экспортно-

импортных и валютных операций. 

С переходом на международные стандарты учета перед бухгалтерами предприятий 

встала сложная задача самостоятельной разработки системы, разработка форм первичной 

документации и регистров учета по отражению внешнеторговых операций и их 

налогообложения. 

Экспортные и импортные операции являются самостоятельным объектом учета, а 

первичные документы и учетные регистры должны отражать специфику внешнеторговых 

операций. а также содержать те показатели, которые характеризуют экспортную 

деятельность. Это в свою очередь позволит установить взаимосвязь показателей 

планирования и учета и осуществлять контроль за выполнением плановых заданий. 

Актуальность темы неоспорима, т.к. проблемы внешнеэкономической 

деятельности входят в ряд ключевых, оказывающих влияние на процессы развития 

международных торговых отношений страны. Без совершенствования этих отношений 

невозможно проведение интеграции Республики Казахстан в мировую рыночную 

экономику. 
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С  возникновением и развитием государств стало возникать и развиваться 

налогообложение. К одной из форм налогообложения (на самых ранних стадиях 

существования государства) можно отнести жертвоприношение, которое далеко не всегда 

было добровольным, а являлось неким неписаным законом.  

Развитие и изменение форм государственного устройства всегда сопровождается 

преобразованием налоговой системы. В современном цивилизованном обществе налоги - 

основная форма доходов государства. Помимо этой сугубо финансовой функции 

налоговый механизм используется для экономического воздействия государства на 

общественное производство, его динамику и структуру, на состояние научно-

технического прогресса. 

Подоходное налогообложение начало внедряться уже в  80-х гг. XIX в. , 

устанавливается  налог на доходы с ценных бумаг и т.д. Ставки налога в стимулировали 

промышленников  к получению максимальной прибыли (т.к. рост ставки налога на 

прибыль в зависимости от размеров прибыли был достаточно мал). Закон о подоходном 

налоге был принят в России лишь 6 апреля 1916 года. 

В Казахстане в XIX в. начался период урбанизации и развития капитализма, 

происходили не только количественные, но и качественные изменения. 

Но развитие Казахстана было прервано: сначала I мировая война (увеличение 

бумажноденежной эмиссии, повышение сборов, налогов, акцизов, падение покупательной 

способности рубля, уменьшение золотого запаса, увеличение внутреннего и внешнего 

долгов и пр.), потом февральская революция (нарастание инфляции, развал хозяйства, 

эмиссия необеспеченных денег). Очередной спад во всей финансовой системе наступил 

после Октября 1917г. 

Основным источником доходов власти опять стала эмиссия и контрибуция, что 

отнюдь не способствовало налаживанию хозяйства. 

Определенный этап налаживания финансовой системы наступил после 

провозглашения НЭПа. Появились иностранные концессии, разработана система налогов, 

http://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=1650
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займов, кредитных операций. Период НЭПа показал, что нормальное налогообложение 

возможно только при правовой обособленности предприятий от государственного 

аппарата управления. Но НЭП быстро свернули. 

В течении 1922-1926 г. доля прямых налогов возросла от 43% до 82%. Важную 

роль в налоговой системе играл налог с оборота. В Европейских странах он 

эволюционировал в НДС, в СССР же он больше тяготел в сторону акцизов. На 

протяжении многих лет налог с оборота вызывал отклонение цен на товары от их 

стоимости, препятствовал установлению рыночных цен и развитию хозрасчетных 

отношений. Другим важным налогом был подоходно-поимущественный налог. Он 

представлял собой прежде всего налог на капитал. Поимущественное обложение было 

прогрессирующим. В результате всякое слияние капиталов было практически 

невозможным. Плюс к этому дважды облагались налогом доходы участников 

товариществ: сначала как совокупный доход, а затем как выплаченные дивиденды. 

Подобный налоговый гнет толкал частных предпринимателей на путь спекуляции, 

препятствовал рациональной концентрации и накоплению капитала даже на самом 

примитивном уровне. 

В дальнейшем финансовая система РК эволюционировала в направлении, 

противоположном процессу общемирового развития. От налогов она перешла к 

административным методам изъятия прибыли предприятий и перераспределения 

финансовых ресурсов через бюджет страны, что привело страну в конце концов к кризису. 

Первым законом Республики Казахстан, который посвящен подоходному налогу, 

был Закон от 24 декабря 1991 г. «О внесении изменений в Закон Казахской ССР «О 

подоходном налоге с граждан Казахской ССР, иностранных граждан и лиц без 

гражданства» [1]. 

В начале 90-х годов налог на прибыль, как тогда назывался корпоративный 

подоходный налог достигал 55 %, а для банков  страховых организаций – 45 %. 

Таким образом, прежде чем налоговая система  РК стала такой, какой мы ее знаем 

сегодня, она прошла длинный путь развития. Современные интерпретации 

налогообложения могут выглядеть следующим образом.  

Налоги возникли вместе с товарным производством, разделением общества на 

классы и появлением государства. ―В налогах воплощено экономически выраженное 

существование государства‖, - подчеркивал К. Маркс. В эпоху становления и развития 

капиталистических отношений значение налогов стало усиливаться. Изъятие 

государством в пользу общества определенной части валового внутреннего продукта в 

виде обязательного взноса и составляет сущность налога. Взносы осуществляют основные 

участники производства валового внутреннего продукта: 

 работники, своим трудом создающие материальные и нематериальные блага и 

получающие определенный доход; 

 хозяйствующие субъекты, владельцы капитала, действующие в сфере 

предпринимательства. 

А. Смит в своем ―Исследовании о природе и причинах богатства народов‖ [2] 

считал основными принципами налогообложения всеобщность, справедливость, 

определенность и удобность. Со временем этот перечень был дополнен принципами 

обеспечения достаточности и подвижности налогов (налог может быть увеличен или 

сокращен в соответствии с объективными нуждами и возможностями государства), 

выбора надлежащего источника и объекта налогообложения, однократности обложения. 

По методу установления налоги подразделяются на прямые и косвенные. К числу прямых 

относятся: корпоративный подоходный налог, налог на прибыль, ресурсные платежи, 

налоги на имущество, владение и пользование которыми служат основанием для 

обложения.  

Налогообложение в Республике Казахстан является всеобщим и обязательным. 

Запрещается предоставление налоговых льгот индивидуального характера. 
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Исчисление суммы налогов, удерживаемых у источника выплаты, осуществляется 

налоговым агентом. В случаях, предусмотренных особенной частью Налогового Кодекса, 

обязанность по исчислению суммы отдельных видов налогов и других обязательных 

платежей в бюджет может быть возложена на налоговый орган и на уполномоченные 

органы. 

Практика подоходного налогообложения различает валовый доход, вычеты и 

облагаемый доход. Валовый доход - это общая сумма доходов, полученных из различных 

источников. Законодательно из валового дохода разрешается вычесть производственные, 

транспортные, командировочные, рекламные издержки. Кроме того, к вычетам относятся 

различные налоговые льготы - необлагаемый минимум (определенная величина дохода, 

свободная от налога), скидка с дохода лиц, имеющих на иждивении детей [3]. 

При подоходном налогообложении в мировой практике в целом чрезвычайно 

важно рассчитать оптимальные ставки налогов. Если ставки чрезмерно высоки, то 

подрывается стимул к нововведениям, рискованным проектам в тех странах, где они не 

установлены законом. В высоких ставках налога таится опасность снижения трудовой 

активности людей. 

С началом рыночных преобразований, проблемы налогообложения предприятия 

получили освещение в трудах казахстанских и российских ученых: Г.Д.Карагусовой,    

К.К.Ильясова,    В.Д.Мельникова,    Е.Ж. Дербисова, М.Т.Оспанова, А.Е.Есентугелова,  

А.Б.Зейнельгабдина,  Н. К.Кучуковой, А.А.Нурумова, А.Ковалевой, Т.Юткина, 

А.Худякова, Л.Дробозиной, И.Русаковой, В.Кашина, Д.Черник и др.                                

Однако, несмотря на наличие определенного числа научных трудов, статей 

отечественных авторов по данной теме, вопросы управления налоговой системой 

недостаточно разработаны. Отсутствуют исследования данной проблемы на региональном 

уровне. Вопросы прогнозирования корпоративных налогов не были предметом 

специального научного исследования в Республике Казахстан. Нет системного 

исследования проблем управления налогами и прогнозирования налоговых поступлений. 

Эти вопросы продолжают оставаться актуальными как в теоретическом, так и в 

практическом плане. 

Элементами, являющимися характерной чертой механизма взимания налогов 

являются: правовая основа налога (Налоговый Кодекс РК);  налогоплательщик (субъект 

налога – корпорация, коллективный субъект);  объект налога (доход юридического лица); 

норма налога (налоговая ставка по закону); способы, сроки и порядок уплаты; льготы по 

налогу. 

Для каждого коммерческого предприятия в условиях рыночной экономики 

главным направлением всей экономической работы, является проведение грамотного 

экономического анализа показателя дохода, ее состава, выявление причин ее изменения, 

вскрытие недостатков в работе, негативно влияющих на ее величину, чтобы на этой 

основе определить основные направления ее развития и разработать конкретные 

мероприятия по росту дохода с учетом планирования выплаты определенного количества 

налогов. 
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В процессе своей деятельности многие предприятия  сталкиваются с такими 

проблемами как: недостаточная капиталовооруженность; растущие риски кредитования; 

высокая дебиторская задолженность; рост неплатежей; указания иностранных клиентов о 

покупке товара по открытым счетам. 

Справиться с этими трудностями можно прибегнув к одному из самых 

перспективных видов банковских услуг, наиболее приспособленному к современным 

процессам развития экономики, который носит название факторинг.  

Факторинг - это достаточно новый вид услуг в области финансирования, 

которым занимаются специальные факторинговые компании, тесно связанные с банками 

или являющиеся их дочерними филиалами, либо сами банки.           Целью факторингового 

обслуживания является своевременное инкассирование долгов для сокращения потерь, 

вследствие задержки платежа, и предотвращение появления сомнительных долгов, 

повышение ликвидности и снижение финансового риска для клиентов, которые не хотят 

брать на себя работу по проверке платежеспособности своих контрагентов, по ведению 

бухгалтерского учета в отношении своих требований и заинтересованы, по возможности, 

в наиболее быстром получении денег по счетам. 

В основе факторинга лежит покупка банком (факторской компанией) 

счетов-фактур клиента на условиях немедленной оплаты части стоимости 

(70-90%) отфактурованных поставок и оплаты остальной части (за вычетом 

процента за кредит) в строго обусловленные сроки независимо от 

поступления выручки от дебиторов.. 

В соответствии с конвенцией о международном факторинге, операция 

считается факторингом в том случае, если она удовлетворяет какому-либо из 

следующих четырех признаков: 

   -   наличие кредитования в форме предварительной оплаты долговых требований. 

   -  ведение бухгалтерского учета поставщиком, прежде всего учета реализации. 

   -  инкассирование его задолженности; 

- страхование поставщика от кредитного риска. 

В настоящее время выделяют несколько видов факторинговых операций. 

 Внутренние (если поставщик и его клиент, т.е.стороны по договору 

купли-продажи, а также фактор-фирма находятся в одной и той же стране) 

или международные. 

Открытые (если должник уведомлен об участии в сделке фактор-фирмы) или 

закрытые (конфиденциальные).    

С правом регресса, т.е. обратного требования к поставщику возместить 

уплаченную сумму, или без права регресса. Данные условия связаны с 

рисками, которые возникают при отказе плательщика от выполнения своих 

обязательств, т.е. кредитными рисками.                    

В современных условиях наиболее универсальной системой финансового 

обслуживания клиентов является конвенционный (открытый) факторинг.  

            Международной правовой основой факторинга является подписанная 28 мая 1988 

г. В Оттаве (Канада) 55 странами и утвержденной Советом Международного  института 

унификации частного права (УНИДРУА) Конвенцией о международном факторинге. Цель 
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данной конвенции – унификация определения факторинга и создание международно-

правовых предпосылок его развития в мире при сохранении права национальных 

факторинговых компаний заключать соглашения с поставщиками и другими 

факторинговыми компаниями на собственных условиях.  

          Статьей 30 Закона «О банках и банковской деятельности в Республике 

Казахстан»  предусматривается, что при наличии лицензии уполномоченного 

государственного органа  по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций банки в праве осуществлять факторинговые операции: приобретение прав 

требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска не платежа. В 

настоящее время финансирование под уступку требования (факторинг) регулируется ст.ст. 

729-738 Гражданского Кодекса Республики Казахстан. 

Практика зарубежных стран показала, что использование факторинга особенно 

эффективно для небольших и средних предприятий, а также вновь создаваемых, имеющих 

перспективы роста объемов производства и испытываемых недостаток денежных средств 

из-за несвоевременного поступления платежей от дебиторов. 
Для большинства отечественных (особенно государственных) предприятий схема 

факторинга, при которой первоначально выплачивается только часть суммы требования, 
оказалась неприемлемой (по причине особенностей действующей методологии учета 
реализации продукции). Поэтому коммерческие банки, проводя с ними факторинговые 
операции, обычно выплачивают сразу всю сумму требований к должникам (за вычетом 
процента за кредит). 

Выгода клиента банка при факторинговых операциях состоит в снижении издержек 
обращения, ускорении оборота денежных средств, устранении риска неплатежа со 
стороны покупателей, повышении общей платежеспособности и т.д. Более того, возможна 
ситуация, когда вообще все его счета оплачиваются в рамках факторинговой операции, 
т.е  поставщик имеет дело не с отдельными покупателями, а с одним банком. Кроме этого, 
оплата услуг последних по осуществлению в соответствии с заключенными договорами 
торгово-комиссионных операции учитывается в себестоимости продукции 
Факторинг имеет и другие преимущества. В частности, применение факторинга ускоряет 
получение платежей, гарантирует погашение задолженности, снижает расходы по 
ведению счетов и обеспечивает своевременную оплату поставщикам при временном 
финансовом затруднении у покупателя. Вместе с тем факторинг несет с собой и появление 
ряда проблем, связанных с денежным обращением. Они связаны с возможностью 
возникновения ситуаций, когда средства за отгруженную продукцию поставщик получает 
еще до того, как получатель продукции оценит ее соответствие условиям договора купли-
продажи. Это может привести к нежелательным последствиям, например оплате счетов, 
выставленных за поставку некачественной продукции, и т.п. Поэтому при факторинговых 
операциях банк должен тщательно анализировать выполнение предприятиями своих 
договорных обязательств, не допуская образования у них неоправданных доходов и 
устраняя тем самым возможность появления спорных ситуации. 

Одновременно, и это еще более важно, факторинговому отделу следует тщательно 
проанализировать информацию о платежеспособности плательщиков, о сложившейся 
практике их взаимоотношении с поставщиками, о точности и своевременности 
исполнения ими своих платежей и т.д. Получение данной информации возможно от 
предприятий-поставщиков, от банков и страховых компаний, обслуживающих того или 
иного плательщика, однако на практике это весьма затруднительно по самым разным 
причинам, в том числе из-за отсутствия специального закона о коммерческой тайне. 
Для этого целесообразно создавать специальные фирмы (кредитбюро) , занимающиеся 
сбором, обработкой и продажей информации по различным предприятиям, в  
информационном арсенале которых могут содержаться данные по миллионам компаний 
из различных стран мира. 

Применение факторинга особенно целесообразно во внешнеэкономической 
деятельности.      При экспорте продукции значительно возрастает кредитный риск 
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экспортера (вследствие трудностей оценки кредитоспособности потенциальных 
иностранных клиентов; предоставления коммерческого кредита на более длительный 
срок, с учетом времени, необходимого для доставки товаров на иностранные рынки; а 
также из-за таких факторов, как политическая нестабильность в стране импортера, низкий 
уровень ее экономического развития и т.д.) Кроме того, поскольку соглашение о 
внешнеторговом факторинге может предусматривать использование двух и более валют, 
возникает также валютный риск — опасность валютных потерь в связи с изменением 
курса иностранной валюты по отношению к национальной. В связи с увеличением 
степени риска факторинговая компания предъявляет к экспортеру более жесткие 
требования, чем к поставщикам на внутреннем рынке. При обслуживании экспортера 
факторинговая компания, как правило, заключает договор с факторинговой компанией 
страны - импортера и передает ей часть объема работ.   

Международный факторинг позволяет импортеру на постоянной основе 
получать товар с отсрочкой платежа (обычно до трех месяцев). Обязательство оплаты 
возлагается на импортера после приемки товарной поставки по качеству и количеству. 
Факторинг открывает уникальные возможности для предприятий, импортирующих 
товары в Казахстан, являясь не чем иным, как товарным кредитом.       

Основными клиентами по факторингу являются казахстанские импортеры, 
вынужденные совершать предоплату, открывать аккредитив или предоставлять 
платежные гарантии за поставляемый товар или оказываемые услуги. Для таких 
импортеров факторинг - способ избежать дорогостоящего кредитования и повысить 
эффективность использования собственных средств. 

На отечественном рынке факторинговых услуг факторы редко предоставляют 
непрофильные консультационные услуги. Наиболее прогрессивные компании и банки 
оказывают своим клиентам юридическую поддержку в оформлении отношений с 
покупателями и другими контрагентами; участвуют в построении эффективной системы 
сбыта и налаживании отношений с покупателями; помогают систематизировать 
информационные потоки, связанные с продажами продукции клиента - в общем, 
полностью концентрируются на построении эффективной системы сбыта, что, безусловно, 
содействует росту бизнеса клиента.  

В настоящее время наиболее "продвинутые" факторы стремятся удовлетворять 
потребности определенной группы клиентов исходя из размера и особенностей их 
бизнеса: часть банков и компаний сосредотачивает усилия на обслуживании 
исключительно крупных казахстанских или западных компаний, другие стараются 
удовлетворить запросы мелкого и среднего бизнеса. 

Наиболее перспективными сейчас являются рынки факторинга России, Украины и 
Беларуси: с этими государствами Казахстан связывают наиболее тесные экономические 
взаимоотношения. Открытие представительств и филиалов в странах ближнего зарубежья 
сопряжено с рядом дополнительных (по сравнению с созданием дочерних компаний в 
регионах) трудностей. Однако эти проблемы носят объективный характер и связаны в 
основном с различиями в законодательстве и культуре ведения бизнеса, а также 
определенными сложностями, касающимися доступа к необходимым информационным 
потокам. Основным препятствием к развитию единого рынка факторинга на территории 
СНГ является отсутствие общей нормативной базы и стандартов ведения бизнеса.    

На современном этапе факторинг развивается в универсальную систему 
обслуживания поставщика, включающую услуги бухгалтерского, информационного, 
сбытового, страхового, кредитного и юридического характера. 

Факторинг эффективен, прежде всего, на производственных предприятиях и 
оптовых фирмах, соответственно производящих и сбывающих потребительские товары. 
Клиенты факторинговой фирмы представлены в данном случае, как правило, мелкими и 
средними фирмами. Используя факторинговые операции, фирма не только приобретает 
хорошую репутацию, но и может рассчитывать на скидку за немедленную оплату обычно 
в размере 2-3% суммы платежа. Поставщики получает деньги немедленно, уменьшают 
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свой риск, связанный с возможной неплатежеспособностью клиента, и впоследствии 
могут предоставить предприятию лучшие ‚условия платежей. 

Несмотря на явные преимущества, факторинг не получил в Казахстане должного 
развития, особенно в сфере малого предпринимательства. Это связано не только с 
неразвитостью рыночных отношений, но и с незнанием нетрадиционного источника 
внешнего финансирования . Динамичное развитие факторинга в странах с рыночной 
экономикой, наличие его многочисленных модификаций свидетельствуют о высокой 
степени приспособляемости кредитно - финансовых институтов этих стран к меняющимся 
условиям хозяйственной жизни о потребностям своей клиентуры, активной разработке 
новых, адекватных современному уровню разделения труда форм кредитно - финансового 
обслуживания. Вместе с тем подобное развитие в определенной степени ограничивается 
тем, что на сегодняшний день ни в одной стране мира не принят специальный закон о 
факторинге. Для эффективного развития факторингового механизма в сфере малого 
бизнеса необходимо: 

- рекомендовать банковским структурам, инвестировано - финансовым компаниям 
и их филиалам на местах апробировать создание фактор-фирм, фактор-банков по 
обеспечению факторинговыми услугами в первую очередь малых и средних предприятий; 
- шире практиковать развитие факторинговых структур, как разновидности комиссионных 
операций, при коммерческих банках с использованием универсальной системы 
финансового обслуживания клиентов (конвенционный факторинг), при которой фактор-
банк должен принять на себя не только кредитование до возврата долга и получение 
самого долга, но и бухгалтерское, сбытовое, рекламное, страховое, кредитное 
обслуживание клиента с тем, чтобы клиент мог сосредоточиться на выполнении 
производственных и торгово-оперативных  функций. 

В качестве заключения  можно сделать вывод, что факторинг выгоден и 
поставщику, и покупателю, и фактору. С его помощью поставщик может следующее: 
    -  увеличить объем продаж, число покупателей и конкурентоспособность, предоставив 
покупателям льготные условия оплаты товара (отсрочку) под надежную гарантию; 
- получить кредит в размере до 90% от стоимости поставляемого товара, что 
ускорит оборачиваемость средств. 

Покупатель может: 
- получить товарный кредит (продавец поставляет товар с отсрочкой платежа под 
гарантии в среднем до 3 месяцев); 
- избежать риска получения некачественного товара; 
- увеличить объем закупок; 
- улучшить конкурентоспособность, ускорить оборачиваемость средств. 

Основными доходами фактора  являются: 
- проценты по кредиту; 
- комиссионное вознаграждение. 

Таким образом, можно выделить главные экономические достоинства факторинга, 
как особой формы кредитования: 
-увеличение ликвидности, рентабельности и прибыли; 
-превращение дебиторской задолженности в наличные деньги; 
-возможность получать скидку при немедленной оплате всех счетов поставщиков; 
-независимость и свобода от соблюдения сроков платежей со стороны дебиторов; 
-возможность расширения объемов оборота; 
-повышение доходности; 
-экономия собственного капитала; 
-улучшение финансового планирования; 
-уменьшение рисков неплатежей. 
            Факторинг является рискованным, но высоко прибыльным видом кредитования, 
эффективным орудием финансового маркетинга, одной из форм интегрирования 
банковских операций, которые наиболее приспособлены к современным процессам 
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развития мировой экономики. 
Исходя из вышеизложенного, развитие факторинга - это и есть перспектива для 

развития бухгалтерского учета в данной отрасли. 
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Қазіргі нарықтық жағдайда тек ірі кәсіпкерлікпен ғана айналысуға болады, шағын 

кәсіпкерлік ӛмір сҥруге қабілетсіз деген пікір қалыптасқан. Шындығына келгенде жылдар 

бойғы тәжірибе кӛрсеткендей, шағын бизнес ірі бизнеспен табысты тҥрде бәсекелесуде, 

себебі ол дағдарыс жағдайларында анағҧрлым икемді, тҧрақты болып келеді. Біріккен 

Ҧлттар Ҧйымының Даму бағдарламасының мәліметтері бойынша әлемдік экономикада 

шағын кәсіпорындардың саны барлық кәсіпорындардың жалпы санының 95%-дан асады. 

Мысалы, Жапонияда бҧл кӛрсеткіш 99,6%-ды қҧраса, АҚШ-та ҧлттық жҧмыс кҥшінің 2/3 

бӛлігі шағын кәсіпкерлікте еңбек етеді.  

Бҥгінде Қазақстанда еңбекке жарамды белсенді тҧрғындардың әрбір бесіншісі 

шағын және орта бизнесте еңбек етуде. Олардың шамамен алғанда тең жартысы – жеке 

кәсіпкерлер. Ал барлық тіркелген кәсіпорындар мен кәсіпкерлердің 90% артық бӛлігі 

шағын және орта бизнес секторына тиесілі. Қазақстанның қазіргі кезеңдегі дамуы ӛзінің 

кәсіпкерлік қабілетін байқап кӛргісі келетін кез келген адамға мҥмкіндіктер береді. 

Мемлекет кәсіпкерлік қызметтің еркіндігіне кепілдік береді және соны қорғау мен 

қолдауды қамтамасыз етеді. Қазақстан Республикасының 1995 жылдың 30 тамызындағы 

Конституциясына сәйкес «..Әркімнің кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне, ӛз мҥлкін кез келген 

заңды кәсіпкерлік қызмет ҥшін еркін пайдалануға қҧқы бар». «Кәсіпкерлік» ҧғымын 

алғаш рет ХVIII ғасырда ағылшын банкирі әрі экономисі Ричард Кантильон(1680-1734) 

қолданған болатын.  

Кәсіпкерлік дегеніміз – бҧл ӛзінде ҥнемі тҥрдегі тәуекел жағдайларында тауарлық 

ҧсыныс пен сҧраныс ӛзара сәйкес келтіріліп отыратын экономикалық қызмет. 

Кәсіпкерлік– азаматтар мен олардың бірлестіктерінің пайда немесе ӛзіндік табыс алуға 

бағытталған бастамашылық дербес қызметі. Кәсіпкерлікті азаматтар ӛз атынан, ӛзінің 

мҥліктік жауапкершілігі кепілдігімен немесе заңи тҧлғаның (кәсіпорынның) атынан және 
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соның жауапкершілігі кепілдігімен жҥзеге асырады. Кәсіпкерлік кәсіпорынның ҧйымдық-

қҧқықтық нысаны арқылы айқындалатын шектегі мҥліктік жауапкершілікті кӛздейді. 

Қазақстан азаматтары мен шет мемлекеттердің азаматтары, сондай-ақ, азаматтардың 

бірлестіктері кәсіпкерлік субъектілері болып табылады. Кәсіпкерлік жалдамалы еңбекті 

қолданбай немесе жалдамалы еңбекті қолданып, заңи тҧлға қҧрмай немесе заңи тҧлға 

қҧрып жҥзеге асырылады. Жалдамалы еңбекті қолданбай жҥзеге асырылатын кәсіпкерлік 

жеке еңбек қызметі ретінде тіркеледі, жалдамалы еңбекті қолдану жолымен жҥзеге 

асырылатын кәсіпорын ретінде тіркеледі [1]. 

Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлік кӛпшілік сипатқа ие және 

салыстырмалы тҥрде серпінді қҧбылысқа айналған. Кейінгі жылдары тіркелген шағын 

кәсіпкерлік субъектілерінің саны 2005 жылдағымен салыстырғанда 35%‒ға ӛскен, және 

2008 жылдың кӛрсеткіштері бойынша 1 миллионға  жеткен. Бҧл дегеніміз еліміздегі 

барлық шаруашылық етуші субъектілердің жалпы санының шамамен 92  

қҧрайды[2]. 

Белсенді шағын кәсіпкерлік субъектілерінің ҧйымдық-қҧқықтық формалар 

қимасындағы қҧрылымы кӛрсетіп отырғандай, 2008 жылы жеке кәсіпкерлердің саны 604 

мың субъектіні немесе 60,3%-ды қҧрады, заңды тҧлғалардың –шағын бизнес 

кәсіпорындарының саны 203 мың немесе 20,3%, шаруа қожалықтардың(фермерлік) саны-

194 мың немесе 19,4% қҧрады. Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің ең кӛп саны Оңтҥстік 

Қазақстан облысына тиесілі(102 мың), Алматы облысында(79 мың), Алматыда(60 мың) 

қызмет етеді. Ең тӛмен кӛрсеткіштерге Қызылорда(15 мық), Солтҥстік Қазақстан(18 мың), 

Маңғыстау(21 мың) және Батыс Қазақстан(22 мың) облыстары ие болуда. 

Кейінгі жылдарда кәсіпкерлердің жоғарғы қарқынмен дамып келе жатқанына 

қарамастан, экономиканық аталмыш секторының сапалық тҧрғыдан дамуына кедергі 

болып отырған бірқатар проблемалар орын алуда. Мҧндай проблемаларға мыналар 

жатады[3]: 

- заңнамалық базаның жетілмегендігі – жеке кәсіпкерлік туралы заңдардың 

нормалары ескірген. Шағын және орта бизнесті дамыту жӛніндегі бірқатар мәселелер 

бойынша нақты нормалар шығарылмаған, мҧнысы әкімшілік тосқауылдардың кӛбеюіне 

және әрекеттегі заңдардың әртҥрлі пайымдалуына әкеледі; 

- кәсіпкерлік субъектілерін критерийлік тҧрғыдан білгілеу мәселесі – кәсіпкерлік 

субъектілерін шағын және орта бизнес категориясына жатқызудың критерийлері әлемдік 

практикаға сәйкес келмейді; 

- Салықтық жҥйе жеткілікті дәрежеде дамымаған – Қазақстанның салық 

жҥйесінде шағын бизнес ауқымының ӛсуіне және оның біртіндеп орта бизнеске 

айналуына арналған экономикалық стимулдар қарастырылмаған;  

- әкімшілік тосқауылдар – әкімшілік тосқауылдардың болуы шағын және орта 

бизнестің дамуына елеулі кедергісін тигізеді. Алайда оларды кешенді талдау осы мәселені 

бҧрынғысынан да тиімді шешудің жолдарын ашуда; 

- кәсіпкерлікті қолдау инфрақҧрылымының нашар дамуы және ҥзінділік сипатқа 

ие болуы – Қазақстанда орын алып отырған шағын және орта бизнесті қолдау 

инфрақҧрылымы дамыту шараларын қолдауды қамтамасыз етпейді және жоғары 

транзакциялық шығындарға негіз болуда; 

- шағын және орта бизнес ӛнімдерінің бәсекеге қабілеттігінің тӛмендігі – қормен 

жеткілікті деңгейде жарақтандырылмауы, негізгі қҧралдардың жоғары тозу деңгейі мен 

тӛмен дәрежедегі жаңартылуы, сондай-ақ тҧтастай шағын және орта бизнес секторының 

тӛмен технологиялығы еңбек ӛнімділігін, шағын және орта бизнес ӛнімдерінің 

экономикалық тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін тӛмендетуде; 

- қаржы ресурстарына қатынаудың жоқтығы – әлемдегі қаржы дағдарысы шағын 
және орта бизнес субъектілерін қаржыландырудың жетіспеушілігі мәселесін одан әрі 
шиеленістіріп жіберді. Мемлекеттік тҧрақтандыру бағдарламасын уақытында жҥзеге 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B5%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD
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асыру дағдарыс қҧбылыстарының шағын және орта бизнес секторына жағымсыз әсерін 
ішінара бәсеңдетуге мҥмкіндік береді. 

Кәсіпкерлікті дамыту жолында туындаған осындай проблемаларды шешу ҥшін 
бірқатар шаралар іске асыруды қарастыру керек. Мысалы, Кәсіпкерлікке салық салу 
әкімшілігін жетілдіру, кәсіпкерлердің несие ресурстарына қол жетімділігін жеңілдету, 
кәсіпкерлікті қолдаудың бірыңғай білім беру және кәсіпкерлікті тиімді ақпараттық-
әдістемелік қолдау жҥйесін қолдау т.б. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін жылдан-жылға 
кәсіпкерлер саны кӛбеюде. Кәсіпорындар санының кӛбеюі еліміздегі жҧмыссыздықтың 
санын азайтады, халықтың тҧрмыс-жағдайы жақсарады. Сондықтан Тәуелсіз 
Қазақстанның қҧрылған сәтінен бастап кәсіпкерлікті қолдау жӛніндегі бірқатар 
мемлекеттік шаралар жҥзеге асырылып келеді.  
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Как известно, одним из способов выполнения операций считывания и передачи 

данных от внешнего их носителя в основную память  ЭВМ является  ввод с 
использованием оптических средств считывания данных, например, сканеров. При этом  
ввод считается автоматизированным, если он осуществляется под управлением 
специальной программы, которая также настраивает и запускает остальную часть 
системы.  

Такие операции особенно актуальны в логистике для управления грузовыми 
потоками в логистической цепочке доставки  грузов от поставщика  к покупателю.  Через 
каждое звено логистической цепи проходит большое количество единиц товаров.   Для 
того чтобы иметь возможность эффективно управлять  такой динамичной системой, 
необходимо в любой момент иметь оперативную информацию о детальном ассортименте   
материальных потоков. 

Данная проблема решается путем применения технологий автоматической 
идентификации товаров [1]. Начало было заложено   3 апреля 1973 г., когда ведущие 
представители отрасли розничной торговли   США выбрали единый стандарт для 
идентификации товаров, ныне известный    как штриховой код (barcode)  GS1.  Сегодня, 
спустя сорок лет,  во всем мире ежедневно  сканируется более 5 млрд. товаров.  

Но, идентификация продукции – это гораздо больше, чем просто маркировка и 
сканирование товаров. Автоматическая идентификация повышает производительность 
труда, исключает   ошибки при регистрации объектов и сборе данных,   создает 
возможность подтверждения подлинности товаров,  обеспечивает прозрачность цепей 

http://www.stat.kz/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aadilyam@mail.ru
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поставок в  масштабах планеты  и позволяет сделать рынок поистине глобальным.  
Поэтому очень важно, чтобы существующие системы бухгалтерского учета сопрягались с 
технологиями автоматической идентификации  GS1. Не случайно фирма "1С" активно  
включает данный сервис во все типовые конфигурации системы программ "1С: 
Предприятие", поддерживающие работу со сканерами штрих-кодов [2].  

Проблема реализации преимуществ  автоматической идентификации   особенно 
актуальна для Казахстана  в связи с предстоящим   вступлением страны во Всемирную 
торговую организацию. 

Цель  данной статьи  -     дать  основные сведения о современных технологиях 
автоматической идентификации, показать возможности и  сделать анализ эффективности 
и перспектив их применения. 

Система стандартов GS1. Вопросами стандартизации учета и управления 
международной многоотраслевой системой товарной нумерации  ведает международная 
организация  GS1 (Global Standards One).   Это добровольная некоммерческая ассоциация, 
которая после объединения в 2005 году систем EAN (European Article Numbering) и UCC 
(Uniform Code Council) в единое целое, получила новое название  GS1. В ее состав входят 
центральный офис в Брюсселе и более 100 Национальных организаций [1].  

GS1   занимается разработкой штрих кодов стран мира,  внедрением глобальных 
стандартов и решений в области повышения эффективности и прозрачности цепей 
поставок во всех отраслях экономики. Национальные организации, представляющие GS1 
в отдельных странах,  уполномочены использовать систему GS1 на национальном и 
региональном уровнях. В Казахстане такой организацией является Ассоциация "GS1 
Kazakhstan",  в России - Ассоциация автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ЕAN 
РОССИЯ» [1,2].  

Система стандартов GS1   построена на двух основных составляющих: стандартах 
автоматической идентификации GS1 и коммуникационных стандартах GS1. Первые  
относятся к сфере кодирования объектов, вторые  работают с транзакционными данными, 
т.е. данными, подтверждающими совершение деловых операций по движению товаров от 
производителя до покупателя. Рассмотрим подробнее эти стандарты. 

Для обозначения  и распознавания любых объектов  или их места нахождения 
служат стандарты,  называемые идентификационными ключами GS1 [1].    

Основным структурным элементом Системы GS1 является глобальный номер 
предмета торговли GTIN (Global Trade Item Number). Он  используется для уникальной 
идентификации предметов торговли, т.е. товаров и услуг, по которым указывается цена, 
составляется заказ или счет-фактура на любом участке цепи поставок, будь то касса, 
склад, электронный каталог или другой пункт.  

Наиболее распространен    глобальный номер предмета торговли GTIN-13,  
который  состоит из 13 цифр и имеет  следующую структуру, поясняемую  примером, 
приведенным на рис.1:  

a. Префикс GS1: цифровая последовательность, присваиваемая Национальным 
организациям GS1. На рис. 1: 950 – Головной офис GS1; 

b. Номер предприятия (1101): номер предприятия вместе с Префиксом GS1 
образует Префикс предприятия GS1;   

c. Ссылочный номер предмета торговли (02103) присваивается владельцем 
Префикса предприятия GS1 каждому отдельному товару для формирования уникального 
номера;  

d. Контрольная цифра (7): вычисляется на основании предшествующих цифр для 
исключения ошибок при кодировании и декодировании объекта.  

Для получения GTIN предприятие должно предварительно вступить в  
Национальную организацию GS1, на территории которой оно зарегистрировано, получить  
уникальный международный номер GCP (Global Company Prefix) и Свидетельство. 
Штриховые коды на новую продукцию затем присваиваются бесплатно. Примеры 
префиксов GS1 приведены в табл.1. 
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 Таблица 1 – Примеры префиксов GS1 

Префикс 

GS1 

Национальная       

организация GS1 

400 - 440 GS1 Германия 

460 - 469 GS1 Россия 

487 GS1 Казахстан 

500 - 509 
GS1 

Великобритания 

629 GS1 Эмираты 

690 - 695 GS1 Китай 

868 - 869 GS1 Турция 

950 GS1 Головной офис 
 

Рисунок 1 – Штрих код  GTIN-

13 
Следует отметить, что одинаковые товары, произведенные  разными компаниями, 

будут иметь различные GTIN. 
Если требуется идентифицировать каждый экземпляр предмета торговли, то 

используется  сериализованный GTIN. Например, он применяется в производстве 
покрышек, где номера позволяют  отслеживать конкретные покрышки  на протяжении 
всего  срока эксплуатации. Это, в частности,   необходимо при регулярном 
техобслуживании  шин  грузового транспорта для изъятия их из эксплуатации по 
истечении срока службы.  

Если глобальный номер предмета торговли GTIN отвечает на вопрос что?, то на 
вопрос где? отвечает глобальный  номер места нахождения  GLN (Global Location 
Number). Он служит  для определения места нахождения товара или адреса юридического 
лица. Местом нахождения может быть любое помещение, например, склад, кладовая или 
даже конкретная полка на складе.   

Товары обычно транспортируются не в отдельности, а в виде отдельных групп -   
логистических единиц.  Логистическая единица - это любая совокупность товаров, 
собранных в одной коробке, ящике  или контейнере, в котором она будет перемещаться по 
цепи поставок. Поэтому для идентификации отдельных логистических единиц 
используется серийный код транспортной упаковки SSCC (Serial Shipping Container Code). 
Для идентификации партии груза, т.е. совокупности товаров, которые должны 
перевозиться, как единое целое служит Глобальный идентификационный номер партии 
груза GINC (Global Identification Number for Consignment).  

Если упаковка, используемая для перевозки и хранения товаров,  подлежит 
возврату для повторного применения отправителем,  ее идентифицируют с помощью 
глобального идентификатора возвратных активов GRAI (Global Returnable Asset Identifier).  
Для идентификации отношений между поставщиком услуги и ее получателем 
применяется глобальный номер услуги GSRN (Global Service Relation Number). В системе 
GS1 применяются и другие идентификационные ключи.  

Носители данных и технологии GS1.  Для передачи Идентификационных ключей  
и сведений о товарах в системе GS1 используется целый ряд носителей данных. Наиболее 
распространенными   являются штриховые коды EAN/UPC,  в которых каждой цифре 
соответствует определенный набор штрихов и пробелов. Товары массового потребления 
чаще всего несут на себе   штриховые коды EAN/UPC – 13.  

Технология штрихового кодирования заключается в следующем. Как уже 
отмечалось, база данных о товаре формируется на предприятии – изготовителе в период 
запуска изделия в производство и присвоения ему номера EAN / UCC – 13. Если между 
компьютером  поставщика и компьютером получателя товара имеется электронная связь, 
то информация о номерах товаров, составляющих партию, об их количествах, а также база 
данных о самих товарах передается автоматически. Если такой связи нет, то информация 
может быть передана на магнитных носителях.   

На складе получателя во время приемки товаров производится сканирование 
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штрихового кода. При этом небольшое светящееся пятно или луч лазера от сканирующего 
устройства движется по штриховому коду, пересекая попеременно темные и светлые 
полосы разной ширины. Отраженный от светлых полос световой луч,  который в отличие 
от падающего луча  имеет дискретный характер,  улавливается светочувствительным 
устройством и преобразуется в дискретный электрический сигнал.  Компьютер, 
расшифровав электрический сигнал, преобразует его в цифровой код. 

Затем эта информация перегружается в складской компьютер, где сверяется с 
данными о партии, поступившими по сети электронной связи или на магнитном носителе. 

При продаже товара в магазине кассир считывает штриховой код с выбранного 
покупателем изделия.   После этого кассовый компьютер, отыскав в памяти цену и другие 
необходимые реквизиты изделия, выдает их на экран и печатает чек. 

В момент выдачи чека кассовым компьютером главный компьютер секции 
принимает в свою память информацию о том, что данный товар продан. Получение 
товаров со склада и их реализацию этот компьютер сопровождает арифметической 
увязкой массивов в картотеке наличия. Таким образом, система   обеспечивает ценовой  и 
количественный учет товаров, что невозможно организовать без их автоматической 
идентификации. 

Количественный учет реализации товара используется для своевременного 
пополнения торгового ассортимента. Автоматически составленный и переданный по сети 
электронной связи заказ на завоз товаров в магазин или подачу их в торговый зал 
учитывает складывающийся спрос по каждой товарной позиции [3,4]. 

Для идентификации мелких товаров  переменного размера (например, фруктов, 
косметики) применяются  штриховые коды GS1 DataBar. Они могут содержать больше 
информации, чем коды  EAN/UPC, например,  серийные номера ювелирных изделий,   
сроки годности продуктов питания и т.д.   

Если требуется нанести нестираемый штрих-код,  то используется символика GS1 
DataMatrix.  В этом случае штрих-код наносится методом лазерной гравировки или вы-
травливанием непосредственно на поверхности предмета и становится нестираемым.  Это 
особенно важно, например, в отношении хирургических инструментов.  Второй 
особенностью этой символики, является ее двумерность, что позволяет кодировать 
большой объем информации в компактном виде  (Рис 2.). 

Электронный код продукции (EPC Electronic Product Code) и технология 
радиочастотной идентификации. Дальнейшим развитием 
глобальной идентификации объектов является     бесконтактная 
маркировка товаров, основанная на электронном кодировании 
продукции.  

В электронном коде продукции для кодирования 
идентификационных ключей GS1 используются радиочастотные 
метки RFID (Radio Frequency Identification). Они размещаются на 
микрочипах, хранящих нужную информацию  и излучающих 
сигналы, содержащие эту информацию. Сигналы улавливаются 
антенным считывателем посредством электромагнитных волн и 
декодируются.   

Микрочипы  бывают как пассивными, так и активными. 
Пассивные микрочипы, в отличие от активных, не имеют собственного источника 
питания, а необходимую для работы энергию получают из поступающего от считывателя 
электромагнитного сигнала. Активные радиочастотные метки позволяют регистрировать  
объекты на больших расстояниях (до 50 метров) от  считывающего  устройства. Дальняя 
идентификация транспорта, товаров и услуг особенно эффективна при прохождении 
таможенного контроля.   

Автоматическая идентификация   RFID  имеет такие  достоинства, как 
бесконтактная регистрация объектов в режиме реального времени, возможность   
многократного перезаписывания меток, высокая скорость записи и считывания данных, 

 
Рисунок 2  – 

Штрих код  GS1 
DataMatrix 
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возможность защиты данных от изменения и несанкционированного считывания и др.  
К недостаткам RFID систем относятся относительно высокая стоимость 

микрочипов, возможность экранирования некоторых радиометок токопроводящими 
поверхностями, возможность сбоя в результате внешних помех, например воздействия 
электромагнитных полей компьютеров и мониторов. 

Коммуникационные стандарты GS1. Обмен  данными между партнерами по 
цепи поставок, обработка транзакционных данных и данных прослеживаемости 
реализуются  на основе коммуникационных стандартов GS1, регламентирующих работу 
глобальных сетей GS1. Данные обо всех товарах, зарегистрированных   в отдельных 
странах,    хранятся в глобальном регистре GEPIR (Global Electronic Party Information 
Registry), который  объединяет информационные ресурсы   национальных организаций 
GS1.  

Непрерывные процессы  пополнения, классификации, актуализации и сверки 
данных  в   регистре  GEPIR и  каталогах данных осуществляется в  глобальной сети 
синхронизации данных   GDSN (Global Data Synchronization Network). Прослеживаемость 
объектов обеспечивается  интерфейсным стандартом   EPCIS.  

Поддержка технологий GS1 в системе «1С». Благодаря сотрудничеству  компании 
«1С» с  представителем GS1  в России Ассоциацией автоматической идентификации ААИ 
«ЮНИСКАН/ГС1 – РУС» и другими фирмами технологии GS1 поддерживаются в 
системе «1С».  Так,  запускаемый на рынок  производимый товар можно зарегистрировать 
в   глобальном регистре GEPIR непосредственно из информационной системы "1С: 
Предприятие 8.2", что существенно ускоряет регистрацию товара, а также снижает 
вероятность ошибок, возникающих при повторном вводе информации в различные формы 
регистрации [2-3].   

Для автоматизации процессов инвентаризации и управления имуществом с 
применением средств радиочастотной идентификации (RFID) и штрих кодирования 
разработан  программный продукт "1C: Инвентаризация и управление имуществом"   в 
среде "1С: Предприятия 8.2" в режиме управляемого приложения. Продукт интегрирован 
с "1С: Бухгалтерия 8". Известны и другие технические решения на базе «1С» [3-4]. 

Выводы. Таким, образом, как следует их вышеизложенного, в  настоящее время 
большинство производимых в мире товаров регистрируется в международной системе 
товарной нумерации и штрихового кодирования GS1. В этой системе товару 
присваивается уникальный глобальный номер предмета торговли GTIN, который затем 
отображается   на упаковке или этикетке в виде штрихового кода.  

Ближайшие перспективы развития систем автоматической идентификации   
связаны с технологиями радиочастотного кодирования объектов RFID. 

Для системы  GS1 характерны  глобальность, надежность, возможность 
расширения, охват многих отраслей, открытость и прозрачность, тесное взаимодействие с 
пользователями.  
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Финансовая отчетность (financial reporting) - упорядоченное представление 
финансового положения организации и произведенных ею операций. Ее цель - 
представление информации широкому кругу пользователей для принятия экономических 
решений.  

 Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (статья 15) [1] 
установлено, что  финансовая отчетность представляет собой информацию о финансовом 
положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении 
организации.  

Финансовая отчетность, за исключением отчетности государственных учреждений, 
включает в себя:  

1) бухгалтерский баланс;  
2) отчет о прибылях и убытках;  
3) отчет о движении денежных средств;  
4) отчет об изменениях в капитале;  
5) пояснительную записку.  
В целях реализации Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»  

Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 мая 2007 года № 184 
утвержден перечень форм годовой финансовой отчетности для публикации 
организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций). 

Финансовая отчетность представляется следующим пользователям (статья 19 «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности»): 

- учредителям (участникам) в соответствии с учредительными документами;  
- органам государственной статистики Республики Казахстан по месту регистрации 

в органах статистики Республики Казахстан;  
- органам государственного контроля и надзора Республики Казахстан в 

соответствии с их компетенцией.  
Финансовая отчетность представляется в национальной валюте Республики 

Казахстан, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.  
Перед составлением отчетности, для обеспечения достоверности ее данных, в 

соответствии «Правилами ведения бухгалтерского учета» [2] субъекты обязаны проводить 
инвентаризацию имущества и обязательств. 

Количество инвентаризаций в отчетном периоде, даты их проведения, перечень 
имущества, проверяемых при каждой из них, устанавливаются субъектом, кроме случаев, 
когда проведение инвентаризаций обязательно: 

• при смене материально-ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 
• при установлении факта хищения или злоупотреблений, а также прочих 

ценностей – немедленно, по установлении таких фактов; 
• в случае пожара или стихийных бедствий, аварии или других чрезвычайных 

ситуаций, вызванных экстремальными условиями, немедленно после их окончания; 
• перед составлением годовой финансовой отчетности, но не ранее ноября 

отчетного года; 
• при передаче имущества субъекта в аренду, выкупе, продаже, а также 

преобразования хозяйствующего субъекта; 
• при ликвидации (реорганизации) субъекта перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса; 
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• при переоценке основных средств и товарно-материальных запасов – в сроки, 
определенные учетной политикой субъекта и в других случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан. 

При инвентаризации незавершенного строительства проверяют его наличие и 
объем в натуре, а также устанавливают, не числится ли в его составе оборудование, 
списанное в монтаж, но не начатое монтажом; в составе строительно-монтажных работ – 
нет ли бесплановых работ; определяют состояние законсервированных и временно 
прекращенных строительством объектов. 

Инвентаризация незаконченного капитального ремонта заключается в 
установлении действительного производства работ в натуре, их объем и стоимость. 

Денежные средства в кассе инвентаризируют путем установления наличия 
числящихся в кассе денежных средств и полистного пересчета бланков строгой 
отчетности. Результаты инвентаризации оформляют отдельным «Актом инвентаризации 
денежных средств и эквивалентов денежных средств» (форма  Инв-6) и  
«Инвентаризационной  описью бланков строгой отчетности» (форма Инв-14) [3]. 

Инвентаризация кассы проводится в соответствии с Правилами ведения 
бухгалтерского учета». Инвентаризация кассы, документов и бланков строгой отчетности 
(авиа- и железнодорожные билеты, талоны на бензин и др.), как правило проводится 
внезапно, с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других 
ценностей хранящихся в кассе, в присутствии кассира и главного бухгалтера. До начала 
инвентаризации (при наличии нескольких касс) они опечатываются. Кассир должен 
составить на момент инвентаризации кассовый отчет и вывести по кассовой книге остаток 
денежных средств. С кассира берется расписка о том, что все приходные и расходные 
документы включены в отчет и что не оприходованных и несписанных сумм в кассе не 
имеется. После пересчета денег составляется акт инвентаризации денежных средств в 
кассе. Полученный результат инвентаризации сверяют с данными бухгалтерского учета по 
кассовой книге. В акте записываются объяснения кассира о выявленных нарушениях и 
резолюция руководителя субъекта о дальнейшем решении по результатам 
инвентаризации. 

При проведении инвентаризации необходимо проверить: заключен ли с кассиром 
договор о полной материальной ответственности,  соответствует ли оснащение кассы 
требованиям, где хранятся дубликаты ключей от сейфа. 

Например. При инвентаризации кассы были обнаружены излишки в размере 150 
тенге, в этом случае выписывается приходный кассовый ордер и они приходуются на 
результат деятельности субъекта, что оформляется следующей записью: 

Дебет  1010 «Денежные средства в кассе» 
Кредит  6280 «Прочие доходы»     150 тенге. 
Если при инвентаризации кассы была обнаружена недостача  5000 тенге, в этом 

случае: 
• на сумму выявленной недостачи выписывается расходный кассовый ордер: 
Дебет счета 1252 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников (по 

возмещению материального ущерба)»  
Кредит 1010 «Денежные средства в кассе»     5000 тенге;  
• погашение недостачи кассиром (выписывается приходный кассовый ордер): 
Дебет 1010 «Денежные средства в кассе» 
Кредит 1252 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников (по 

возмещению материального ущерба)»    5000 тенге. 
Счета в банках, расчеты с банком по ссудам, по налогам с бюджетом, с персоналом 

по оплате труда, с поставщиками и подрядчиками и прочими кредиторами 
инвентаризируются на основании первичных документов, при этом устанавливают 
реальность остатков и тщательно проверяют числящиеся на этих счетах суммы. 
Устанавливают сроки возникновения задолженности, ее реальность, лиц виновных в 
пропусках сроков исковой давности. Со всеми дебиторами и кредиторами предприятие 
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должно обменяться выписками из лицевых счетов и предъявить их инвентаризационной 
комиссии. 

Необходимо проверить списание задолженности с баланса, осуществление 
наблюдения за возможностью взыскания в течение 3 лет. 

Инвентаризация расчетов проводится с целью обоснованности и сокращения сумм 
дебиторской и кредиторской задолженности, для контроля за соблюдением платежной 
дисциплины, взаиморасчетов по заключенным договорам, уточнению сроков оплаты, 
чтобы не допустить выплату штрафных санкций, неустоек и образования резерва по 
сомнительным долгам. 

Проверке подвергаются: 
• расчеты с подотчетными лицами – проверяется правильность обоснованности 

выдачи денежных средств на хозяйственные, представительские и командировочные 
расходы в соответствии с Правилами ведения кассовых операций субъекта, норм 
возмещения командировочных и представительских расходов, установленных 
законодательством Республики Казахстан; 

• расчеты с банками по получению и погашению кредитов – при проверке 
сверяются выписки банка с текущего, корреспондентского или сберегательного счетов, с 
приложенными к ним оправдательными документами. Проверяется порядок зачисления 
сумм денежных кредитов на соответствующие бухгалтерские счета, сроки возврата и 
начисление процентов (определяемые кредитными договорами); 

расчеты с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками –проверяют 
в соответствии с выбранной учетной политикой субъекта.  

Дебиторская задолженность, срок исковой давности по которой истек, должна быть 
списана по решению руководителя субъекта либо за счет созданного резерва (МСФО/IAS 
18 «Доход», а если резерв не создавался, то на результат хозяйственной деятельности и 
подлежит корректировке при налогообложении; 

• задолженности субъекта перед персоналом по оплате труда – комиссия 
проверяет суммы, начисленные за отработанное и неотработанное время; 

• суммы своевременно не выплаченной заработной платы и отражения их как 
«депонированная заработная плата», суммы и причины возникновения переплат; 

• правильность начисления, размер ставок и сроки уплаты налогов, удержаний в 
накопительные пенсионные фонды, а также отражение их на счетах бухгалтерского учета  

• расходы будущих периодов – по документам устанавливаются суммы 
подлежащие отражению на счете, а также подлежащие отнесению на расходы; 

• расчеты с поставщиками и подрядчиками – в части сумм товаров в пути и по 
неотфактурованным поставкам. 

При инвентаризации финансовых инвестиций проверяется наличие документов, 
подтверждающих произведенные затраты в ценные бумаги, их правильное оформление, 
реальность стоимости учтенных на балансе ценных бумаг, своевременность и полнота 
отражения в бухгалтерском учете полученных доходов по ценным бумагам, при этом 
составляется «Акт инвентаризации инвестиций» (Форма Инв-2), «Инвентаризационная  
опись инвестиций»  (форма Инв-11). 

При инвентаризации нематериальных активов проверяется правильное и 
своевременное отражение их в учете, наличие документов, подтверждающих права 
субъекта на его использование (патенты, лицензии, товарные знаки и др.) и составляется  
«Инвентаризационная  опись долгосрочных активов (по месту нахождения»  (форма Инв-
12). 

Проверяется наличие и своевременное составление Актов приемки-передачи 
нематериальных активов, их первоначальная стоимость, определение и начисление 
амортизационных отчислений и другие необходимые данные. 

Например. Нематериальные активы оказавшиеся в излишке по результатам 
проведенной инвентаризации, приходуются и признаются доходами: 

Дебет счетов 2700 «Нематериальные активы» 
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Кредит счета 6280 «Прочие доходы» 
Например. По итогам проведенной инвентаризации выявлена недостача ценностей, 

которая отнесена на материально-ответственное лицо: 
а) на балансовую стоимость недостающих ценностей: 
Дебет счета 1281  «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (недостачи, 

потери от порчи ценностей)» 
Кредит счетов 2700 «Нематериальные активы»    10000 тенге; 
б) недостача отнесена на материально-ответственное лицо: 
Дебет счета 1252 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников (расчеты 

по возмещению материального ущерба)» 
Кредит счета 1281  «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (недостачи, 

потери от порчи ценностей)»      10000 тенге. 
При отсутствии материально-ответственных лиц, недостача ценностей относится на 

расходы периода: 
Дебет счета 7210 «Административные расходы» 
Кредит счета 1281  «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (недостачи, 

потери от порчи ценностей)». 
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Бюджет – жалпы мемлекеттік тҧрғыдан бӛлініп пайдалану, жҧмсау ҥшін 

қҧрылатын қаржы қоры болып табылады. Бюджеттің қаржысы экономиканы дамытуға, 

халықтың материалдық әл-ауқатын, мәдени деңгейін кӛтеруге және басқа да мақсаттарға 

пайдаланылады[1,106б]. 

Қазақстан Республикасының салық кодексіне сәйкес жеке және заңды тҧлғалардан 

алынатын салықтар, мемлекеттік бюджетті толықтырудың негізгі кӛзі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының заңына сәйкес мемлекеттік бюджеттің табыс бӛлігіне 

қосымша келесідей мемлекеттік салықтар мен алымдар енеді:  

• Корпоративтік табыс салығы;  

• Жеке табыс салығы;  

• Жер қойнауын пайдаланушыларға салынатын салық;  

• Әлеуметтік салық; 

• Жер салығы; 

mailto:Nartbaeva_a@mail.ru


150 

 

• Кӛлік қҧралдарына салынатын салық;  

• Мҥліктерге салынатын салық; 

• ҚҚС;  

• Акциздер [2,35б]. 

Әлеуметтік салық – заңды тҧлғалардың бюджетке тӛлейтін салықтарының бірі. 

Оның басқа салық тҥрлерінен ерекшелігі, бҧл салықтың мӛлшері кәсіпорынның 

жҧмысшылары мен қызметкерлеріне олардың атқарған қызметі мен орындаған жҧмысы 

ҥшін есептелінетін еңбекақы тӛлеу қорына тікелей байланысты болып табылады. Яғни 

бҧл салық ҧйымның еңбекақы тӛлеу қорына тікелей байланысты болып табылады. Яғни 

бҧл салық ҧйымның еңбекақы тӛлеу қорының белгілі бір пайызы тҥрінде есептеліп 

кәсіпорынның шығындарына қосылып отырады. Бірақ та жҧмысшылар мен 

қызметкерлерге есептелген еңбекақыдан ҧсталмайды. Әлеуметтік салықты тӛлеушілердің 

қатарына барлық заңды тҧлғалар мен кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке тҧлғалар 

жатады.  

Әлеуметтік салық салық салу объектісіне, яғни еңбекақы тӛлеу қорына табыстың 

барлық тҥрлері кіреді; оның ішінде әр тҥрлі сыйақылар, жәрдемақылар, жеке әлеуметтік 

жеңілдіктер және тағы да басқадай тӛлемдер.  

Заңды тҧлғалардан алынатын табыс салығы. Есепті жылда салық салынатын 

табыстары бар заңды тҧлғалар табыс салығын тӛлеушілер болып табылады. Табыс 

салығын тӛлеушілер қатарына заңды тҧлғалар, олардың филиалдары және оқшауланған 

(дербестелген) бӛлемшелер кіреді. Әрбір салық тӛлеуші салық салынатын табысты 

анықтау ҥшін, жылдық табыстың жинақталған сомасынан табыс табу мақсатында 

жҧмсалған шығындар мен шеккен зияндардың сомасын шегереді.  

Кәсіпорынның жылдық табысына, яғни жыл бойы кіріс еткен сомаларының 

жиынтығына сатылған немесе ӛткізілген ӛнімдер, атқарылған жҧмысы мен кӛрсетілген 

қызметі және басқа да қаражаттары, сондай-ақ сатып алушыдан алуға тиісті сомалардың 

есебінен ӛзара есеп айырысу ретінде ҥшінші тҧлғаларға жіберилген немесе тікелей не 

болмаса жанама шығындарды ӛтеуге жіберілген немесе тікелей не болмаса жанама 

шығындарды ӛтеуге жіберілген қаржылар жатады. 

Салық салынған табыстардың және одан шегерілетін шегерімдер мен 

жеңілдіктердің қҧрамы, сондай-ақ салынатын табыс салығының мӛлшері салық 

кодексінде қаралады.  

Салық тӛлеуші кәсіпорын тиісті салық органына «заңды тҧлғаның салық 

салынатын табысының деклорациясын» ҧсынуға тиіс.  

Кейінге қалдырылған корпоративтік табыс салығының есебі  

 Бухгалтерлік есепте табыстың (зиянның) сомасы бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес 

анықталған табыс пен шығындардың айырмасынан қҧралады. Салық салынатын табыстың 

сомасы салық заңына сәйкес анықталады. Салық заңы талаптарынан бухгалтерлік есеп 

талаптарынан ӛзгешілігі бар. Осының негізінде бухгалтерлік есепте анықталған табыс пен 

салық салынатын табыстың арасында айырмашылық пайда болады. Бҧл айырмашылық 

пайда болу себептеріне байланысты тҧрақты немесе ауқытша болып бӛлінеді.  

Тҧрақты айырмашылықтын пайда болу себебі, бухгалтерлік табысты анықтау 

барысында есепке алынатын табыс пен шығындардың кейбір бӛлігі салық салынатын 

табысты санағанда есепке алынбайды. Тҧрақты айырмашылықтар қатарына мыналар 

жатады:  

• Валюталық шоттармен шетел валютасы бойынша туындаған бағамдық 

айырмашылық;  

• Бюджетке тӛленетін айыппҧл ықпалшаралары (санкциясы)  

• Кәсіпкерлікпен байланысты емес шығындар;  

• Қазақстан Республикасы Ҥкіметі белгіленген шектен артық мӛлшерде тӛленген 

іссапарлық, ӛкілдік (представительские) және тағы басқа шығындар.  

Уақытша айырмашылықтың пайда болу себебі есеп беретін кезеңде есептелген 
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бухгалтерлік табыстар мен шығындардың кейбір баптар бойынша сомасы осы кезеңдегі 

салық салынатын табыстарды анықтауда есепке алынбай келген кезеңдердегі салық 

салынатын табыстардың қҧрамына кіргізіледі. Сӛйтіп, есеп беретін кезеңдегі пайда болған 

уақытша айырмашылық келешектегі есеп беретін мезгілде кҥшін жояды.  

Уақытша айырмашылық мыналардың нәтижесінде пайда болады:  

• Бухгалтерлік есеппен салық есебінде табыстар мен шығындарды мойындау 

уақытын белгілеу тәсілдемесінің айырмашылығынан (бухгалтерлік есепте – есептеу 

принципі, ал салық есебінде – кассалық әдіс бойынша);  

• Бухгалтерлік есеп пен салық есебінде амортизациялық айырымды есептегенде әр 

тҥрлі әдістерді қолданудан;  

• Негізгі қҧралдарды бухгалтерлік есептен шығарудан болатын айырмашылықтан 

және тағы басқалардан[3,92б]. 

Қосылған қҧнға салынатын салық. Қосылған қҧнға салынатын салық тауарларды 

ӛндіру, жҧмысты орнату немесе қызмет кӛрсету және олардың айналысы барысында 

қосылған қҧн ӛсімінің бір бӛлігін аудару, сондай-ақ осы елге тауарлар импорты кезіндегі 

аударым болып табылады. Бҧл ретте салық объектісі болып табылады. Қосылған қҧнға 

салынатын салық «Қосылған қҧн салығы» шотында есептеледі. Бҧл пассивтік шот 

болғандықтан кредитіне салынған салық сомасы, ал дебитіне бюджетке аударылған және 

субъектінің жабдықтаушыларға тиісті тҥрде ресімделген салық шоты бойынша тӛлеген 

сомалары жазылады. Бюджетке тӛленуге тиісті қосылған қҧнға салынатын салық 

ӛткізілген ӛнім, орындалған жҧмыс немесе кӛрсетілген қызмет ҥшін есептелген қосылған 

қҧнға салынатын салықтың сомасы мен сатып алынған тауарлар, материалдар мен 

жабдықтаушылардың кӛрсеткен қызметі, орындаған жҧмысы ҥшін тӛленген (есептелген) 

қосылған қҧнға салынатын салық сомаларының арасындағы айырма ретінде айқындалады. 

Қосылған қҧнға салынатын салық мӛлшері Қазақстан Республикасының салық заңында 

белгіленеді.  

Жеке тҧлғалардан ҧсталатын табыс салығы. Есепті жыл бойы салық салынатын 

табысқа ие болған жеке тҧлғалар салық тӛлеушілер болып табылады. Жеке тҧлғалардың 

жылдық жиынтық табысына еңбекақы тҥрінде алынатын табыстар, кәсіпкерлік қызметтен 

алынатын табыстары, жеке тҧлғалардың мҥліктік табыстары және тағы да басқа 

табыстары кіреді.  

Жеке тҧлғалардың мҥліктік табысына тек қана активтің келесі тҥрлерінің 

қҧндарының инфляцияға байланысты тҥзетуді есепке ала отырып ӛткізуден тускен 

қҧнның ӛсімі жатады: салық тӛлеушінің тҧрақты тҧратын жері болып табылмайтын, 

жылжымайтын мҥліктің, бағалы қағаздардың, заңды тҧлғаларға және басқа материалдық 

емес активтерге қатысу ҥлесінен; шетелдік валютадан; асыл тастар және асыл металдар 

бар басқа да бҧйымдардан, ӛнер туындылары мен антиквариаттардан. Жеке тҧлғалардың 

салық тӛлейтін табыстарының қҧрамы салық кодексінде қаралады.  

Табыс салығының мӛлшерін ай сайын бір қалыпты ҧстау ҥшін салық салынатын 

табыстың есепті сомасы мен одан ҧсталатын табыс салығының сомасы есептелетін 

айлардың санын білдіретін сан мәні бар бірлікке 12 санының қатынасын кӛрсететін қайта 

есептеу кӛрсеткіші белгіленген. Мердігерлік шарт бойынша жҧмыс істейтін тҧлғаларға 

тӛленетін тӛлем, сондай-ақ бір жолғы тӛлем тҥрінде берілетін басқа да тӛлемдерден салық 

ҧстау кезінде бҧл есептеу кӛрсеткіші қолданылмайды. 

Акциздік (жанама) салық дегеніміз – сатылатын тауардың бағасына қосылатын, 

сатып алушы тӛлейтін салық болып табылады. Акциздік салық салынатын тауарларға 

Қазақстан Республикасының аумағында шығарылатын немесе Қазақстан 

Республикасының аумағына импортталған тауар, яғни спирттің барлық тҥрлері, темекі 

ӛнімдері, қҧрамында темекісі бар басқа да ӛнімдер және кҥнделікті қолданылмайтын 

басқа да бҧйымдар жатады.  

Қазақстан Республикасы аумағында акцизделуге жататын тауарларды ӛндіретін 

немесе акциздеуге тиісті тауарларды импорттайтын немесе Қазақстан Республикасы 
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аумағында (акциздеуге) ойын бизнесін жҥзеге асыратын барлық заңды тҧлғалар акциз 

салығын тӛлеушілер болып табылады. 

Кәсіпорындар мен ҧйымдар бҧл жоғарыда айтылған салықтардан басқа да ӛзінің 

меншігіндегі жерге, кӛлік қҧралына және мҥлкіне заңда бекітілген мӛлшерде салық тӛлеп 

тҧруы тиіс. 

«Мҥлік салығы» деп аталатын шоттар тҥрінде екі жақты жазуы жазылады.  

Сондай-ақ «Басқа да міндетті және еркін тӛлнемдер бойынша міндеттемелер» шотында 

Қазақстан Республикасы заңдарында қаралған басқадай салықтар, алымдар мен міндетті 

тӛлемдер есептеледі. Бҧл айтылғандардың қатарына:  

• Шығарылған бағалы қағаздарды тіркеу алымы;  

• Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы тӛлемдері мен салығы және тағы да 

басқалар жатады[4,87б]. 

Салықтардың, алымдар мен міндетті тӛлемдердің тҥрлері, мӛлшері және олардың 

тӛлеу тәртібі Қазақстан Республикасы заңдарында қаралады.  

Жинақтаушы зейнетақы қорымен есеп айырысудың есебі. Зейнетақы қорымен есеп 

айырысулар есебі «Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер» деп аталатын шотта 

жҥргізіледі. Меншік нысанына қарамастан барлық кәсіпорындар мен ҧйымдар, сондай-ақ 

жеке кәсіпкерлік айналысатын заңды тҧлғалар шарттар бойынша жҧмысшы жалдайтын 

тҧлғалар, зейнетақы қорына жарналар аударып тҧруға міндетті. Зейнетақы қорына 

белгіленген мерзімінде жарна тӛленбеген жағдайларда кәсіпорындар ӛсім сомасын 

тӛлейді, сондай-ақ ҧйымның лауазымды тҧлғаларына бҧндай жағдайларына айыппҧлдар 

салынуы мҥмкін.  

Жарналар белгілі бір кәсіпорынның ережелерімен, жарғыларымен және 

қолданылып жҥрген заңдарға сәйкес шығарылған басқа да нормативтік актілермен 

белгіленген еңбеақының барлық тҥрлеріне есептеледі. Жарналар пайдаланбаған демалыс 

ҥшін ӛтемақыға, жҧмыстан шыққан кездегі берілетін жәрдемақыға, материалдық кӛмек 

ретінде берілетін жәрдемақыларға және зейнетақы қорына, сақтық жарналарын ӛндіріп 

алу мен есепке алу және зейнетақы қоры қаражаттарын жҧмсау тәртібі туралы нҧсқауда, 

белгіленген басқа да жағдайларда есептелмейді.  

Зейнетақы қорына тӛленетін жарналар жҧмысшылар мен қызметкерге есептелген 

еңбекақы сомасынан салықтар сомасы есептелініп ҧсталғанға дейін олардың 

табыстарының барлық тҥрлерінен 10% (он пайыз) мӛлшерінде ҧсталады. Барлық жарна 

тӛлеушілер жарналарды ай сайын еңбекақы тӛлеу мерзімі ішінде аударулары тиіс, бірақ 

келесі айдың 10-нан кеш қалмауы керек. 

Қазақстан Республикасының 1996 жылғы маусым айының ҥшінде шыққан нӛмірі 4-

1 санды «Мемлекеттік емес ерікті зейнетақы қорлары туралы» заңына сәйкес Қазақстан 

Республикасының азаматтары, шет ел азаматтары және азаматтығы жоқ тҧлғалар ерікті 

қосымша зейнетақымен қамтамасыз етілуге қҧқығы бар. Мемлекеттік емес ерікті 

зейнетақы қоры – бҧл банктік емес қаржылық мекеме болып табылатын және жабық 

акционерлік қоғам тҥрінде қҧрылып, заңды және жеке тҧлғалардан ерікті зейнетақы 

жарналарын тарту және тартылған қаражаттарды инвестициялап, қосымша зейнетақы 

тӛлеу бойынша іс-әрекет жҥргізетін заңды тҧлға болып табылады. Әрбір жеке тҧлға ӛзінің 

еңбеақысынан ҧсталынып аударылатын зейнетақы жарнасын ӛзі қалаған қорға салуына 

қҧқы бар. Жинақталған зейнетақы қорын банктегі шоттарда орналастыру Қазақстан 

Республикасының Ҧлттық банк мекемесі белгілеген тәртіпке сәйкес жҥргізіледі. 

2013 жылдың 31 шілдесінде Қазақстан Республикасы Ҥкіметінің № 747 

Қаулысымен «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ қҧрылды.  

2013 жылдың 22 тамызында ГНПФ атауының «БЖЗҚ» АҚ болып ӛзгеруіне 

байланысты әділет органдарында қайта тіркеуден ӛтті. «БЖЗҚ» АҚ ӛз жҧмысына 

кірісті[5]. 

Айтып ӛткендей салық міндеттемесі мемлекет алдындағы әрбір салық тӛлеушінің 

міндеттемесі болып табылады және ол салық заңына сәйкес жҥргізіледі. Салық кодексі 
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республикалық және жергілікті бюджетке тҥсетін салықтарды, алымдар мен салымдарды 

және баска да міндетті тӛлемдерді білгілейтін, Қазақстан Республикасы зандарымен 

реттелетін кеден баж салығы, алымы мен тӛлемдері мәселерін коспағанда, Қазақстан 

Республикасындағы барлық салықтық қатынастарды реттейтін бірден-бір заңды кҧжаты 

болып табылады. Салық кодексі салықтардың толық тізімін, оларды есептеу тәртібін, 

салық салу объектілерін, салықтың негізгі тҥрлері бойынша тӛлеушілерін анықтайды. 

Есепке алынған ақпараттардың кӛмегімен шаруашылық жҥргізуші субъектілердің 

есебін және олардың қҧрылымдық бӛлімшелердің қызметін жедел басқару ҥшін, 

экономикалық болжамдар мен ағымдық жоспарлар жасау ҥшін, сӛйтіп, мемлекеттік 

бюджеттің, ел экономикасының даму заңдылықтарын зерделеу және зерттеу 

мҥмкіндіктері пайда болады. 
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Организация системы оплаты труда с соблюдением действующего трудового и 

налогового законодательства, международных и национальных стандартов ведения учета, 

установленных государством для предприятий, является сложной задачей.Так под 

оплатой труда принято понимать выраженную в денежной форме долю работников труда 

в общественном продукте, которая поступает в личное потребление. Оплата труда 

каждого работника зависит от его личного трудового вклада и качества труда. 

По МСФО 19 «Вознаграждения работникам» вознаграждения работников 

включают: 

 краткосрочные вознаграждения работникам, такие как заработная плата и 

взносы на социальное обеспечение, оплачиваемый ежегодный отпуск и оплачиваемый 

отпуск по болезни, участие в прибыли и премии (если они подлежат выплате в течении 12 

месяцев после окончания периода), а также льготы в неденежной форме (медицинское 

обслуживание, обеспечение жильем, и др.) для существующих работников; 

 вознаграждения после окончания трудовой деятельности, такие как пенсии, 

прочие выплаты при выходе на пенсию, страховане жизни и медицинское обслуживание 

по окончании трудовой деятельности; 
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 прочие долгосрочные вознаграждения работникам, включая отпуск за выслугу 

лет, выплаты при длительной потере трудоспособности, и другое; 

 выходные пособия[1]. 

К общей сумме оплаты труда принято относить: 

 Заработную плату за фактически выполненную работу, начисленную в 

соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда; 

 Выплаты стимулирующего характера по системным положениям (премии, 

надбавки и т.д.); 

 Выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и 

условиями труда; 

 Оплату неотработанного времени в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и другие[2]. 

Для определения налогооблагаемой базы необходимо различать основную и 

дополнительную части заработной платы.Основная заработная плата – это относительно 

постоянная часть заработной платы, включающая оплату по тарифным ставкам, 

должностным окладам, сдельным расценкам и предусмотренным трудовым 

законодательством, отраслевым соглашением, коллективным и (или) трудовым 

договорами выплаты постоянного характера[3]. Составляющими выплатами 

дополнительной заработной платы являются доплаты и надбавки к должностным окладам 

(тарифным ставкам), премии и вознаграждения, выплаты за неотработанное время, в 

соответствии с законодательством РК: оплата времени отпусков, времени выполнения 

государственных и общественных обязанностей, и другие прочие выплаты. 

Основными видами удержаний из заработной платы являются налоги, страховые 

взносы, личные сбережения и профсоюзные взносы. Остановимся подробнее на учете 

налогообложения заработной платы.   

Первым и главным налогом выплачиваемым государством из заработной платы 

являетсяиндивидуальный подоходный налог (ИПН). Плательщиками являются: 

физические лица - резиденты и нерезиденты, имеющие налогооблагаемый доход в 

налоговом году.  

К совокупному годовому доходу относятся все виды доходов, включая доходы, 

получаемые в виде оплаты труда, доходы от предпринимательской деятельности, 

имущественный доход физических лиц.Все доходы физических лиц, в зависимости от 

способа налогообложения и расчета с бюджетом, делятся на две основные группы: 

 доходы, облагаемые у источника выплаты; 

 доходы, не облагаемые у источника выплаты[4]. 

По доходам, облагаемым у источника выплаты, перед бюджетом за полноту и 

своевременность уплаты ИПН ответственность несут налоговые агенты, т.е. те 

хозяйствующие субъекты, которые выплачивают такие виды доходов физическим лицам. 

Перечень прав и обязанностей налоговых агентов изложен в ст. 15 Налогового Кодекса 

РК. Перечень доходов, облагаемых у источника выплаты, определен ст. 160 Кодекса. Так, 

например к ним относятся: доход работника, доход от разовых выплат, доход в виде 

дивидендов, вознаграждений, выигрышей, пенсионные выплаты из накопительных 

пенсионных фондов, стипендии, доход по договорам накопительного страхования. 

По доходам, которые входят в группу не облагаемых у источника выплаты, 

ответственность за исчисление и уплату налога с полученного дохода возлагается на 

физических лиц, получивших эти доходы. Перечень этих доходов приведен в ст. 177 

Налогового Кодекса РК. Так, например к ним относятся: имущественный доход, 

налогооблагаемый доход индивидуального предпринимателя, доход адвокатов и частных 

нотариусов, доходы, полученные из источников за пределами Республики Казахстан. 

Ставки индивидуального подоходного налога: 

 доходы, облагаемые ИПН у источника выплаты  -  по ставке 10 %; 
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 доходы в виде дивидендов  -  по ставке 5 %[4]. 

С 2009 года Налоговый Кодекс содержит перечень выплат физическим лицам, 

которые не рассматриваются как доходы, следовательно вопрос о налогообложении этих 

выплат не возникает.К ним относятся: адресная социальная помощь, вознаграждения по 

вкладам в банках, алименты, доходы от операций с государственными ценными бумагами, 

все виды выплат военнослужащим при исполнении обязанностей воинской службы, 

выигрыши по лотерее в пределах 50-ти % от минимальной заработной платы, выплаты для 

оплаты медицинских услуг, компенсации при служебных командировках в пределах 

установленных  норм,  и некоторые другие доходы. Перечень таких выплат определен п. 3 

ст. 155 Налогового Кодекса и состоит из 28 видов выплат. Следует учитывать, что 

выплаты не рассматриваются как доходы, если соблюдаются нормы и размеры, 

предусмотренные в статье. 

Налоговые вычеты, предусмотренные при исчислении ИПН: сумма в размере 

минимальной заработной платы; обязательные пенсионные взносы (10% от дохода); 

добровольные пенсионные взносы, вносимые в свою пользу; страховые премии, вносимые 

в свою пользу физическим лицом по договорам накопительного страхования;  суммы, 

направленные на погашение вознаграждения по жилищным займам, полученным 

физическим лицом-резидентом РК;расходы на оплату медицинских услуг. 

Все налоговые вычеты, кроме обязательных пенсионных взносов, предоставляются 

работнику по доходам, получаемым только уодно из работодателей, на основании 

поданного им заявления. Кроме того, для предоставления налоговых вычетов (кроме МЗП 

и ОПВ) должны быть предоставлены подтверждающие документы в виде копий 

договоров, а также должны быть в наличии документы, подтверждающие их оплату.  

Исчисление и удержание индивидуального подоходного налога производится 

налоговыми агентами не позднее дня выплаты дохода, облагаемого у источника выплаты. 

По налогу, удерживаемому у источника выплаты  - не позднее 20 числа следующего за 

месяцем выплаты, по месту своего нахождения. По налогу, не облагаемому у источника 

выплаты - исчисляется налогоплательщиком самостоятельно по ставке 10 % и 

уплачивается по итогам налогового года не позднее десяти рабочих дней после 31 марта 

года, следующего за отчетным.  ИПН по доходам адвокатов и частных нотариусов 

исчисляется ежемесячно путем применения ставки 10 % к сумме полученного дохода и 

подлежит уплате не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 

Другим налогом является социальный налог, который в отличии от 

индивидуального подоходного налога выплачивается работодателем из фонда оплаты 

труда. Для учета расходов предприятия по социальному налогу предназначены различные 

счета по учету затрат предприятия. Объектом обложения социального налога являются 

затраты работодателя на выплату дохода работникам.В Налоговом кодексе для 

большинства налогоплательщиков предусмотрена фиксированная ставка социального 

налога в размере 11 процентов.Для специализированных организаций, которые 

используют труд инвалидов и соответствуют условиям в п. 3 ст. 135 Налогового Кодекса 

(численность инвалидов составляет не менее 51 процента , расходы по оплате труда - не 

менее 51 процента от общих расходов на оплату труда), предусмотрена ставка 4,5 

процента.Для индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном 

режиме, адвокатов и частных нотариусов объектом обложения социальным налом 

является численность работников, при этом за себя ежемесячно они должны уплачивать 

социальный налог в размере 2 МРП, за каждого работника – 1 МРП.Для субъектов, 

применяющих специальные налоговые режимы, порядок исчисления социального налога 

определяется в зависимости от вида применяемого налогового режима. 

Для исчисления социального налога определяется объект обложения в 

соответствии с п. 1 ст. 357 Налогового кодекса. При этом из начисленного дохода должны 

быть исключены выплаты, входящие в перечень, предусмотренные п. 3 ст. 357 Налогового 

кодекса: 
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 выплаты, производимые за счет средств грантов, предоставляемых по линии 

государства; 

 государственные премии, стипендии, учреждаемые Президентом РК 

Правительством РК; 

 денежные награды, присуждаемые за призовые места на спортивных 

соревнованиях, смотра, конкурсах; 

 компенсационные выплаты, оплачиваемые при расторжении трудового 

договора; 

 компенсационные выплаты, выплачиваемые работодателем за 

неиспользованный трудовой отпуск; 

 обязательные пенсионные взносы работников в НПФ в соответствии с 

законодательством РК[4]. 

Обязательное социальное страхование представляет собой механизм защиты от 

материальной необеспеченности, при наступлении случаев социального   риска.   

Обязательному социальному  страхованию подлежат все работники, осуществляющие 

деятельность, приносящую  доход на территории Республики Казахстан, за исключением 

работающих пенсионеров. Уплата социальных отчислений в Государственный фонд 

социального страхования производится по установленной ставке социальных отчислений. 

За наемных работников социальные отчисления уплачиваются работодателем из его 

расходов на оплату труда работника. Самостоятельно занятыми лицами, 

обеспечивающими себя работой приносящей им доход,  социальные отчисления 

уплачиваются в свою пользу из получаемых ими доходов. Учет поступающих социальных 

отчислений ведется, персонифицировано, на базе социального индивидуального кода. 

Лица, за которых уплачиваются социальные отчисления, являются участниками системы 

обязательного социального страхования, что дает им право получать социальные выплаты 

из Государственного фонда социального страхования. 

Социальные отчисления, подлежащие уплате в Фонд за участников системы 

обязательного социального страхования, устанавливаются в размере 5 процентов от 

объекта исчисления социальных отчислений. 

Для самостоятельно занятых лиц, на которых распространяется специальный 

налоговый режим в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, 

размер социальных отчислений, уплачиваемых ими в свою пользу, составляет 5 процентов 

от объекта исчисления социальных отчислений, но не менее 5 процентов от минимальной 

заработной платы, установленной законом о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год. 

Исчисление социальных отчислений, уплачиваемых за участников системы 

обязательного социального страхования, производится ежемесячно. При этом 

ежемесячный доход принимается для исчисления социальных отчислений в размере, не 

превышающем десятикратного размера минимальной заработной платы, 

устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый 

год. Социальные отчисления в Фонд уплачиваются плательщиками через 

Государственный центр по выплате пенсий не позднее 15 числа, следующего за отчетным 

месяцем путем безналичных расчетов со своих банковских счетов с приложением списков 

участников системы обязательного социального страхования, за которых производятся 

отчисления [5]. 

С 2010 года Государственный фонд социального страхования осуществляет 

социальные выплаты по  пяти видам социального риска - утрате трудоспособности, 

потери кормильца, потери работы, по беременности и родам и  по уходу за ребенком по 

достижении им возраста одного года. 

Особенности установления налоговой отчетности по индивидуальному 

подоходному налогу и социальному налогу указаны в статье 67 НК РК, где приведены 
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формы и виды деклараций для уплаты ИПН и социального налога. 

Уплата налогов от оплаты труда в срок очень важна, так как невыплаты заработной 

платы в срок, а следовательно и невыплата налогов влекут за собой пени и штрафы. 

Статья 87 пункт 3 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях 

«Невыплата заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые 

установлены трудовым законодательством Республики Казахстан, а равно неначисление и 

невыплата пени за период задержки платежа - влекут штраф в размере от двадцати до 

пятидесяти месячных расчетных показателей»[7].  Действия (бездействие) 

предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение 

года после наложения административного взыскания, - влекут штраф в размере от ста до 

двухсот месячных расчетных показателей[7]. 
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Создание рыночной системы с ее определенными требованиями, различие 

интересов пользователей бухгалтерской информации, реформы в бухгалтерском учете 

вынуждают в рамках единой системы бухгалтерского учета и экономического анализа 

выделение функциональных уровней: управленческого  и финансового учета и анализа. 

До настоящего времени развитие управленческого учета претерпело значительные 

изменения в подходах и принципах , ее сопоставимость с зарубежным учетом вынуждают  

пересматривать основные вопросы и задачи в системе управленческого учета и 

экономического управленческого анализа. Выделение самостоятельного управленческого 

учета и анализа позволяет более четко управлять имущественной массой, ориентируя их 

на конечные положительные результаты. 

Управленческий учет и анализ призваны решать особенности поведения  затрат, 

более рациональное использование ресурсов, а также производства и реализации 

продукции. Так, как конечной целью любых коммерческих начинаний считается 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000620012
http://www.enbek.gov.kz/
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000366932
mailto:Sayle75@mail.ru
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получение максимальной прибыли, на сегодняшний день большинство активных 

предпринимателей начинают понимать и задумываться над тем, как максимально 

удовлетворить спрос конечного потребителя, оказать ему услугу так, чтобы заказчик или 

покупатель захотел обратиться к ним вновь и предложить  сотрудничать уже в 

долгосрочной перспективе. Не для кого ни секрет, что если продукт или услуга оказана на 

высшем уровне и по привлекательной цене, такие положительные отзывы о компании и о 

продукте являются своего рода  рекламой. Информация может распространяться от 

одного потребителя к другому, из уст в уста, тем самым вероятность привлечения  новых 

покупателей или заказчиков растет.  То есть управленческий анализ сопровождает 

управленческий учет, базируется на его информации, обеспечивая принятие новых 

управленческих решений. Таких, как стоит ли в следующем году производить тот или 

иной продукт или создавать что-то новое, то есть умение гибко подстраиваться под 

требования рынка, так как вкусы и предпочтения   потребителей  меняются. В  таких 

случаях роль управленческого анализа резко возрастает, оказывая свою непосредственную 

помощь в планировании и организации производства. Дает возможность при общности 

целей углубить рассмотрение частных вопросов и способствует более эффективному 

управлению предприятием в условиях рынка.  

Управленческий анализ в совокупности охватывает  анализ внутренних ресурсов и 

внешних потребностей предприятия, направленный на оценку текущего состояния 

бизнеса, его положительные и отрицательные стороны, выявление существующих 

проблем. Управленческий анализ показывает: что является проблемой, добиться 

эффективного размещения ресурсов; нет ли схожих вариантов  в системе управления;  

существуют ли механизмы скоординированных усилий и не являются ли они 

тяжеловесными; сбалансированы ли полномочия и ответственность; нет ли излишней 

концентрации ее у одного лица в ущерб остальным или, наоборот. Управленческий 

анализ использует весь комплекс экономической информации, носит оперативный 

характер и полностью подчинен воле руководства организации. Только такой анализ 

позволяет более точно рассмотреть состояние дел в организации, исследовать например 

оборачиваемость капитала не только в одной отрасли, но и в разных отраслях, определять 

состав коммерческих и управленческих расходов, особенно тщательно изучить характер 

ответственности должностных лиц за выполнение бизнес-плана. Данные управленческого 

анализа играют решающую роль в разработке важнейших вопросов конкурентной 

политики организации: совершенствования технологии и организации производства, 

создания условий достижения максимальной прибыли. Поэтому результаты 

управленческого анализа огласке не подлежат, они используются руководством 

организации для принятия управленческих решений как оперативного, так и 

перспективного характера 
Разработка и использование на предприятиях системы управленческого анализа 

должно опираться на следующих принципах: 
- управленческий анализ выступает в единстве анализа производственных и финансовых 
показателей для принятия тактических и стратегических управленческих решений по 
эффективному функционированию предприятия в рыночных условиях; 
- управленческий анализ должен быть комплексным, что предусматривает изучение 
экономической и технической сторон производства, а также взаимосвязи с ним 
социальных и природных условий; 
- системность подразумевает анализ предприятия как целостной системы. 
 Методологические подходы охватывают в целом комплекс системы показателей, 
характеризуют хозяйственную деятельность предприятия с помощью всех видов 
информации о технической подготовке производства, различных видов  документации, 
оперативного бухгалтерского управленческого и финансового учета, статистического 
учета и отчетности, внешней финансовой отчетности и др. От грамотного ведения 
управленческого анализа зависит основной результат - прибыль. 
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Управленческий анализ интегрирует три вида внутреннего анализа -
 ретроспективный, оперативный и перспективный, - каждому из которых свойственно 
решение собственных задач 

Ретроспективный Анализ - это статистическая обработка и экспертный анализ 
информации о работе персонала за длительные периоды времени. Целями анализа 
являются: 

1. Определение тенденций . Как сотрудники работали в прошлом году, в 
прошлом месяце, три года назад, что повлияло на на изменение? 

2. Диагностика проблем. Что повлияло на улучшение работы сотрудников, носят 
ли эти причины объективный характер? 

3. Факторный анализ. Какие факторы в наибольшей степени влияют на 
эффективность работы персонала, характеризуемую KPI (Key Performance Indicators)? 

Большинство директоров при решении таких задач часто полагаются только на 
свои предположения . Собственные суждения о тех или иных сторонах дела  конечно 
хорошо, но лучше, если она подтверждается объективными данными. Такие данные могут 
предоставить, в частности, средства Ретроспективного Анализа. 

С помощью средств Ретроспективного Анализа директор может планировать 
нагрузку работников, оптимизировать затраты, определять степень влияния на 
производительность труда различных факторов, замечать достоинства и недостатки в 
организации труда. 

Перспективный  анализ. Перспективным анализом называют анализ результатов 
хозяйственной деятельности с целью определения их возможных значений в будущем. 
Особенность перспективного анализа заключается в рассмотрении явлений и процессов 
хозяйственной деятельности с позиций будущего, т.е. перспективы развития, с точки 
зрения проекции составляющих элементов прошлого и настоящего хозяйственной 
деятельности в элементы будущего. 

Раскрывая картину будущего, перспективный анализ обеспечивает управляющую 
систему информацией о будущем для решения задач стратегического управления. 
Появляется практическая возможность управления факторами развития предприятия и 
получения в перспективе необходимого (желаемого) результата хозяйственной 
деятельности. 

Цель оперативного экономического анализа — быстрое реагирование и реальная 
картина  краткосрочных изменений в производственных процессах относительно 
заданной программы развития соответствующей управляемой экономической системы и 
обеспечение ее качественного функционирования. Это означает преобразование экономи-
ческих процессов в общей совокупности  изменений на всех стадиях производства, 
направленную на достижение экономного использования всего имеющегося потенциала и 
профессиональных подходов  в быстро меняющихся хозяйственных ситуациях. 
Инструментом достижения этой цели служит  оперативное  измерение причинно-
следственных взаимосвязей в краткосрочных изменениях экономических процессов. 

Оперативность анализа — это, необходимость, вызванная новым веяниям времени, 
прежде всего в кратчайшие сроки наблюдать изменения  и умения быстро отреагировать 
на существующую ситуацию, уметь видеть опасность существующего положения и 
перевести его в нужное русло.  Несвоевременное принятие решений и отсутствие анализа 
в нужный момент времени, вызывают нарушения в программе и приводят к 
отрицательным последствиям. 
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Халықаралық қаржылық есеп стандарттары  әлемдегі  алдыңғы қатарлы 

бухгалтерлік есеп стандарттары болып табылады. Кӛптеген елдерде, мысалы Австралияда, 

Германияда, Ҧлыбританияда шетел эмитенттері биржалардағы ӛздерінің есептілігін осы 

елдердің ҧлттық стандарттарына емес, халықаралық стандарттарға сәйкес ҧсына алады. 

Басқа мемлекеттерде, мысалы Канадада, Жапония мен АҚШ-та бҧған да жол беріледі, 

алайда қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары (ХҚЕС) бойынша есептілік 

дайындайтын компаниялар оның осы елдердің ҧлттық стандарттарына сәйкес 

дайындалатын есептіліктен айырмашылығының тізімін қосымша ҧсынуы тиіс. 

ХҚЕС-ты әзірлеп, жетілдірумен Канада, Германия, Франция, Австралия, Мексика, 

Жапония, Ҧлыбритания және Ирландияның, сондай-ақ АҚШ-тың бухгалтерлік органдары 

жасаған келісімге сәйкес 1973 жылғы 29 маусымда қҧрылған Халықаралық қаржылық 

есеп берудің стандарттары жӛніндегі комитет (ХҚЕСК) айналысты. 2001 жылғы сәуірден 

бастап кӛрсетілген Комитет осы стандарттарды бекітетін қаржылық есеп берудің 

халықаралық стандарттары жӛніндегі комитет Қорының органы болып табылатын 

қаржылық есеп берудің стандарттары жӛніндегі кеңес болып қайта қҧрылды. АҚШ-тың 

Қаржылық есептілік стандарттары жӛніндегі кеңесі (Financial Accounting Standards Board – 

FASB) және Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары комитетінің қоры АҚШ-тың 

бухгалтерлік есеп қағидаларын (GAAP) және ХҚЕС-ті ҥндестіру жҥргізетіні туралы 

мәлімдеді. 

 Ҥндестіру бағдарламасына сәйкес АҚШ-тың GAAP-ы мен ХҚЕС-ке екі стандарт 

жҥйесінің арасындағы белгілі бір алшақтықтарды болдырмайтын ӛзгерістер енгізілетін 

болады. Уақыт ӛткеннен соң олардың арасында бар айырмашылықтарды толығымен жою 

жоспарланып отыр. Әлемдік нарықтық капиталдандырудың 52 %-ы АҚШ-тың ҥлесіне 

келетінін ескере отырып, ХҚЕС-тің нағыз дҥнижҥзілік есепке алу стандарттары болуына 

нақты мҥмкіндік бар. 

 Қазақстанда 2003 жылдан бастап барлық қаржы ҧйымдары, 2005 жылдан бастап 

акционерлік қоғамдар, ал 2006 жылдан бастап ӛзге де ҧйымдар есептілікті ХҚЕС бойынша 

дайындайды. 

 Қазақстанның халықаралық стандарттарға бағдарлануы оң әлемдік тәжірибені 

зерттеуге және оны пайдалануға мәжбҥрлейді. Континенттер мен елдердің географиялық 

жақындығы, тығыз экономикалық байланыстар, шетел компанияларының Қазақстанның 

инвестициялық қызметіне белсенді қатысуы есепке алу жҥйесіне, тҧтастай алғанда, 

жаңадан қарауға мәжбҥрлейді. Есепке алу тәжірибесі тҥрлі елдерде әралуан, бірақ та оның 

бастауы мен философиясы ортақ және бҧл Қазақстанның есепке алу практикасына оң 

тәжірибе енгізу  мақсатында бухгалтерлік есепке алудың және аудиттің маңызды 

ерекшеліктері мен жаңа бағыттарын зерттеу қажеттілігін растайды. [2.222] Халықаралық 

зерттеу кӛзқарасы жағынан ХҚЕС және АХС (аудиттің халықаралық стандарттары) 

қолданудың әлемдік тәжірибесі бухгалтерлерге, аудиторларға және қызметкерлердің 

басқа санаттарына қазіргі заман бизнесінің осы немесе ӛзге операциясын дҧрыс бағалауға 

және тиісінше оң және тиімді шешім қабылдауға мҥмкіндік береді. 

  Қазақстан Республикасының әлемдік экономикалық қауымдастыққа кіруіне 

байланысты барлық пайдаланушыларға, әсіресе шетелдік инвесторларға тҥсінікті 
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бухгалтерлік есеп жҥргізудің және қаржылық есеп беруді жасаудың қағидаларын 

жетілдіруге белгілі бір талаптар қойыла бастады. Шетелдік инвесторлар қазақстандық 

ҧйымдарға ақшалай қаражат сомасын салғаннан кейін олардың барлығына тҥсінікті 

есептілік табыс ету қажет болды. Осыған байланысты қаржылық есеп берудің 

халықаралық стандарттары жалпы қабылданған кәсіби іскерлік қарым-қатынас жасау тілі 

болып табылады. 

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары- бҧл бҥкіл әлемде ҧйымдардың 

қаржы есептерін жасау ҥшін қаржы-шаруашылық операцияларын тануға, бағалау мен 

ашып кӛрсетуге талаптар қоятын ережелер. 

Қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары бойынша кеңесімен 

қҧрастырылған ХҚЕС бҥкіл дҥние жҥзінде ҧйымның қызметі туралы ашық және тҥсінікті 

ақпаратты, ҧсыну ҥшін тиімді қҧрал ретінде танылады. 

Қазақстан халықаралық тәжірибені зерттеу нәтижесінде ӛзінің бухгалтерлік 

жҥйесін реформалауды толыққанды жҥргізіп отыр. Есеп пен аудитті дамыту мен 

жетілдіруге байланысты нормативтік-қҧқықтық актілерді іске асыру мақсатында елімізде 

қаржылық есеп беруді ХҚЕС-қа сәйкес жасауға бірте-бірте кӛшу жҥзеге асырылуда. 

ХҚЕС кӛшу есеп берудің ӛзінің дайындау принциптерін және оның сапасын бақылау - 

аудит принциптерін де ӛзгертеді. 

Қаржылық есеп берудің стандарты - бҧл бухгалтерлік есеп жҥргізу мен қаржы 

есептілігін жасаудың қағидалары мен әдістері белгіленетін қҧжат. 

Стандарттар ҧлттық және халықаралық болады. Қаржылық есеп берудің ҧлттық 

стандарттары – бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру саласындағы қызметті 

реттеудегі жҥзеге асыратын орталық мемлекеттік орган бекіткен стандарт болып 

табылады. 

ХҚЕС - қаржылық есеп берудің халықаралық стандарттары жӛніндегі комитет 

қабылдаған стандарттар мен тҥсініктемелер. Оларға: 

1) Халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары (IAS); 

2) Халықаралық қаржылық есеп стандарты  (IFRS); 

3) Тҥсініктеме тҥріндегі ресми қҧжаттар - қаржылық есеп берудің стандарттарын 

тҥсіндіру жӛніндегі комитет дайындаған және шығаруға бекіткен ХҚЕС-на 

тҥсініктемелер; 

4) Тҥсініктеме беру жӛніндегі тҧрақты комитет дайындаған және ХҚЕСК шығаруға 

бекіткен тҥсіндірмелер кіреді. ХҚЕСК әзірлеген халықаралық стандарттар жҥйесі 

ҧйымдардың қаржылық есеп беруін жасаумен байланысты барлық негізгі мәселелерді 

қамтиды.  

Сонымен ХҚЕСК 41 стандарт әзірледі, алайда нормативтік шаруашылық 

жҥргізудің кеңеюіне орай олардың кейбіреуі алынып тасталды, сондықтан қазіргі кезде 37 

стандарт, оның ішінде халықаралық бухгалтерлік есеп стандарттары 30 және қаржылық 

есеп берудің халықаралық стандарттары 7 қолданылады. 

Қаржылық есеп беру мекеме қызметінің қаржы жағдайы мен қаржы нәтижелерінің 

қҧрылымдалған ҧсынуы болып табылады. Қаржылық есеп берудің мақсаты 

пайдаланушыларды экономикалық шешім қабылдау ҥшін кәсіпорынның қаржылық 

жағдайы, қызмет нәтижелері, қаржылық жағдайының ӛзгеруі туралы пайдалы ақпаратпен 

қамтамасыз ету. Осы мақсатқа жету ҥшін қаржылық есеп беру белгілі жорамал негізінде 

қҧрастырылады, сапалы сипаттамаларға ие болады және белгілі элементтер жӛнінде 

ақпарат болуы тиіс. Сондай-ақ мекеме басшылығына сеніп тапсырылған ресурстарды 

басқару нәтижелерін де  кӛрсетеді. [2.223] Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiктiң 

мақсаты мҥдделi тҧлғаларды дара кәсiпкерлер мен ҧйымдардың қаржылық жағдайы, 

қызметiнiң нәтижелерi және қаржылық жағдайындағы ӛзгерiстер туралы толық және 

дҧрыс ақпаратпен қамтамасыз ету болып табылады. 

Қаржылық есептiлiк дара кәсiпкердiң немесе ҧйымның қаржылық жағдайы, 

қызметiнiң нәтижелерi және қаржылық жағдайындағы ӛзгерiстер туралы ақпаратты 
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бiлдiредi. 1 – «Қаржылық есеп беруді ҧсыну» IAS қаржылық есеп берудің халықаралық 

стандартына сәйкес жалпы мақсаттағы қаржылық есеп беру – бҧл ӛздерінің нақты 

ақпараттық қажеттіліктеріне сай келетін есептіліктің ҧсынылуын талап етуге мҥмкіндігі 

жоқ пайдаланушылардың қажеттіліктерін қамтамасыз етуге арналған есептілік. 

Мемлекеттiк мекемелердiң қаржылық есептiлiгiн қоспағанда, қаржылық есептiлiк 

мыналарды қамтиды: 

1) бухгалтерлiк баланс; 

2) пайда мен зияндар туралы есеп; 

3) ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп; 

4) капиталдағы ӛзгерiстер туралы есеп; 

5) тҥсiндiрме жазба. 

        Қаржылық есептiлiктi жасау тәртiбi және оған қойылатын қосымша талаптар 

халықаралық стандарттарға және Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп 

пен қаржылық есептiлiк туралы заңнамасының талаптарына сәйкес белгiленедi. 

Қаржылық есептілікті даярлауда мына қағидаларды ҧстанған дҧрыс. 

 есептеу қағидасы; 

 қызметтің ҥздіксіздігі; 

 ақылға сыйымдылығы; 

 дәйектілігі; 

 мазмҧнның нысаннан басымдығы іргеліге жатқызылуы мҥмкін және заңнама 

мен бухгалтерлік есепке алу стандарттарында кӛрсетілуі мҥмкін. Бухгалтерлік баланс 

мекеменің қаржылық есептілігінің негізгі нысаны болып табылады. Ол мекемелердің 

белгілі бір кҥнгі жағдай бойынша активтерін, міндеттемелері мен капиталын кӛрсетеді. 

Қаржылық жағдайды бағалаумен тікелей байланысты қаржылық есептіліктің элементтері 

активтер, міндеттемелер және капитал болып табылады. Пайда мен зиян туралы есептілік 

қаржылық есеп берудің маңызды қҧжаттарының бірі болып саналады, ол белгілі есепті 

кезеңдегі қызметтің нәтижелерін бағалауды қамтамасыз етеді. 

Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп 7 – «Ақша қаражаттарының 

қозғалысы туралы есептер» IAS қаржылық есеп берудің халықаралық стандартының 

талаптарына сәйкес жасалады да, есепті кезеңнің қаржы есептілігінің қҧрамдас бӛлігі 

ретінде ҧсынылады. Аталған стандартқа сәйкес ақша қаражаттарының қозғалысы туралы 

есептер ӛзіне ақша қаражаттарындағы ӛзгерістер мен операциялық, инвестициялық және 

қаржылық қызметтен болған ӛзгерістерге бӛліп, мекеменің есепті кезеңдегі ақша 

қаражатының баламалары туралы ақпаратты қамтиды. Ақша қаражаттарының баламалары 

инвестициялаудан немесе басқа мақсаттардан гӛрі қысқа мерзімді ақша міндеттемелерін 

ӛтеу ҥшін қолданылады. Ақша қаражаттырының қозғалысы туралы есептерді жасаудың 

негізгі мақсаты мен қажеттілігі мекеменің ақша қаражаттарының қозғалысы туралы 

ақпарат қаржылық есеп беруді пайдаланушыларға мекеменің ақша қаражаттарын табу 

қабілеті мен олардың баламаларын, сондай-ақ ақша қаражаттарына қажеттілікті бағалау 

ҥшін негіз беретіндігі мен пайдалылығында кӛрінеді. Меншікті капиталдағы ӛзгерістер 

туралы есеп І «Қаржы есептілігін ҧсыну» IAS қаржылық есеп берудің халықаралық 

стандартына және Ҧлттық қаржылық есептіліктің стандартына сәйкес жасалады да, 

мекеменің есепті кезеңдегі қаржылық есеп берудің жеке нысаны тҥрінде ҧсынылады 

[1,224].                                                 

Капиталдағы ӛзгерістер туралы есеп есепті кезеңдегі болған капиталдың 

қҧрылымдық және сандық ӛзгерістері туралы ақпаратты ашып кӛрсетеді. 

1 – «Қаржы есептілігін ҧсыну» IAS және 8 «Есеп саясаты, есептілік бухгалтерлік 

бағалаулардағы ӛзгерістер және қателіктер» IAS қаржылық есеп берудің халықаралық 

стандарттарына сәйкес мекеме ӛзінің есеп саясатын жасайды. Есеп саясаты – бҧл мекеме 

қаржылық есеп беруді дайындау және ҧсыну ҥшін қолданатын нақты қағидаттар, негіздер, 

кесімдер, ережелер және тәжірибе. Қаржылық есеп берудің халықаралық 
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стандарттарының талаптарына сәйкес қаржылық есептіліктің ажырамайтын қҧрамдық 

бӛлігі болып, сондай-ақ тҥсініктеме жазба танылады. Ол қаржылық есеп берудің сандық 

деректерінің мазмҧнын жақсы анықтау ҥшін қажетті мәліметтер беретін негізгі талдамалы 

қҧжат. Тҥсіндірме жазбаның басында мекемеге енетін қҧрамдық бӛлігінің қҧрамын, 

олардың шаруашылық қызметінің негізгі кӛрсеткіштерін сипаттаумен ашып кӛрсетіледі 

де, мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметінің жҥргізілген жағдайларын сипаттайды. 

Жазбада сондай-ақ келесі жылы жеткен жетістіктерді жақсарту және айқындалған 

жетіспеушіліктерді жою ҥшін қажетті шаралар жоспары белгіленіп қояды. Ҧйымның 

қаржылық есеп беруі ел валютасында (мың теңге) жасалады және оған есепті уақытылы 

табыс ету ҥшін жауап беретін басшы мен бас бухгалтер қол қояды. Ҧйымның есепті кезеңі 

1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанда аяқталатын кҥнтізбелік жыл болып табылады. 

Жаңадан қҧрылған ҧйым ҥшін алғашқы есепті кезең (жыл) сол жылдың 31 желтоқсанына 

дейін ол мемлекеттік тіркелген сәттен басталады. Ҧйымдар жылдық қаржылық есеп 

берулерін есептіден кейінгі жылдың 30 сәуірінен кешіктірмей табыс етеді. Әлемдік 

тәжірибе тҥсініктілік, орындылық, сенімділік және салыстырмалылық сияқты ақпараттың 

тиімділігін айқындайтын сапалық сипаттамалар халықаралық стандарттарды тікелей 

пайдаланумен немесе оларды бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп берудің ҧлттық 

жҥйесін қҧрудың негізі ретінде қолданумен қол жеткізетіндігін кӛрсетеді. ХҚЕС пен 

АХС-ты қолданудың экономикалық перспективасы капиталды тиімдірек бӛлуден, іске 

жҧмсалатын қаржының әр алуандығынан және оның табыстылығының ӛсуінен тҧрады, 

әлемдік нарыққа шығу жеңілдейді, капиталды тартуға жҧмсалатын шығындарды азайту 

мҥмкіндігі туады. Мҧның ӛзі жаңа бизнес қҧрылымдарды дамытуға, жаңа жҧмыс 

орындарының пайда болуына, жҧмыссыздықтың тӛмендеуіне, халықаралық нарықтарда 

қазақстандық ҧйымдардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, тҧтастай алғанда елдің 

экономикалық ӛсуіне әкеп соғады[2]. 
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Нарықтық экономика жағдайында ҧйымдағы шығындар есебін дҧрыс әрі жҥйелі 

ҧйымдастыру басқару мамандарының дербестігін арттыру және қабылданған 

басқарушылық шешімдердің дәлелді қабылдануына және ӛндірістік қызметтің соңғы 

нәтижесін жақсартуға кӛмектеседі. Сондай-ақ, ӛндірістік шығындардың мӛлшерін 

анықтап, оларды қҧжатқа тіркеп, кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық қызметіне жан-

жақты талдау жасап қана қоймайды, сонымен бірге басқару шешімдерін қабылдау ҥрдісін 

экономикалық тҧрғыдан толық дәлелдеуге мҥмкіндік береді. Сондықтан, оның саласына 

ӛндіріс экономикасы, оны басқару, ҧйымдастыру, талдау және ӛндіріс технологиясына 

байланысты сҧрақтар кездейсоқ енгізілмеген. Басқарушылық есеп шығындарды тиімдірек 
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жҧмсауға және оларды оңтайлы басқаруға мҥмкіндік беретін экономикалық ҥрдістің 

барлық қҧрамдас бӛліктерін зерттейді 1].  

Ҧйымның  ӛндірістік  шешімдері,  жҧмыстары  нарық  жағдайлары  мен  ӛндірістік 

шығындар  арқылы анықталады.  Кәсіпорын  табысы  ӛндіріс  шығындарына  тәуелді  

болады.   

Оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау ҥшін ҧйымның барлық кезеңдерінде 

шығыстардың болуы қажет. Шығыстарды талдау олардың тиімділігін анықтауға, олардың 

шектен тыс болу-болмауын айқындауға, жҧмыстың сапалық кӛрсеткіштерін тексеруге, 

бағаны дҧрыс есептеуге, шығындарды реттеу мен бақылауға, ӛндірістің пайда мен 

тиімділігін жоспарлауға кӛмектеседі. Жалпы, шығындар есебі ӛндірістің тҥпкілікті 

ӛніміне назар аударып қана қоймай, тікелей ӛндірістік процеске бағытталады. Шығындар 

шаруашылықтың іс-әрекет барысында еңбек, ӛнім ӛндірісі қҧралдары мен жҧмыс 

орындау, қызмет кӛрсетуге алынған немесе тҧтынылған материалдық, еңбек, қаржылық 

және басқа ресурстардың, сонымен қатар баланста кӛрсетілген болашақта кіріс әкелу 

мҥмкіндігі бар ҧйым активі ретінде кӛрсетілген қҧн. Кез келген шығындарды жіктеу 

басшыға дҧрыс әрі тиімді шешімдерді қабылдауға кӛмектеседі. Сондықтан шығындарды 

жіктеу процесінің мәні – басшы ықпал ете алатын шығындарды бӛліп кӛрсетеді. 

Ӛндірістің шығын есебі мен калькуляциясы басқару есебі жҥйесінің элементтерін 

жасаушылар болып табылады. Бҧл арада ӛнімнің ӛзіндік қҧны ретінде, әдетте, ақшалай 

тҥрде кӛрінетін ӛндіру мен ӛткізу шығындары деп тҥсінеді. 

Калькуляция объектісіне – ҧйымның ӛзінде, оның негізгі және кӛмекші 

ӛндірістерінің бӛлімшелерінде орындалатын жҧмыстар мен атқарылатын қызметтер, 

ӛндіріс бӛлімінің әр тҥрлі дәрежедегі дайындығы жатады. 

Ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау объектілері ӛндірістік шығындар есебі 

объектілерімен тығыз байланысты және кӛп жағдайларда олар бір-біріне сәйкес келеді. 

Барлық ӛнімдер (олардың тҥрлері бойынша) және ӛндіріс ӛнімдерінің бірліктері 

калькуляцияланады. 

Калькуляция объектілеріне жататындар: 

-  барлық шығарылған ӛнімдер, орындалған жҧмыстар, атқарылған қызметтер; 

- ӛнімдердің жеке тҥрлері, негізгі және кӛмекші ӛндірістердің жҧмыстары мен 

қызметі; 

- ӛндірістің соңғы сатысында пайдаланылатын, негізгі ӛндіріс бӛлімшесінің 

шалафабрикаттары; 

-  сыртқа сататын меншікті ӛндірістің шалафабрикаттары; 

- ҧйымның қызметінің нәтижелерін білуге арналған бӛлімшелерінің ӛнімдері. 

Шығындар есебінің және ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау әдістеріне 

ӛнімдердің (жҧмыс, қызмет) нақты ӛзіндік қҧнын анықтау ҥшін ӛндірістік шығындардың 

кӛрсетілуі және қҧжатпен дәлелдеу тәсілдерінің жиынтығы жатады. Шығындар есебінің 

және ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау әдістерінің жіктелуін алдын-ала анықтаушы, 

ӛндіріс ӛнімдерінің ҧйымдастырылуы және технологиясы, шығарылатын ӛнімдердің 

номенклатурасы, орындалған жҧмыс және атқарылған қызмет. Шығындар есебінің 

әдістерін жіктеудің негізіне, аналитикалық есеп объектілері бойынша ӛндіріс 

шығындарын жинақтау және жинақтау тәртібі алынады 2].  

Ӛнімдердің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау әдістеріне, ӛнім бірліктерінің ӛзіндік 

қҧнын есептеуде қолданылатын тәсілдер жиынтығы жатады. 

 «Калькуляциялау» тҥсінігіне, сонымен бірге, барлық шығарылған ӛнімдердің және 

олардың жекелеген тҥрлерінің ӛзіндік қҧндарын арнайы шешімдерсіз дҧрыс анықтаусыз 

мҥмкін болмайтын, аяқталмаған ӛндірістердің жетіспеушілігін, ӛнімдердің ақауларын, 

аяқталмаған ӛндірісті бағалау тәртіптері кіреді. «Шығындар есебінің әдістері» және 

«Ӛнімдердің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау әдістері» ҧғымдарының сәйкес келмеуіне 

қарамастан, олар ӛзара байланысты.  

Ӛнімдердің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау, олардың ҧйымдастырылуына маңызды 
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әсер ететін, ӛндіріс шығындар есебінің кӛрсеткіштеріне сҥйенеді. Шығындар есебінің 

және ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялаудың кӛптеген әдістері бар. Ӛндірістік 

шығындар есебінің және ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау әдістерінің 

классификациясы талқылау объектісі болып табылады.  

Қазақстандық стандартта бухгалтерлік есеп бойынша ӛндірістік ҧйымдарда 

ӛнімдердің тҥрлеріне, олардың кҥрделілігіне, ӛндірістің типіне байланысты қолданылатын 

шығындар есебінің және ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау әдістерінің келесідей 

негізгі ҥш тәсілі қарастырылған: нормативтік, тапсырыстық, бӛліністік. Бірақ жеке 

ҧйымдар шығындар есебінің және ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау әдістерінің 

қарапайым әдісін пайдаланады. Нарықтық экономикасы дамыған елдерде шығындар 

есебінің және ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау әдістерінің «Стандарт-кост» және 

«Директ-кост» жҥйесі бойынша шығындар есебінің әдістері қолданылады. 

Стандарт-кост жҥйесі тікелей шығындарды басқару қҧралы болып табылады. Бҧл 

жҥйенің бірнеше нҧсқасы қолданылады. Бҧл нҧсқада шығындар ӛндіріс шотының 

дебетіне жинақталады және стандарттық қҧны бойынша бағаланады, дайын ӛнім осы 

шоттың кредиті бойынша жазылады. Екінші нҧсқаның мәні ӛндіріс шотының дебетінде 

қорытындыланған шығындар, нақты ӛзіндік қҧны бойынша бағаланады, ал шоттың 

кредитінде дайын ӛнім стандарттық қҧн бойынша жазылады. Аяқталмаған ӛндіріс нақты 

шығыннан есептеу ауытқуларымен стандарттық қҧн бойынша осы немесе келесі жағында 

бағаланады 3].  

Американдық ҧйымдар стандарттан нақты шығындардың ауытқуын ӛзіндік қҧнға 

жатқызбай, ӛнім ӛткізу, жҧмыс, қызмет шотына жазылады. 

Ҧйым кӛлеміне байланысты жҧмыс ауқымы, стандарт-кост жҥйесін 

ҧйымдастыруда, стандарт кост жҥйесімен байланысты, барлық бӛлімшелердің ӛкілдері 

қайда кіретінін, әдістеме және стандарттан ауытқуларды анықтау, пайдалану ҥшін 

стандартты анықтауда олардың жазылуын комитет немесе бақылаушы жҥргізеді. Аса ірі 

компанияларда есеп, оларға ӛзгерістер енгізу, жасау, стандарттар бӛлімшесі қҧрылады. 

Стандарт-кост жҥйесі шығындар есебі жҥйесі тәжірибесінде қолданылатын 

басқалардан ерекшелігі, ӛзіндік сипаты бар. Біріншіден, қҧралдарды жҧмсау барысы 

кезінде стандарттан ауытқуларды анықтауда арнаулы шоттарды бухгалтерлік жазулар 

жҥргізу және оларды қҧжаттау болып табылады. Менеджерлердің алдында ауытқуларды 

қҧжаттау емес, оларды болдырмау міндеті қойылған. Екіншіден, анықталған ауытқуларды 

барлық компаниялар бухгалтерлік есепте кӛрсетпейді, тек ағымдағы стандартты 

қолданытындар. Ҥшінші ерекшелігі стандарттан ауытқуларды кӛрсетуде арнаулы 

синтетикалық шоттар бӛлу, ауытқу есебі ҥшін - калькуляция баптары, ауытқу факторлары 

бойынша. 

Стандарт-кост жҥйесінің берілген ерекшеліктері мыналарды білдіреді: 

шығындарды басқару мақсатында барлық уақытта осы ауытқулардың мәнін; оларды 

есептеу ҥшін қарастырады; қандай мәселелерді шешуде болмасын, олар пайдаланылған 

болуы мҥмкін екенін кӛрсетеді; ӛндіріске кеткен шығындарды талдауда анықталған 

ауытқулардың маңыздылығы. 

Нарықтық қатынастардың даму жағдайында отандық калькуляциялау жҥйесі 

теориясы мен практикасы нарық экономикасы дамыған елдерде қолданылатын, басқару 

есебінің ҧйымдастыру жҥйесін оқып, ҥйренуді қажет етеді. Осындай жҥйенің бірі тікелей 

шығындар бойынша ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау жҥйесі болып табылады. 

Ӛзгермелі шығындар есебі жҥйесі АҚШ-та Ҧлы тоқырау кезеңінде пайда болып, 

50-ші жылдарда кеңінен таралды. Ҧлы тоқырау (1928ж) басталмас бҧрын дайын ӛнім 

қалдығы толық шығындар бойынша есептелген, ӛзіндік қҧн бойынша бағаланды. Тоқырау 

ӛткізілмеген ӛнімнің ҥлкен қорын қҧруға, ал баға толық шығындар бойынша, сол кездегі 

аналитиктердің ойы бойынша жасанды бҧрмаланған пайдаға алып келді. Табыс кӛлемі 

мен ӛндіріс кӛлеміне тәуелсіз, тҧрақты шығындар есепті кезең арасында қайта бӛлініп 

есептік табыс кӛлеміне әсер етті. Аналитикалық ойы бойынша, табыстармен және 



166 

 

шығындармен ӛндіріс кӛлемі арқылы шегілген зиянды қайтарып беруді есептеу керек. Бҧл 

жағдайда тікелеймен теңестірілген, жиынтық шығындарды ӛзгермеліге және жанамамен 

теңестірілген, тҧрақтыға бӛлу шешілген болатын. Шығынның жаңа жҥйесі директ-костинг 

деген атауға ие болды 4]. 

Жҥйенің мәні фирманың ӛндіріс шығындарын калькуляциялау әдістемесімен 

қарауда, 1936 жылы Джонатан Харрис енгізген директ-костинг жоспар тҥрінде 

негізделеді. Пайда мен залал туралы айлық есеп беру мазмҧнында кәдімгі ӛндірістік 

шығындар мен жанама ҥстеме шығындарды шектейтін болды.  Ӛндірістік шығындардың 

саралануы ӛзіндік қҧнды басқару және ӛнім ӛткізу кӛлемінен пайда кӛлеміне байланысты 

табуға мҥмкіндік береді. Осылайша, бҧл жҥйенің мәні былай келтіріледі: тікелей 

шығындар дайын бҧйым тҥрлері бойынша қорытындыланады, жанама шығындар жеке 

шоттарда жиналып және пайда болған есепті кезеңнің жалпы қаржылық нәтижісене 

жазылады. Егер әрбір бҧйым бойынша табыс сомасынан, осы бҧйым бойынша ӛзгермелі 

шығындарды шығарып, осы бҧйым бойынша брутто-пайда аламыз. Барлық бҧйымның 

брутто – пайдасын жинақтап, тҧрақты шығындардың жалпы сомасын жабуға белгіленген, 

пайданың жалпы кӛлемін алуға болады. 

Директ-костинг жҥйесі аумағында тәжірибелік зерттеу, шығындарды бӛлу шартты 

екенін кӛрсетті. Әрбір ҧйымда қабылданған рҧқсаттар (босатулар) нәтижесін есептеуде 

еске алынуы қажет. Директ-костинг жҥйесі бойынша ӛзіндік қҧнды калькуляциялау 

ӛндірістің кез келген кӛлемінде тҧрақты шығындардың ӛзгермейтін кӛлемін қарастырады, 

сондықтан да басқару есебінде негізгі назар тҧрақты шығынға аударылады. Қҧрылымдық 

бӛлімшелер мен  ҧйымдар жетекшілері осы шығындарды басқарудың бақылау қызметін 

кҥшейтеді. 

Директ-костинг жҥйесінің бірнеше ерекшеліктері бар: бірінші-ӛндірістік 

шығындардың ӛзгермелі және тҧрақтыға бӛлінуі; екінші-шектеулі шығындар бойынша 

ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялау; ҥшінші табыстар туралы есеп беруді жасаудың 

кӛпсатылығы.  

Ӛнімнің ӛзіндік қҧнына қандай шығындар кіретініне байланысты Қазақстанда 

әдетте оның мына тҥрлерін атап кӛрсетеді: 

- цехтың ӛнімді дайындаудағы шығынын сипаттайтын цехтық; 

- ӛнім ӛндірісін ҧйымдастыру шығынын қамтитын ӛндірістік; 

- толық, яғни ӛнім ӛндірудің және ӛткізудің барлық шығындарын қамтитын ӛзіндік 

қҧн. 

Ӛнім (жҧмыс, қызмет) бірліктерінің ӛзіндік қҧнының есеп жҥйесі калькуляциялау 

деп аталды. 

Калькуляциялау объектісіне (шығын шығарушы) - ӛткізуге арналған кәсіпорынның 

ӛнім (жҧмыс, қызмет) тҥрлері жатады. Оның іріктемесі калькуляциялау процесінің 

алдында жҥреді. 

Кез келген ҧйымда калькуляциялау белгілі бір принциптерге сәйкес жҥзеге 

асырылады: 

-  ӛндіріс шығындарын жіктеу (нормативті қҧжаттарға сәйкес); 

-  шығын есебінің объектісін, калькуляциялау объектісін және калькуляциялық 

бірлікті белгілеумен; 

-  жанама шығынды бӛлу әдісін іріктеумен; 

-  шығынды кезеңдер бойынша жіктеумен; 

-  ӛндірістің және кҥрделі қаржы жҧмсалымының ағымдағы шығыны бойынша 

бӛлек есеппен; 

-  шығын есебінің әдісі мен калькуляциялауды іріктеумен. 

Сонымен, бҥгінгі кҥні қазақстандық ҧйымдар ең алдымен ӛздерінің ӛндірістік 

шығындарын басқаруға кӛбірек кӛңіл бӛлулері керек. Ол ҥшін ең алдымен, ҧйым 

басшылары ӛзінің дамуының оңтайлы стратегиясын таңдай отырып, сол ҧйымдағы 

ӛндірістік шығындарды басқаруды жетілдірулері қажет. Жалпы ҧйым немесе оның 
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бӛлімшелері ӛндірісінің тиімділігін сипаттайтын кӛрсеткіштер жҥйесінде басты орында 

ӛндірістік шығындар алады.  

Ҧйымның ӛндірістік  шығындарын басқару кҥрделі процесс. Ӛзінің мәні жағынан 

ол ҧйымның бҥкіл қызметін басқаруды білдіреді, ӛйткені болып жатқан ӛндіріс 

процестерінің барлық жақтарын қамтиды. 

Бҥгінгі кҥні жалпы есеп тәжірибесінде ҧйым шығындарын тиімді басқару бойынша 

жаңа іс-әрекеттер жасау және оларды пайдалану отандық және шетелдік әдебиеттерде кең 

тҥрде талқылануда. Ӛндірістік шығындар мәнінің кӛпшілік қабылданған анықтамасы – 

бҧл ҧйымда белгілі уақыт аралығында болған жабдықтау, ӛндіріс және ӛнім ӛткізу 

процестерін оларды сандық ӛлшеу (заттай және қҧнды кӛрсеткіштермен), тіркеу, 

топтастыру және талдау арқылы кӛрсетуге бағытталған шаралар жиынтығы болып 

табылады.  

Мҧндай кӛрсету ҧйымды (немесе ҧйымдар бірлестігін) басқару мен оның қызметін 

қаржы нәтижелерін шығару арқылы бағалауға қажетті мәлімет алуды қамтамасыз етеді. 

Біздің ойымызша, жҧмсалған ӛндірістік шығындар есебінің маңызын анықтау, 

техникалық жағынан басқа, ӛндіріске жҧмсалған шығындар есебін тҥрлендіруі немесе 

басқару есебінің ӛндірістік қызметін ҧйымдастыруға әртҥрлі тәсілдерді қамтуы тиіс. 

Осылайша, ӛндірістік шығындар есебінің мазмҧнын анықтау ҧйымдарда оны 

ҧйымдастыруды ҥлгілеудің шынайы алғы шарттарын жасайды. Басқарудың кері процесіне 

сәйкес есеп ақпараттық тасқын ретінде тек қана іс-әрекетті ғана емес, сондай-ақ 

болашақта ҧйым экономикасын ҥлгілеу ҥшін ақпараттар дайындайды [4]. 

Егер ӛндіріске жҧмсалған шығындар есебін басқару ҥлгісінің сәйкесінше ӛткендегі, 

қазіргі және болашақтағы ӛндірістік қызмет нәтижелері мен шығындарын пайдалануды 

кӛрсету процесі ретінде қарастырса, онда есептің мҧндай жҥйесі ӛндірістік шығындарды 

басқарудың негізгі міндеттеріне сәйкес келеді. 

Кез-келген меншік формасындағы ҧйымдардың ӛндірістік шығындарының есебін 

жҥргізудегі басты мақсат – ҧйымның шаруашылық қызметін бақылау және оны іске асыру 

ҥшін ӛндіріс шығындарын басқару болып табылады.  

Мақсатты белгіленуі мен ӛндірістік шығындарды басқару бағыттарына байланысты 

оларды жіктеудің әр тҥрлі нҧсқалары қолданылады. Ӛндірістік шығындар есебінің бағыты 

болып шаруашылықты жҥргізуге қажетті шығындардың дербес мақсатқа сәйкес есебі 

қарастырылады. Олар: 

- дайын ӛнімдерді калькуляциялау және бағалау ҥшін қолданылатын ӛндірістік 

шығындар; 

- мәліметтері шешімдер қабылдау мен жоспарлауға негіздеме болып қызмет ететін 

шығындар; 

- бақылау және реттеу жҥйесінде қолданылатын шығындар. 

Ӛндірістік шығындар ҧйымды басқарудың негізгі объектілерінің бірі болып 

саналады. Ӛндірістік шығындар дайын ӛнімнің ӛндірістік ӛзіндік қҧнын қҧрай отырып, 

аяқталмаған ӛндірістік қалдықтарға жатқызылады.  

Есептік кезеңдегі ӛндірілген ӛнімдерді ӛткізу мен ҧйымның жҧмыс істеу процесін 

қамтамасыз ету ҥшін коммерциялық және жалпы және әкімшілік шығындардан тҧратын 

мерзімді шығындар да кӛрсетіледі.  

Сонымен, нақты бір ҧйымның ӛндіріске жҧмсалған ӛндіріс шығындары есебінің 

негізгі міндеттері болып келесілер табылады: 

- ҧйым әкімшілігін басқару шешімдерін қабылдау ҥшін ақпаратты қамтамасыз ету; 

- болашақтағы экономикалық стратегияны қалыптастыру мен ауыртпашылықтарды 

табу мақсатында нақты шығын деңгейін нормативті және жоспарлы шығындармен 

салыстыра отырып бақылау; 

- дайын ӛнімді бағалау және қаржылық нәтижелерді есептеу ҥшін шығарылатын 

ӛнімнің ӛзіндік қҧнын есептеу; 

- қҧрылымдық бӛлімшелердің ӛндірістік қызметінің экономикалық нәтижелерін 



168 

 

анықтау және бағалау; 

- ҧзақ мерзімді сипатқа ие, ӛндірістік және технологиялық бағдарламалардың ӛзін 

ақтауы, ӛнім тҥрлерінің пайдалылығы, негізгі қорлар мен ӛндірістік қосалқыларға 

салынған кҥрделі салымдардың тиімділігі шешімдер қабылдау ҥшін ӛндірістік қызметті 

басқару есебінің ақпараттарын жҥйелендіру. 

Нарық жағдайында жҧмыс істейтін кез-келген ҧйымдардың қызметінің негізгі 

мақсаты – табысты жоғарылату болып табылады. Осы стратегиялық мақсатты іске 

асырудың нақты мҥмкіндіктері барлық жағдайларда ӛндіріс шығындармен және 

ӛндірілетін ӛнімдерге немесе кӛрсетілетін қызметтерге деген сҧраныстар кӛлемімен 

шектеледі. Себебі, ӛндіріс шығындар – бҧл табысты шектеуші кӛрсеткіш және бір 

мезгілде ҧсыныс кӛлеміне әсер ететін басты факторлардың бірі болып табылады. 

Сондықтан ҧйымның ӛндіріс шығындарын басқаруға ӛте кӛп кӛңіл бӛліну керек. Ҧйымдар 

ӛз шығындарын оңтайландыру арқылы арнайы әдістерді қолдана отырып ӛндіріс 

шығындарын жоспарлауға бет бҧруда. 
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«Салық» ҧғымымен «салық жҥйесі» ҧғымы тығыз байланысты. Мемлекетте 

алынатын салықтар мен бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлем тҥрлерінің, оны қҧру 

мен алудың нысандары мен әдістерінің, принциптерінің, салық заңдары мен салыққа 

қатысты нормативті актілердің, салық қызметі органдарының жиынтығы мемлекеттің 

салық жҥйесін қҧрайды.   

Салық міндеттемесі мемлекет алдындағы әрбір салық тӛлеушінің міндеттемесі 

болып табылады және ол салык заңына сәйкес жҥргізіледі. 

2001 жылғы 12 маусымда №209-11 Қазақстан Республикасының «Салық және 

бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер туралы» салық Кодексі қабылданды . 

2008-2013 жылдар аралығында Салық Кодексіне біршама толықтырулар мен ӛзгертулер 

енгізілді. Кодекске сәйкес жеке және заңды тҧлғалардан алынатын салықтар мемлекеттік 

бюджетті толықтырудың негізгі кӛзі болып табылады.Салық кодексі республикалық және 

жергілікті бюджетке тҥсетін салыктарды, алымдар мен салымдарды және баска да 

міндетті тӛлемдерді білгілейтін. Қазакстан Республикасы зандарымен реттелетін кеден 

баж салығы, алымы мен тӛлемдері мәселерін коспағанда, Қазакстан Республикасындағы 

mailto:Ayan-08@bk.ru
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барлық салықтық қатынастарды реттейтін бірден-бір заңды кҧжаты болып табылады. 

Салық кодексі салықтардың толық тізімін, оларды есептеу тәртібін, салық салу 

объектілерін, салықтың негізгі тҥрлері бойынша тӛлеушілерін анықтайды, Салықтар, 

алымдар мен басқа да міндетті тӛлемдер деп Кодексте белгіленген тәртіпке сәйкес 

Қазақстан Республикасының бюджет жҥйесіне тӛлеушілерден аударылатын (бӛлінген) 

қаражаттарды айтамыз. 

Экономикалық жағынан салық жҥйесі мемлекеттің, аймақтардың және 

муниципалды қҧрылымдардың қызметін қаржылай қамтамасыз етуге байланысты әр тҥрлі 

мемлекеттер, мемлекет пен салық тӛлеуші арасындағы, әр тҥрлі салық тӛлеушілер 

арасындағы, сондай-ақ оған тікелей қатысушы заңды және жеке тҧлғалар арасындағы 

кҥрделі ӛзара байланысты әлеуметтік-экономикалық қатынастардың жиынтығын қҧрайды. 

Салық жҥйесіне қажетті негізгі талаптар мыналар: 

- салық қҧрамы дәл анықталуы қажет. Ол ҥшін салық заңдылығында мемлекетте 

алынатын салықтардың толық тізімі мазмҧндалуы керек; 

- салық жҥйесі салық тӛлеушілер ҥшін салықтан жалтару тиімсіз болатындай етіп 

жасалуы тиіс; 

- салық жҥйесінің қарапайымдылығы. Бҧл әсіресе, салықтың дҧрыс тӛленуі ҥшін 

бақылауды жҥзеге асыруда маңызды; 

- салық жҥйесі салық тӛлеушінің ӛз қаражатын ӛндіріске салуына ықпал етуі керек. 

Жалпы, салық жҥйесі мемлекеттің қаржы кӛздерін жасақтаудың ең негізгі қҧралы 

болуымен қатар, ел экономикасын қайта қҧруға, ӛндірістің ҧлғайып, дамуына және саяси-

әлеуметтік шаралардың толығымен жҥзеге асуына мҥмкіндік туғызады. 

Барлық  ӛркениетті елдерде салықтардың бҥкіл жиынтығы әр тҥрлі принциптер 

бойынша жіктеледі: 

- салық салу объектілері бойынша; 

- салықты алатын және салықтан жиналған сомаға билік жасайтын органға қарай; 

- пайдалану тәртібі бойынша; 

- объектінің экономикалық белгісі бойынша; 

Салықтарды салу объектісі бойынша олар тікелей және жанама салықтар болып 

бӛлінеді. 

Тікелей салықтар – салық тӛлеушінің кірісі мен мҥлкінен алынатын салықтар. 

Тікелей салықтардың ең соңғы тӛлеушісі (салық салынушы) болып мҥліктің (табыстың) 

иесі табылады Олар ӛз кезегінде нақты және жеке салықтарға жіктеледі. Нақты салықтар 

салық тӛлеушілердің мҥлкінің (меншігінің) кейбір тҥрлеріне (ҥй, жер, кәсіп, ақшалай 

капитал және т.б.) салынады. Жеке тікелей салықтар – бҧл жеке адамдар мен заңды 

тҧлғалардың табыстарына салынатын салықтар. Нақты салықтардан айырмашылығы жеке 

салық салу әрбір салық тӛлеушінің жеке табысы мен мҥлкін де, оның қаржы жағдайын да 

ескереді. 

Жанама салықтар – бағаға не тарифке ҥстеме тҥрінде белгіленген салық тӛлеушінің 

кірістері мен мҥлкіне тікелей байланысты емес салықтар. Жанама салықтарға қосылған 

қҧнға салынатын салық, акциздер жатады. Жанама салықтарға сондай-ақ сыртқы 

экономикалық қызметтен тҥсетін тҥсімдер де (кеден баждары тҥріндегі, ішкі рынокта 

сатылатын тауарлар бағасы мен олардың фактуралық қҧнының айырмасы) жатады. 

Жанама салықтар мемлекеттің фискалдық мҥдделерін білдіреді. Бҧл салықтардың 

ең соңғы тӛлеушісі болып тауарды тҧтынушы табылады. 

Жанама салық салудың мәні салықтың тауар бағасына (қызмет тарифіне) 

қосылатындығында. Бҧл жағдайда салықты тауардың (қызметтің) нақты тҧтынушысы 

тӛлейді, алайда тҧтынушы мен мемлекет арасында тікелей байланыс болмайды. 

Жанама салықтар салық салу объектісіне қарай тӛмендегіше бӛлінеді: 

Жеке жанама салықтар – қатаң тҥрде белгіленген бір тауар топтарына салынады; 

Әмбебап жанама салықтар – негізінен барлық тауарлар мен қызметтерге салынады; 

Фискалды-монополиялық жанама салықтар – мемлекеттік қҧрылымдарда 
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сатылатын ӛндірістің барлық тауарларына салынады. 

Кедендік баж – экспортты-импортты операциялар жасау кезінде тауарлар мен 

қызметтерге салынады. 

Салықты алатын және оған билік жасайтын органға қарай  салықтар 

жалпымемлекеттік және жергілікті болып бӛлінеді. 

Жалпы мемлекеттік салықтар – барлық элементтері мемлекеттің заңдарымен 

анықталатын және сол елді жалпыға бірдей біртҧтас қолданылатын салықтар. Бҧл 

салықтарды бекітіп, жҥзеге асыратын – Парламент. Бҧл салықтар ір деңгейдегі 

бюджеттерге бӛлініп отырады.  

Жергілікті салықтар – мемлекеттің заңдарына сәйкес жергілікті ӛкімет органдары 

жҥзеге асыратын салықтар. Олар жергілікті деңгейде қабылданған шешім негізінде ғана 

жҥзеге асырылады. Бҧл салықтар толығымен жергілікті бюджетке тҥсіп отырады. 

Пайдалану тәртібіне қарай барлық салықтар жалпы және арнаулы болып 

бӛлінеді[1]. 

Жалпы салықтар тиісті деңгейлердің бюджеттерінде шоғырландырылады және 

жалпымемлекеттік қажеттіліктерді қаржыландыруға пайдаланылады. Арнаулы 

салықтардың нысаналы мақсаты болады (мысалы, зейнетақы тӛлемдерін қалыптастыру 

ҥшін пайдаланылатын әлеуметтік салық). 

Объектінің экономикалық белгілері бойынша табысқа және тҧтынуға салынатын 

салықтар болып бӛлінеді. Табысқа салынатын салықтар тӛлеушінің салық салынатын кез 

келген объектіден алған табыстарынан алынады. Тҧтынуға салынатын салықтар – бҧл 

тауарлар мен қызметтер кӛрсетуі тҧтыну кезінде тӛленетін шығынға салынатын салықтар.  

Қазақстанда салық жҥйесінің қалыптасуы мен даму кезеңдерін тӛмендегі 1 кесте 

арқылы кӛрсетуге болады. 

 

1-ші кесте-Қазақстан Республикасының салық жҥйесінің қалыптасуы мен 

дамуының негізгі кезеңдері 
Кезеңдер 

 
Ҧлттық салық жҥйесінің 

қалыптасуы мен даму 
кезеңдерінің мақсаты 

Салық қатынастарын 
басқару стратегиясы 

мен тактикасы 

Орталық-
тандыру  
деңгейі 

Қол жеткізілген 
(кҥтілетін) 
әлеуметтік-

экономикалық 
нәтижелер 

Бірінші 
кезең  
1992-
1994жж. 

Мемлекеттік бюджеттің кіріс 
бӛлігін қалыптас-тыруға 
бадарланған және экономика-
дағы және са-лықтық 
қатынастардағы тәртіпсіздікті 
реттейтін ҧлттық салық 
жҥйесін қҧру 

Ағымағы және қысқа 
мерзімді міндеттерді 
шешуге бағытталған. 

Тӛмен Қарама-қайшылыққа 
толы ҧлттық салық 
жҥйесін қҧру. 
Салық салынатын 
базаны тарылту. 

Екінші 
кезең 
1995-
1998жж. 

Макроэкономикалық 
тҧрақтылыққа қол жеткізу 
және барынша жоғары 
әлеуетті әрі бәсекеге қабілетті 
кәсіпорындарды ынталандыру 
жолымен бюджеттің кіріс 
бӛлігін барынша кӛбейту.  

Қысқа және орта 
мерзімді міндеттерді 
шешу. 
Орта мерзімді 
міндеттерге 
бағытталған. 

Орташа 
 

Экономикалық ӛсуге 
негіз болған макро-
экономикалық 
тҧрақтандыруға қол 
жеткізу. Салық 
салынатын базаны 
тарылтуды тоқтату.  

Ҥшінші 
кезең 
1999-
2001жж. 

Мемлекеттік бюджеттің кіріс 
бӛлігін арттыру және әлемдік 
салық тәжірибесі қызмет 
ететін тәртіп ескерілетін, 
салықтық реттеуді ҧйымдас-
тырудың жаңа принциптеріне 
кӛшуге байланысты экономи-
калық ӛсуге қол жеткізу 

Орта мерзімді 
міндеттерді шешу 
және «Қазақстан 
2030» стратегия-
сында қалыптасты-
рылған ҧзақ мерзімді 
мақсаттарға 
бағдарлану. 
 

Жоғары 
 

Экономикалық ӛсуді 
бастау. 
Тҧрақтандыру және 
салық салынатын 
базаны кеңейтуді 
бастау. 
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  Тӛртінші 
кезең 
2002-
2008жж. 

Әлеуметтік-экономикалық 
бағдарламаларды 
қаржыландыруды кеңейту 
мақсатында салық салу 
субъектілерінің 
капитализацияланған қҧ-нын 
ҧлғайтуды ынта-ландыру 
жолымен бюджет-тің кірісін 
барынша кӛбейту 

Орта және ҧзақ 
мерзімді міндеттерді 
шешу. Стратегиялық 
міндеттерді шешуге 
басым бағдарлану. 

Жоғары 
 

Мемлекет пен салық 
тӛлеушілердің 
мҥддесін теңгеруге 
мҥмкіндік беретін 
экономикалық ӛсуді 
тҧрақтандыру 

Бесінші 
кезең 
2009 
жылдан 
басталады 

Макроэкономикалық 
тҧрақтылыққа қол жеткізу 
және салық есебін жетілдіру 
жолымен бюджеттің кірісін 
барынша кӛбейту 

Ҧзақ мерзімді 
міндеттерді шешу. 
Стратегиялық 
міндеттерді шешуге 
бағдарлану. 

Жоғары 
 

Мемлекет пен салық 
тӛлеушілердің 
мҥддесін теңгеруге 
мҥмкіндік беретін 
экономикалық ӛсуді 
тҧрақтандыру 

Ескерту-көздің негізіңде автормен құралған  

 
1991 жылға дейін,елде кӛбінесе экономиканы басқарудың әміршіл-әкімшіл 

жҥйесіне, бағаларға қатаң мемлекеттік реттеуге сәйкес келетін салық жҥйесі қызмет етті. 
Бюджеттің басты кіріс кӛздерінің бірі болған айналым салығы тіркелген бӛлшек сауда 
және кӛтерме сатып алу бағаларын қолдануға және мемлекеттік реттеп отыруға 
бағытталған болатын. Қазақстан егемендікке ие болғаннан кейін 1991-1995 жылдары 
қабылданған бірқатар заңдарға сәйкес республикада жаңа салық жҥйесі қалыптасты. 

1991 жылдың 25 желтоқсанынан бастап біздің елімізде тҧңғыш салық жҥйесі 
қызмет ете бастады. Ол «Қазақстан Республикасындағы салық жҥйесі туралы» заңға 
негізделді. Бҧл заң салық жҥйесін қҧрудың принциптерін, салықтар мен алымдардың 
тҥрлерін, олардың бюджетке тҥсу тәртібін белгілеген алғашқы қҧжат еді. Осы заңға 
сәйкес Қазақстанда 1992 жылғы қаңтардың 1-нен бастап 13 жалпы мемлекеттік салық, 18 
жергілікті салықтар мен алымдар, 11 жалпыға міндетті жергілікті салықтар мен алымдар 
енгізілді. 

Дегенмен, ӛмірге келген әрбір жаңа қҧбылыста кездесетін ерекшеліктермен қатар 
кемшіліктер де бҧл заңда да орын алды, яғни ҚР алғашқы салық жҥйесінде бірқатар 
шешімін таппаған мәселелер болды. Атап айтсақ, біз салық жҥйесін қҧрғанда елемізде 
жиынтықталған ғылыми және практикалық тәжірибе болған жоқ. Салық қызметі де, салық 
тӛлеушілер де мҧндай жаңа бастамаға психологиялық жағынан дайын еместігі кӛрінді. 
Салық  жҥйесінде дҥниежҥзілік тәжірибеде қолданылып келген салық салу принциптері 
сақталмады.  

ҚР Ҥкіметі 1995 жылдың басында салық реформасының ҧзақ мерзімді 
тҧжырымдамасын қабылдап, онда еліміздің салық жҥйесі мен заңнамасын бірте – бірте 
халықаралық салық салу принциптеріне сәйкестендіру кӛзделді. Осыған байланысты 
«Салық және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер туралы» 1995 жылғы 
сәуірдің 24-нде ҚР Президентінің заң кҥші бар жарлығы шықты. Ендібҧрынғы 42 
салықтар мен алымдар едәуір қысқартылып, олардың саны 11 болып қалды. ҚР 
Президентінің 1999 жылғы шілденің 16-сындағы № 440-I заңына сәйкес заң мәртебесін 
алды. Осы уақыт аралықтарында Президент жарлықтарымен және ҚР заңдарымен бҧл 
заңға ӛзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Осы уақыт аралығында Президент 
жарлықтарымен және ҚР заңдарымен бҧл заңға бірнеше рет ӛзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді. 2002 жылға дейін мемлекеттік бюджеттің кірістерін негізінен 17 салықтар мен 
басқа да міндетті тӛлемдер қҧрады.  

Бҧл заңда қамтылған барлық базалық принциптер  1995-1998 жылдар аралығында 
жҥзеге асырылды. Бҧл әлеуметтік салыққа, амортизация саясатына, айналымнан алынатын 
салықты жоюға, ҚҚС-ты халықаралық принциптерге сәйкестендіруге қатысты еді. Осы 
уақыт ішінде экономика, экономикалық қатынастар қҧрылымы, мемлекет пен салық 
тӛлеушілердің ӛзара қарым-қатынасы, тіпті адамдардың ділі (менталитеті) де айтарлықтай 
ӛзгеріске ҧшырады. Мемлекет, бір жағынан, салық саясатының мақсатын, міндеті мен 
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қызметін терең тҥсінді, екінші жағынан, экономикалық қатынастардың кӛптеген тҧстары 
қолданыстағы салық заңдылығында қамтылмай қалды. Осы және Қазақстан 
экономикасында болып жатқан оң ӛзгерістер жаңа салық заңын талап етті. 

Республикада салық заңдарының барлық негізгі кемшіліктері ескерілген, әрі 
жетілдірілген жаңа Салық кодексі дайындалып, 2001 жылдың 12 маусымында 
қабылданды. 

Бҧл заң салық жҥйесіне оңтайлы ӛзгерістер енгізді. Уақыт ағымының әсеріне, 
заман  талабына сай қабылданған Салық кодексінде келесідей мәселелерді шешуге басты 
назар аударылған. 

Біріншіден, барлық шаруашылық субъектілеріне салықтандырудың тең жағдайын 
жасау. Екіншіден, кейбір жекелеген категориядағы салық тӛлеушілерге берілген 
жеңілдіктерді жою арқылы салық жҥктемесін жеңілдету. Ҥшіншіден, салық заңдылығы 
жӛніндегі барлық ережелер мен нормаларды тікелей қызмет ететін заң мӛлшерінде 
біріктіру. Тӛртіншіден, салық заңдылығының тҧрақтылығын қамтамасыз ету. 

Әрине мемлекттің нарықтық экономикалық қатынас талабына сай дамуы 
жағдайында салық жҥйесінің бір орында, ӛзгеріссіз қалуы мҥмкін емес. Алайда қысқа 
уақыт аралығында қабылданған шексіз ӛзгерістер мен толықтырулардың енгізілуі 
нәтижесі оның әлі де болса жетілмегендігін кӛрсетеді.  

2012 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің дәстҥрлі жыл сайынғы халыққа 
жолдауында Елбасы салық органдарына салық заңын қайта дайындауды тапсырды. 
Бҥгінгі кҥні республикада салық заңдарының барлық негізгі кемшіліктері ескерілген, әрі 
жетілдірілген жаңа Салық кодексі дайындалып, 2012 жылдың 10 желтоқсанында 
қабылданды.  

Қазақстанның қазіргі салық жҥйесі 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап кҥшіне 
енген ҚР «Салықтар және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер туралы» 
Кодексімен реттеледі. Аталған қҧжат мемлекет пен салық тӛлеушілер арасында сапалы 
жаңа қатынастарды реттемелейді. Ол салық салудың ойластырылған қҧқықтық негізін 
қҧрудың тҥпкілікті міндетін шешуге бағытталған.  

Салық кодексінің қҧрылымы ҥш ҥлкен бӛліктерден қҧралады: 
1. Жалпы; 
2. Ерекше; 
3. Салықтық әкімшілдендіру. 
Жалпы бӛлім – бҧл салық заңдылығының «конституциясы». Онда салық 

заңдылығының қалыптасу принциптері айқын анықталған, заңда болған ӛзгерістер тек 
бюджеттің қабылдануымен ғана кҥшіне енетін қатаң принциптер енгізілген, ал ӛзгерістер 
тек қана – кҥнтізбелік жыл басталуымен ғана енгізіледі.  

Ерекше бӛлімінде мемлекет тҧрақтылыққа және салық салу әдістемесі және базасы 
бӛлігінде қолданыстағы салық заңдылығының сабақтастығына қол жеткізуге 
тырысатындығын кӛруге болады[2]. 

Салықтық әкімшілендіру бӛлімінде іс жҥргізу мәселелері анықталады.  
Жаңа Салық кодексінде бюджетке тӛленетін міндетті тӛлемдерді топтастыру 

тӛлемдердің экономикалық мәні негізінде: салықтар, алымдар, тӛлемақылар, баждар 
тҥрінде  жҥзеге асырылады. 

Салықтардың және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдердің сомасы 
Қазақстан Республикасының бюджет кодексінде мен республикалық  бюджет туралы  
заңда белгіленген тәтіппен тиісті бюджеттердің кірісіне тҥседі. 

Сӛйтіп, Қазақстанның салық жҥйесі салықтардың және басқа да міндетті тӛлем 
тҥрлері бойынша сараланған. Салық қатынастарын реттеуші қҧқықтық нормалар ҚР 
Салық кодексінде сараланған және тиісті нҧсқаулықтарда келтірілген.  
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Аудит – бҧл біздің еліміздегі акционерлік қоғамдардың, серіктестіктердің және 

басқа да шаруашылық жҥргізуші субъектілердің қызметін экономикалық талдаудың және 

қаржылық бақылаудың салыстырмалы тҥрдегі жаңа бағыты. Бҧрын бақылау мен тексеру 

қызметі жҥзеге асырылмаған деп, айтуға болмайды. Алайда кӛптеген операциялық 

мазмҧны жағынан бір-біріне жақын болса да, ревизия мен аудит екеуі бір ҧғымды 

білдірмейді. Аудит бақылаудың шығармашылық (творчестволық) дамуын білдіреді. Ол 

экономикалық бақылаудың формалары мен тҥрлерін кемітпей, керісінше 

толықтырады.Аудиторлық іс экономикалық талдау, кешенді қҧжаттық тексеру, балансты 

немесе сот-бухгалтерлік сараптаманы есеппен тексеру туралы біздің ҧғымымыздан бӛлек 

болса да аудитор ӛзінің міндетін жҥзеге асыру барысында аты аталғандардың және 

есептік, бақылаушы-талдамалы тәжірибе салаларының рәсімдерін (процедураларын) 

пайдаланады. Белгілі ғалым Я.В. Соколовтың айтуынша, тексерудің мақсаты - 

кемшіліктерді қҧрту және жамандықты жою, ал аудиттің мақсаты - кемшіліктерді кеміту 

және қастықты шектеу.Тексеру және бақылау тҥсініктеріне қарағанда, аудит ҧғымының 

аясы кең, ӛйткені бҧл ҧғым қаржылық кӛрсеткіштердің шындыққа жанасымдылығын 

тексеруді ғана білдірмей ғылыми негізде шығындарды ҧтымды ету мен табысты 

оңтайландыру ҥшін шаруашылық қызметін жақсарту бойынша ҧсыныстарды да әзірлеу 

ісін қамтиды. Аудитке келісімшарт негізінде жҥзеге асырылатын, оның ішінде, 

бухгалтерлік есеп, ішкі бақылау және қаржылық есеп берулердің жағдайын тексеретін, 

сондай-ақ артық шығындарды болдырмау, ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру 

және шаруашылық жҥргізуші субъектілердің табысын ӛсіру мақсатында кеңес беретін 

бизнес сараптамасының ӛзінше бір тҥрі ретінде анықтама беруге болады.Нарықтық 

экономика жағдайындағы бизнестің кәсіби аудитін дамыту мәселесінің кӛп қырлы болуы 

мына аспектілерді зерделеу ҥшін бӛліп кӛрсетуге мҥмкіндік тудырады: 

1) Теориялық : кәсіби аудиттің мәнін, мазмҧнын және мағынасын, оның 

бақылаушы-талдамалы қызметінің басқа да шектес ғылымдары және тҥрлерімен және 

типтерін ғылыми жіктеу, аудиттің даму тенденциясын, тетіктерін, мәселелерін зерттеу; 

бизнес аудиті мен талдауының принциптері мен компоненттерін, постулаттарын нақтылай 

тҥсу, тҧжырымдамасын әзірлеу;  

2) Әдіснамалық: аудиттің жалпы және жеке әдістемелерін анықтау, бизнес 

жағдайының талдау кӛрсеткіштер жҥйесін, ӛлшемдерін, әдістерін таңдау, экономикалық 

әлеуетті (потенциалды) пайдалану тиімділігіне әсер ететін факторларды анықтау және 

шаруашылық жҥргізуші субъектілердің қызметін жақсарту бойынша әзірлеу; 

3) Ҧйымдастырушылық: бизнес аудитін жҥргізу мен жоспарлау механизмдерінің, 

қҧқықтық-нормативтік және ақпаратық базалардың мағынасын ашу; аудиторлық 

бақылаушы-талдамалы қызметтердің технологиясы мен нақты рәсімін (процедурасын) 

жетілдіру бойынша ҧсыныстарды әзірлеу[1,4б]. 

 Нарықтық экономика жағдайында есептік-талдамалық ғылымының 

мәні.Қалыптасқан нарықтық тетік бизнестің жағдайы туралы мәліметтерді алу мен 

ӛңдеуді ҧйымдастырудың қажеттілігін тудырады. Экономикалық ғылым мен оның 

мазмҧны осы заман жіктеліміне сәйкес шаруашылық жҥргізуші субъектілердің қызметін 

ақпараттық, есептік-талдамалық және бақылаушылық басқару міндетті істері бухгалтерлік 

есеп, экономикалық талдау және аудит ҥшеуінің аралас ғылыми пәндер тҥріндегі бірыңғай 
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болокта беріледі. Экономикалық ақпараттың кӛптеген зерттеу әдістерімен кешенді аудит 

пен талдауды жҥргізу негізінде қаралатын объектінің жағдайын шындыққа жанасымды әрі 

объективті тҧрғыдан бағалауға болады.Кешендік аудит жҥйесінде кәсіпорын ішіндегі 

процестер, циклдер және кезеңдер бойынша ресурстардың қалай қозғалатынын ең толық 

бейнелейтін ӛндірістік есептің мәліметтерін келтіру арқылы қаржылық тексеруді 

тереңдетуге мҥмкіндік береді. Мҧндай барлық есептің ақпарат тҥрлерін, оның ішінде 

статистикалық, оперативтік-техникалық, бухгалтерлік, ӛндірістің техникалық дайындығы 

туралы мәліметтерді, нормативті, жоспарлы және басқа да ақпараттарды қамтиды. 

Кешендік аудиттің негізгі мазмҧны бизнесті басқару ісін оңтайландыруда мәні бар әр 

тҥрлі зерттеулермен толықтырылуы мҥмкін. Мәселен, шаруашылық жҥргізуші 

субъектілердің экономикалық әлеуетін тиімді пайдалануы мен табыс  айналымы 

шығындардың ӛзара байланысын тексеруді айтуға болады.Нарықтық қатынастардың 

дамуы тҥпкілікті қаржылық нәтижелеріне қол жеткізу ҥшін басқарушылық бағыттағы 

шешімдерге кҥш салмайынша мҥмкін болмайтын кәсіпорын қызметін аудиттеу мен 

талдау ісіне жаңа міндеттер жҥктейді. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның 

қаржы тҧрақтылығы ӛз ішіндегі ресурстарды тиімді пайдаланудың мҥмкіндіктеріне де, 

сонымен қатар сыртқы жағдайларға да, оның ішіндегі маңыздыларын болып табылатын 

нарықтық конъюктурасына инвестиция мӛлшеріне, инфляция деңгейі мен мемлекеттің 

экономикалық саясатына байланысты.Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі аудиттің 

дамуының және ҧйымдастыру ерекшелігі.Еліміздің экономикалық нарықтық қатынасқа 

кӛшу барысында-ғылыми мен білім практикалық қызметтің даму жолында жаңа ғылым 

саласының пайда болуына алып келді. Бҧл-аудит. Аудиттің мазмҧнын терең анықтаудан 

бҧрын бҧл сӛздің шығу тарихын айтатын болсақ, ол алғашқыда "тыңдаушы" деген 

мағынада қолданылған. Осы орайда "аудитор" сӛзі нені білдіреді, оның міндеті неде, қай 

уақытта пайда болған және қандай объективті жағдайлар оған қажеттілік туғызғанын 

қарастыру қажет.  

ҚР «Аудиторлық қызметтер туралы» заңында ашық ҥлгідегі акционерлік қоғамды, 

ӛндірістік кооператив пен мемлекеттік кәсіпорынды қоспағанда кез келген ҧйымдық-

қҧқықтық формада аудиторлық қызметті жҥзеге асыру ҥшін қҧрылған коммерциялық 

ҧйымдар ретінде ҧғылатын аудиторлық ҧйымдарға анықтама берілген.Бірінші типтегі 

аудиторлық ҧйымдарға 2002 жылға дейін «Ҥлкен бестік» деп аталатын: «КПМГ», «Делойт 

Энд Туш», «Артур Андерсен», «Эрнст энд Янг», «Прайс Уотерхаус Куперс» шетелдік 

компаниялардың ӛліктері кіреді.Бҧл компаниялар, әдетте, келешегі зор аудандарға ірі 

қалаларда офистерге, ҥлкен штаттарға және халықаралық деңгейдегі ауқымды жобаларды 

жҥзеге асыра алатын мҥмкіндіктерге ие. «Ҥлкен бестік» мҥшелерінің жылдар бойы 

тірнектеп жинаған тәжірибесі және жоғары беделі бар. «Ҥлкен бестіктердің» барлығы да 

ӛз қызметтерін Қазақстанда бастаған. Олардың ӛкілдері беделді тендерге қатысып жҥр. 

Қҧрлықаралық фирмалардың тҧрақты клиенттеріне белгілі халықаралық біріккен және 

қазақстандық компаниялар мен қаржы-банк мекемелері жатады.Екінші тип ТМД 

елдерінің аудиторлық фирмалармен және шетелдік фирмалармен және шетелдік 

фирмалармен («Ҥлкен бестіктен» басқа) біріккен аудиторлық кәсіпорындар қҧруды 

кӛздейді. Мҧндай аудиторлық фирмалар шетелдік, біріккен және отандық компанияларға 

кәсіби қызмет кӛрсетеді. Осы типтегі аудиторлық ҧйымдардың қатарына біздің еліміздегі 

ЖАҚ  БДО «Қазақстанаудит»-ті жатқызуға болады. Ол 2000 жылдың сәуір айында «ВДО 

International» деп аталатын әлемдегі аса ірі халықаралық тәуелсіз фирмалардың 

аудиторлық ассоциациясына толыққанды мҥше боп кірді.Ҥшінші тип – бҧл ӛнеркәсіп 

кәсіпорындарына, ауыл шаруашылығына, қҧрылысқа, сауда-жабдықтау және басқа да 

салаларға қызмет кӛрсететін салааралық аудиторлық компания. Ол ӛзіндік ерешеклігі бар 

тақырыпта жҧмыс істейді, оның нақты қызмет бағыты бар, отандық кәсіпорындарға кең 

сперктрлі кәсіби аудиторлық қызмет кӛрсетеді.йымдастыру формасының тӛртінші типі – 

қҧрамына бірнеше аудиторлар шағын дербес аудиторлық фирмалар. Олар негізгі 

қызметтрдің шоғырлануы және икемділігін, клиентпен тікелей байланысудың, қызметтер 
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мен адам ресурстарын оңтайландыру мҥмкіндіктерімен қамтамасыз етеді. Қазақстан 

аудиторлық ҧйымдардың осы тобына НАК «Центраудит – Казахстан», ЖШС 

«Ержановтар және Ко», ЖШС «Ай-аудит» және т.б. жатқызуға болады.Ҧйымдастыру 

Формасының бесінші типі – жеке дара аудиттеу және кеңес беру. Бҧл арада біріккен 

аудиторлық туралы айтылып тҧрған жоқ, мҧнда кәсіби-кеңес берушінің қызмет қҧны 

қосымша шығындардың болмауынан тӛмен, сол себепті де оның қызмет саласын едәуір 

кеңейтеді [2,46б]. 

Аудиторлық ҧйымдардың іс-тәжірибесін талдау олардың негізгі қызмет 

бағыттарын және ҧлттық экономика саласы, әр тҥрлі салаларындағы кәсіпорындармен 

ӛзара байланысының формаларын анықтауға мҥмкіндік береді.Аудиторлық ҧйымның 

қҧрамындағы аудиторлардың саны кемінде екі адамнан қҧралуға тиіс. Оның жарғылық 

капиталында аудиторларға және (немесе) аудиторлық ҧйымдарға тиесілі ҥлес кемінде 51% 

болуға тиіс.Нарықтық экономикаға кӛшу барысында аудиторлық қызметтерді қҧрудың 

қарқынын жеделдетіп, олардың жҧмыс әдістерін аса маңызды. Бҧл ӛндіріс пен 

шаруашылық жҥргізуші субъектілер қызметін басқарудың кӛптеген салаларында 

экономикалық проблемеларды шешудегі дәрменсіздіктерді жылдам меңгеруге мҥмкіндік 

береді. жылдың 6- мамырында елдегі аудиторлардың 1 съезінде аудиторлар палатасының 

Жарғысы тіркеуден ӛтті. Қазіргі уақытта елімізде 100-ден астам аудиторлық фирмалар 

мен 3000-нан астам маман жҧмыс істейтін тәуелсіз жеке кәсіпорындар әрекет етеді. 

Келешекте аудиторлық істің мамандарына деген қажеттілік арта тҥседі. Аудиторлардың 

Республикалық Палатасының есебі бойынша еліміздегі аудиторлық қызметпен 

айналысатын қызметкерлердің саны шамамен 30 мыңдай адамды қҧрауы керек. Нарықтық 

ӛзара қарым-қатынасқа сәйкесетін нормативтік-қҧқықтық актілерді әзірлеп қабылдау-

аудиторлық істің келешекте дамуын дҧрыс анықтауға және біздің елімізге аса ірі 

халықаралық аудиторлық компаниялардың кӛптеп келуіне ықпалын тигізеді.[3,103б] 
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Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорыннын қаржылық жағдайын талдаудың 

маңызы ӛте зор. Бҧл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, сондай-ақ және де 

басқа контрагенттер алдында ӛзінің ӛндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері ҥшін 

толық жауапкершілікте болуымен байланысты.            

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау жӛніндегі сҧрақтарды қарастырмас 

бҧрын, "қаржылық жағдай" дегеніміз немесе "қаржылық жай-кҥй" дегеніміз не, соны 
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анықтап алған жӛн. Соңғы жылдары шығарылған арнайы әдебиеттерде бҧл ҧғым әр тҥрлі 

тҥсіндіріледі. Профессор А.Д. Шеремет "Кәсіпорынның қаржы (активтер) жағдайы 

қаржыны тарату, пайдалану және оның қалыптастыру кӛздерімен (меншіктік капитал 

және міндеттемелер, яғни пассивтер) сипатталады" деп жазған [1].                                                                                                                                                                            

Профессор Н.А Русак  бҧл ҧғымды былайша анықтайды: «Кәсіпорынның 

қаржылық жағдайы қаржы ресурстарын жасау, тарату және пайдаланумен сипатталады. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайы кәсіпорынның қалыпты ӛндірістік, 

коммерциялық және басқа да қызмет тҥрлері ҥшін қажетті қаржы ресурстармен 

қамтамасыз етілуімен және оларды мақсатқа сай, тиімді тарату және пайдаланумен, 

сондай-ақ басқа шаруашылық субъектілерімен қаржылық қарым - қатынаста болу, тӛлеу 

қабілеттілігі және қаржылық тҧрақтылықпен сипатталады. 

Кәсіпорынның уақтылы тӛлеу мҥмкіндігі оның қаржылық жағдайының 

жақсылығын кӛрсетеді.                                                                                          

В.М. Радионова мен М.А. Федотова кәсіпорынның қаржылық жағдайы "қаржы 

ресурстарының калаптасуымен, таратылуы және пайдалануымен кӛрсетіледі" деп жазады. 

М. Н. Крейнина , А.И. Ковалев және В.П. Привалов қаржылық жағдай ҧғымын былайша 

тҥсіндіреді: ''Қаржылық жағдай - бҧл қаржы ресурстарының қолда барын, ҥлестіріліп 

таратылуы және пайдалануын сипаттайтын кӛрсеткіштер жиынтығы".                                                                                             

Профессор И.Т. Балабанов "Шаруашылық субъектісінің қаржылық жағдайы, бҧл 

оның қаржы бәсекелестік қабілеттілігінің сипаттамасын (яғни тӛлем қабілеттілігі, несие 

қабілеттілігі) қаржы ресурстары мен капиталды пайдалану, мемлекет алдында және басқа 

да шаруашылық субъектілерінің алдында ӛз міндеттемелерін орындау. Шаруашылық 

субъектісінің қаржылық жағдайын талдаудың келесі тҥрлерін жҥргізеді: табыстылық пен 

рентабельділік; қаржылық тҧрақтылық; несие қабілеттілігі; капиталды пайдалану; 

валюталық ӛзін-ӛзі ӛтеу" - деп жазады [2].                                                                                                

С.А. Стуков осы ҧғым бойынша ӛзінің кӛзқарасын келесі сӛздермен баяндайды: 

"Кәсіпорынның қаржылық жағдайы - бҧл бірқатар кӛрсеткіштермен сипатталатын оның 

саулығы мен ӛмір сҥру қабілеттілігін кешенді тҥрде бағалау".                                                                                                                                     

Жоғарыда берілген анықтамалар қарастырылып отырған ҧғым мәнін жеткілікті 

дәрежеде ашпайды, бірақ олардың әрқайсысында бҧл ҧғымды дәлірек анықтауға 

мҥмкіндік беретін ҧтымды тҧжырымдар бар. Бірқатар тҥрлі әдістер-мен есептелетін 

бірыңғай кӛрсеткіштерге қарағанда (мысалы, еңбек ӛнімділігі, қор қайтарымдылығы, 

ӛзіндік қҧн, жалпы табыс, тиімділік) қаржылық жағдай тҥрлі кӛрсеткіштерді есептеу 

нәтижесінде және олардың жалпы бағалауға тигізетін әсерін зерттеу негізінде 

анықталатыны анық. Қорыта келе, кәсіпорынның қаржы жағдайы әлсіз және ӛмір сҥру 

қабілеті жоқ кәсіпорындарға аяусыз қарайтын бәсекелі нарықтық экономика 

жағдайындағы кәсіпорынның сенімді болуын, тҧрақтылығын және келешегі барлығын 

куәландыруы тиіс".                                                                                                                            

Біздің кӛзқарасымыз бойынша, сенімділік кәсіпорын жҧмысының ҥздіксіздігін 

және оның тӛлеу қабілеттілігін кӛрсетеді.                                                                                                  

Осы берілген тҥсініктерге сҥйене отырып, біз бҧл ҧғымды былай анықтауды 

ҧсынамыз:                                                                                                                                      

Кәсіпорынның қаржы жағдайы осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі қар-жылық 

тҧрақтылығын және оның ӛз шаруашылық қызметін ҥздіксіз жҥргізуі мен ӛзінің қарыз 

міндеттемелерін уақтылы ӛтеуі ҥшін қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілуін кӛрсетеді.                                                                                                

Ал кәсіпорынның қаржылық тҧрақтылығы нені білдіреді? Бҧл сҧрақ та арнайы 

оқулықтарда тҥрліше тҥсіндіріледі. Бір авторлар қаржылық тҧрақтылықты "ӛз 

қаражаттарын шебер пайдалану қабілеттілігі, жҧмыс процессінде ҥздіксіздігін қамтамасыз 

ететін қаржының жеткілікті болуы" деп тҥсіндіреді. Қаржылық тҧрақтылық - меншікті 

және қарыз қаражаттарының байланысы деп жазады. Енді біреулер "ӛз қаражаттары 

есебінен активтерге (негізгі қорлар, материалдық емес активтер, айналым қаражаттары) 

жіберілген қаражаттарды жабатын, сондай-ақ ӛтелмеген дебиторлық және кредиторлық 
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қарыздарға жол бермейтін және де ӛз міндеттемелерін уақтысында қайтаратын 

шаруашылық субъектілері қаржылық тҧрақты болып табылады" деп жазады [3].                                                                                                                                                     

Бҧл ҧғымды А.Д. Шеремет пен Р.С. Сайфуллин ӛте ықшам тҥрде анықтайды. 

Олардың ойынша "Қаржылық тҧрақтылық - бҧл әрдайым тӛлем қабілеттілігін 

кепілдендіретін кәсіпорынның белгілі бір шоттар жағдайы".                                      

В.М. Родионова мен М.А. Федотова бҧл ҧғымды келесідей тҥсіндіреді: 

"Кәсіпорында тҧрақты қалыптасқан табыстың шығыннан артуының ӛзіне тән айнасы - 

қаржылық тҧрақтылық болып табылады. Ол ақша қаражаттарын еркін пайдаланып, 

оларды тиімді қолдану арқылы ӛндіру мен ӛнімді ӛткізу процесінің ҥздіксіздігін 

қамтамасыз ететін, сондай-ақ қәсіпорынды кеңейтуге және жаңартуға қажетті 

шығындарын қаржыландыратын кәсіпорынның қаржы ресурстық жағдайын сипаттайды. 

Қаржылық тҧрақтылық кәсіпорынның жалпы тҧрақтылығының негізгі бӛлігі болып 

табылады". Осы еңбегінде бҧл авторлар одан әрі мына анықтаманы келтіреді.                                                                        

Кәсіпорынның қаржылық тҧрақтылығы - бҧл тәуекелділіктің мҥмкін болатын 

деңгейінде тӛлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты ӛсіру 

негізінде қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын кӛрсететін қаржы 

ресурсының жағдайы".      

В.Г. Артеменко мен М.В. Беллендир бҧл ҧғымды былай тҥсіндіреді: "Қаржылық 

тҧрақтылық - бҧл табыстың шығыннан тҧрақты дәрежеде артуы. Ол ақша қаражаттарын 

еркін пайдалануды қамтамасыз етеді және оларды тиімді пайдалану арқылы ӛндіру және 

ӛнімді сату процесінің ҥздіксіз болуына жағдай жасайды. 

Сондықтан да қаржылық тҧрақтылық барлық ӛндіріс-шаруашылық қызметі 

процесінде қалыптасады және кәсіпорынның жалпы тҧрақтылығының негізгі бӛлігі болып 

табылады. Ал  кәсіпорынның жалпы қаржылық тҧрақтылығы, ол ең алдымен әрдайым 

табыстың шығыннан артуын қамтамасыз ететін ақша ағымының қозғалысын кӛрсетеді. 

Нарық жағдайында ол ең бірінші ӛнімді (жҧмыс, қызмет) ӛткізуден тҥсетін табыстың 

тҧрақтылығын талап етеді және оның мӛлшері мемлекетпен, жабдықтаушылармен, несие 

берушілермен, жҧмысшы-лармен және тағы басқалармен есеп айырысу ҥшін жеткілікті 

дәрежеде болуы тиіс. Сонымен қатар кәсіпорынның одан әрі дамуы ҥшін барлық есеп 

айырысу-лар мен барлық міндеггемелерді орындағаннан кейін, осы кәсіпорында ӛндірісті 

дамытуға, оның материалдық-техникалық базасын жаңартуға және де әлеуметтік 

климатты жақсартуға және басқаларға мҥмкіндік беретіндей дәрежеде табыс қалуы қажет.                                                                                                                               

Айта біз олардын кейінгі шешімдерімен келісе алмаймыз. "Қаржылық 

тҧрақтылықтың мәні - қаржы ресурстарын тиімді қалыптастыру, тарату және 

пайдаланумен анықталады" - деп жазады В.Т.Артеменко мен М.В.Беллендир.                         

Біздің ойымызша бҧл ҧғымды А.Д.Шеремет мен В.С.Сайфуллин дәлірек және 

анығырақ тҥсіндіреді. Олар қаржылық тҧрақтылықтың мәні — бҧл қорлар мен 

шығындардың қалыптасу кӛздерінен қамтамасыз етілуі - деп тҥсіндіреді.                                                                                                                       

Э.А.Маркарьян мен Г.П.Герасименко да дәл осындай кӛзқараста. "Кәсіпорынның 

ӛз міндеттемелері бойынша есептесу мҥмкіндігі"  немесе "Сауда, несие және басқа да 

тӛлем сипатындағы операциялардың нәтижесінде пайда болатын кәсіпорынның тӛлем 

міндеттемелерін уақтылы және толық орындау мҥмкіндігін кӛрсететін телем қабілеттілігі, 

қаржылық тҧрақтылықтың сыртқы кӛрінісі болып табылады". Кәсіпорынның жҧмысы 

нарық жағдайына ӛтумен бірге оның қаржылық жағдайы және оны сауықтыру жолдарын 

іздеу жӛніндегі сҧрақтар да шиелінісе тҥсті. Кәсіпорынның қаржылық тҧрақтылық 

жағдайына кӛптеген факторлар әсер етеді, оларды В.М. Радионова және М.А.Федотова 

келесідей тҥрлерге жіктейді: 

1) пайда болу орнына байланысты - ішкі және сыртқы;                                                

2) нәтижесінің маңыздылығына байланысты-негізгі және негізгі емес;      

3) қҧрылысы бойынша - қарапайым және кҥрделі;                                                             

4) әрекет  ету  уақыты  бойынша тҧрақты  және уақытша.                                   

Ішкі факторлар кәсіпорынның ӛзінің жҧмысын ҧйымдастыруына байланысты 
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болады, ал сыртқы факторлар кәсіпорын еркіне бағынышты емес.                                              

Негізгі ішкі факторларды қарастырайық. Кәсіпорынның тҧрақтылығы ең бірінші 

ӛндіріс шығындарымен ҥздіксіз байланысқан ӛндірілген ӛнім мен кӛрсетілген қызметтің 

қҧрамы мен қҧрылымына тәуелді. Сондай-ақ, тҧрақты және айнымалы шығындар 

арасындағы қатынас маңызды болып табылады [4].                                                                                                                                                                            

Кәсіпорынның ӛндірілетін ӛнім және ӛндіріс технологиясымен тығыз байланысқан 

қаржылық тҧрақтылығының маңызды факторларының бірі – активтердің тиімді қҧрамы 

мен қҧрылымы, сондай-ақ кәсіпорынның басқару стратегиясын дҧрыс таңдап алуы болып 

табылады. Ағымдағы активтерді басқару ӛнері - кәсіпорын шотында оның ағымдағы 

жедел қызметі ҥшін қажет болатын қаржы-ның ең тӛменгі сомасын ҧстаудан тҧрады.                                                  

Қаржылық тҧрақтылықтың ішкі, маңызды факторларының бірі - бҧл қаржы 

ресурстарының қҧрамы (мен қҧрлымы, оларды басқару стратегиясы мен тактикасының 

дҧрыс таңдалып алынуы. Кәсіпорынның ӛз қаржы ресурсы, соның ішінде таза табысы 

қаншалықты кӛп болса, соншалықты ол ӛзін жайлы сезіне алады.                                                                                                                    

Сонымен бірге тек таза табыстың кӛлемі ғана емес, сонымен қатар оны тарату 

қҧрылымы, әсіресе ӛндірісті дамытуға бағытталған бӛлігі де ӛте маңызды болып 

табылады. Кәсіпорынның қаржылық тҧрақтылығына қарыздық капиталдар нарығындағы 

қосымша жҧмылдырушы (мобилизацияланушы) қаражаттар ҥлкен әсерін тигізеді. 

Кәсіпорын ақша қаражаттарын қаншалықты кӛп тартатын болса, оның қар-жылық 

мҥмкіндіктері де соншалықты жоғары болады, алайда, сонымен бірге қаржылық 

тәуекелділік те ӛседі - яғни кәсіпорын ӛз кредиторларымен уақытында есептесе ала ма, 

жоқ па? - деген қауіп туады. Және де бҧл жерде кәсіпорынның тӛлеу қабілеттілігінің 

қаржылық кепілінің бір тҥрі ретінде резервтерге ҥлкен роль берілген.                                                                      

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, кәсіпорынның қаржылық тҧрақты-лығына 

әсер ететін мынадай ішкі факторларды атап кӛрсетуге болады:                                                                                                                                      

• кәсіпорынның салалық топқа жатуы;                                                                              

• шығарылатын ӛнімнің (жҧмыс, қызмет) қҧрылымы және оның жалпы тӛлем 

қабілеттілігі бар сҧраныстағы ҥлесі;                                                               

• тӛленген жарғылық капиталдьщ мӛлшері;                                                                              

• шығындардың кӛлемі, олардың ақшалай табыспен салыстырғандағы динамикасы;                                                                                                                             

• қорлар мен резервтерді, олардың қҧрамы мен қҧрылымын қоса алғандағы мҥлік 

пен қаржы ресурстарының жағдайы;                                                                      

• кәсіпорындарды басқару тиімділігі.                                                                                                 

Сыртқы факторларға шаруашылық жҥргізудің экономикалық жағдайының әсері, 

қоғамда ҥстемдік етуші техника мен технология, тӛлеу қабілеті бар сҧраныс және 

тҧтынушылар табысының деңгейі, ҚР ҥкіметінің салық және несие саясаты, кәсіпорынның 

қызметін бақылау жӛніндегі заң актілері, сыртқы экономикалық байланыс және тағы 

басқалар жатады [5].                    

Кәсіпорынның тҧрақты қаржылық жағдайын қалыптастыруда оның ӛз кон-

трагенттерімен (салық органдары, банктер, жабдықтаушылар, сатып алушылар, 

акционерлер және тағы басқалар) ӛзара қарым-қатынасы ҥлкен әсер етеді. Сондықтан да 

серіктестермен реттелген іскерлік қатынаста болу - жақсы қаржылық жағдайдың бірден-

бір шарты болып табылады. Әрине, акционерлер ӛз жинақ қорларын тҧрақты тиімділікке 

ие және дивиденттерді ҧқыпты тӛлейтін қаржылық тҧрақты "кәсіпорындарға салады. 

Инвестициялық тартымдылығы болуы ҥшін, тек бҥгінгі кҥні ғана емес, болашақта да 

кәсіпорынның қаржылық жағдайы кӛршісіне қарағанда жақсы болуы тиіс. Сондай-ақ, бҧл 

жыл сайын ӛз облигациясы бойынша белгілі бір пайызбен алғысы келетін, ал заем мерзімі 

біткен   уақытта облигация қҧнын толық ӛтеуді талап ететін облигация иелеріне де 

қатысты. Кез келген коммерциялық кәсіпорын сияқты банктер де ӛз несиелері мен тәуекел 

ете отырып несие алушының ӛз қарызын уақытында және толық ӛтеуін қалайды, 

сондықтан оны беру туралы шешім қабылдай отырып, кез келген банк ӛз клиентінің 

қаржылық жағдайын және бҧл қарыздың қамтамасыз етілуін тексереді. Басқаша айтқанда, 
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кәсіпорынның қаржылық жағдайы банктер осы кәсіпорынға несие беру орынды ма, жоқ 

па, ал бҧл сҧрақты дҧрыс шешкен жағдайда - қандай пайызбен және қанша мерзімге деген 

сҧрақтарды шешудегі негізгі белгі болып табылады.  
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Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 

заңына сәйкес, шығыстар – есепті кезең ішінде активтердің қолдан кетуі немесе 

міндеттемелердің пайда болуы нысанындағы экономикалық пайданың азаюы, олар 

капиталға қатысушы тҧлғаларға бӛлумен байланысты азаюдан ӛзгеше капиталдың 

азаюына әкеп соғады [1].   

Шығындар – шаруашылық іс-әрекет барысында (еңбек, ӛнім ӛндірісі қҧралдары, 

мен керек-жарақтарын алуға, жҧмыс орындау, қызмет кӛрсетуге алынған) тҧтынылған 

материалдық, еңбек, қаржылық және басқа ресурстардың және баланста кӛрсетілетін 

болашақта кіріс әкелу мҥмкіндігі бар кәсіпорын активі ретінде кӛрсетілетін қҧн [2].    

Бҧдан шығатыны, «шығындар» ҧғымы «ӛндіріске шыққан шығындар» дегеннен кең екені 

білінеді, ӛндіріске шыққан шығындар - ӛнімді (жҧмысты, кӛрсетілген қызметті) ӛндіру 

барысында тҧтынылатын ресурстар бӛлігі. Кез келген ӛнімді (жҧмыс, қызмет) ӛндіру 

белгілі бір шығындармен байланысты. Шығындар – активтердің келуі немесе пайда 

болған ӛндіріс шығындарымен байланысты міндеттердің артуы.   

Шешімді қабылдау ҥшін ақпараттарды жинаған кезде белгілі бір шешім типтерін 

қабылдау ҥшін белгілі бір шығын тҥрлері маңызды болуы, ал кейбіреулері ҥшін сол 

шығындар ескерілмеуі мҥмкін. Шын мәнінде, ӛндірістік шығындар кӛптеген белгілері 

бойынша жіктеледі: 

1) пайда болу орны бойынша - ӛндіріс, цех, учаске, қҧрылымдық бӛлімше. Мҧндай 

жіктеу ӛндірістік ӛнімнің ӛзіндік қҧнын анықтау ҥшін аса қажет; 

2) ӛнім (жҧмыс, қызмет) тҥрлері бойынша – оның ӛзіндік қҧндарын есептеу ҥшін 

керек; 

3)шығын тҥрлері бойынша немесе ӛнімнің ӛзіндік қҧнына кӛшіру тәсілі бойынша – 

экономикалық элемент бойынша және калькуляциялау баптарымен: 

а) экономикалық элемент бойынша - ӛнім ӛндіру ҥшін қандай шығын кеткенін 

кӛрсетеді. - материалдық шығындар; 
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- еңбекақы шығындары; 

- еңбекақыдан аударылатын аударым; 

- негізгі қҧралдардың амортизациясы (тозуы); 

- басқа да шығындар; 

ә) калькуляция баптары бойынша - ӛнімнің жекелеген тҥрлерінің ӛзіндік қҧнын 

есептеу ҥшін пайдаланылады. 

- материалдар; 

- еңбекақы; 

- еңбекақыдан аударылатын аударым; 

- ҥстеме шығындар. 

Экономикалық элемент және бап бойынша шығынды есепте топтастыру ӛзара 

байланысты, ӛйткені олар қҧрамы (элементі) және мақсатты тағайындауы (калькуляция 

бабы) бойынша субъектінің бір ғана шығындарын сипаттайтынын айта кету керек. Бҧл 

ақпарат есебінде шаруашылық жҥргізуші субъектінің тҧтас шығынын ӛнім (жҧмыс, 

қызмет) тҥрлері бойынша, калькуляциялау баптарымен шығынның пайда болу орнына 

қарай бӛлшектеп, элементтік қимада қалыптастыруға мҥмкіндік тудырады, ӛнімнің 

ӛзіндік қҧнын әлдеқайда дҧрыс есептелуіне және кәсіпорын шығындарына бақылауды 

кҥшейтуге жағдай жасайды.Ӛнімнің  ӛзіндік  қҧны –синтетикалық, кәсіпорын  қызметінің  

барлықжағын бірлікте және ӛзара байланыста сипаттайтын жалпылама кӛрсеткіш болып 

табылады.  Ол  кәсіпорынның ӛндірістік – шаруашылық қызметінің  сапалы кӛрсеткіші. 

Оның  деңгейі мен динамикасы бойынша ӛндірістің басқару, жоспарлау, еңбек пен 

еңбекақының ҧйымдастырылуы, техника мен технология деңгейін анықтауға болады [3].     

Ӛзіндік  қҧнның  экономикалық  міндеті – жҧмсалған шығындардың  орнын  

толтыру  және  соның   негізінде  ӛндірістің  барлық  элементтерін  қайта  ӛндіру: 

ӛндірістік  қорлар  және  жҧмыс  кҥші.  

Ӛзіндік   қҧн   категориясын   қолдану,  оны   бақылау,   талдау   ӛндірістің   ішкі   

мҥмкіндіктерін   ашуға,  оны    жҧмылдыруға    кӛмектеседі.   Ондай   резервтер   барлық   

кәсіпорындарда   да   болады.  Ӛндіріс   кӛлемі    жыл   сайын   ӛсіп   отырады,  соған   

сәйкес   шығын  да   кӛбейеді.  Бағаның   да  негізі - ӛзіндік   қҧн.  Осыған   байланысты    

ӛзіндік   қҧнды    азайтудың    ерекше    мәні   бар,  ол   пайданы   молайтудың   басты   

кӛзі. Шығындар  жиынтығы  пайда  кӛлемін  анықтайды, олардың  кӛбеюі  екі тҥрлі 

факторға  байланысты болады: бағаның ӛсуі және  ӛнімнің  ӛзіндік қҧнының  тӛмендеуі. 

Соңғысы тиімдірек  болып табылады.  

Ӛндіріс  процесінде  қолданылатын  шығындардың  мӛлшерін  азайту  ҥшін  ҥнемі    

экономикалық  талдау  жасау  қажеттілігі  туындайды.   

Ӛндіріс процесінде ӛнімді ӛндіруге жҧмсалатын шығындар дайындалған ӛнімнің 

ӛзіндік қҧнының мӛлшеріне тікелей әсер ететіндіктен шығындардардың қандай да бабын 

ҥнемдеу мҥмкін болса, ӛнімнің ӛзіндік қҧны да аз да болса тӛмендейді.  

Ӛнімнің  ӛзіндік  қҧнын  азайтуды  қамтамасыз  ететін  жалпы  факторларға  

мыналар  жатады: 

-шикізат,  материал,  электроэнергия  жәнежанармайдыҥнемдеу; 

-ресурс ҥнемдеушіжаңатехнологиялардықолдану; 

-ӛнімдіӛткізубойыншашығындардыазайту; 

-кәсіпорынныңтауарсаясатынқайтақарастыру; 

-тоқтап қалулар  жәнеақауларданжоғалтулардыазайту; 

- сатып алынатын материалдардың оптималды кӛлемін және ӛндіріс процесінде 

ӛндірілетін ӛнім кӛлемінің  дҧрыстығын  қадағалау  және  бақылау; 

-жалпызауыттық  (жалпышаруашылық)   жәнецехтықшығындардыазайту. 

Шаруашылықты  жҥргізудің   жаңа   жҥйесі  ҥнем   тәртібін   қатаң  сақтап  ӛзіндік  

қҧнды   тӛмендетуді   кӛздейді.  Ӛнімнің,  жҧмыстың  ӛзіндік  қҧны  материал  мен   еңбек   

ресурстарының    ҥнемделу, ӛндірістің    техникамен   жарақтану   дәрежесін,  сонымен   

бірге   шаруашылық   есеп негіздерінің   сақталуын   кӛрсетеді.   Кәсіпорындардың    
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ӛзіндік қҧнына   ӛндірістен тыс   сатуға   жҧмсалған   шығынды   қосып   ӛнімнің   толық    

ӛзіндік   қҧнын   есептеп   шығарады. Толық   ӛзіндік   қҧн - ӛнімді    ӛндіруге   және    

сатуға   кеткен   шығындар   жиынтығы, қҧнның   негізгі   бӛлігі [4]. 

Ӛндірістік шығындар мен ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялаудың есебін 

жетілдірудің келесі маңызды жолы – бҧл қызметті автоматтандыру.  

Шаруашылық жҥргізуші субъектінің бухгалтерлерінің автоматтандырылған жҥйесі 

экономистердің, талдаушылар мен ӛзге мамандардың (мысалы, қойма қызметкерлерінің) 

автоматтандырылған жҥйелерімен тығыз байланыста жҧмыс істеуі керек. Сол арқылы 

кәсіпорында жҧмыс істейтін тҥрлі саладағы мамандар бір-бірімен маңызды экономикалық 

ақпаратпен бӛліседі.  

Кәсіпорын мамандарының автоматтандырылған жҥйесі келесі талаптарға жауап 

бере алуы тиіс: 

-нақтыуақытрежиміндедеректердіжеделӛңдеу; 

- алғашқы (бастапқы) қҧжаттардыңнысандарынавтоматтытҥрдеалу; 

- «егер ... болса, онда ... болады» алгоритмі бойынша балама шешімдерді 

қабылдау мҥмкіндігінің болуы; 

-шаруашылық ішінде кӛп деңгейлі есептеу (талдау) жҥйесін қҧру.  

Ӛндіріс есебі бойынша автоматтандырылған жҥйенің қҧрамына келесі ақпараттық 

бӛлімдер кіреді: 

1.   ӛндірістік шығындар есебінің шоттары бойынша бухгалтерлік жазулардың 

бӛлімі; 

2. ӛндірістік шығындар есебінің шоттары бойынша нормативтік-анықтамалық 

мәліметтердің бӛлімі; 

3.  бастапқы қҧжаттарды дайындау бойынша кӛмекші бӛлім; 

4.  техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеудің анықтамалық бӛлім; 

5.  басқалар.  

Анықтамалық бӛлім келесі деректемелерді қамтуы қажет:  

- қҧрылымдық бӛлімшелердің коды; 

- корреспонденцияланатыншоттар;  

- шығынбаптары, элементтері;  

- стандарттар мен нормаларыжәнеоданауытқулар, т.б [5]. 

Ӛндірістік шығындар мен ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялаудың есебін 

жетілдірудің тағы бір әдісі – компанияның басқару есебі жҥйесінің ішкі аудитін жҥргізуді 

енгізу. Белгілі болғандай, аудиттің кӛп тҥрлері бар. Аудиттің мақсаты бойынша 

жіктелімін қолданғанда, басқарушылық аудитті бӛлеміз [6]: 

 

Кесте 1 – Аудиттің негізгі тҥрлері 

 

Аудит тҥрлері 

1. Қаржылық есептіліктің аудиті 

2. Салықтық аудит 

3. Сәйкестік аудиті 

4. Бағалық аудит 

5. Басқарушылық (ӛндірістік) аудит 

6. Шаруашылық қызметінің аудиті 

7. Арнайы(экологиялық, операциондық  

        және т.б.) аудит 

 

Экономикалық субъектінің басқарушылары мен меншік иелері ҥшін басқару есебі 

жҥйесінің ішкі аудитін жҥргізудің ақпараттық және кеңес берушілік маңызы зор, себебі ол 

экономикалық субъектінің қызметін оңтайландыруға кӛмектеседі. Басқару есебі жҥйесінің 

ішкі аудитінің негізгі объектілері болып басқарудың жеке функционалдық тапсырмаларын 
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шешу мен кәсіпорынның ақпараттық жҥйелерін әзірлеу саналады.  

Басқару есебі жҥйесінің ішкі аудитінің пәні болып мыналар табылады: 

-қызмет бағыттары мен жауапкершілік орталықтарының функциялары; 

-кәсіпорын басшылығымен бӛлінген бюджет қҧралдары;  

-қаржылық ресурстарды басқарудың жеке сҧрақтары; 

-бюджеттерді орындауды ҧйымдастыру. 

Басқару есебі жҥйесінің ішкі аудиті ресурстарды жоғалтуды алдын алу мен 

кәсіпорын ішінде қажетті ӛзгерістерді жҥзеге асыру ҥшін керек. Сонымен қатар, 

ӛндірістік шығындар есебін жетілдіру ҥшін шетел мемлекеттерінің басқару есебіндегі 

тәжірибесін ҥйренген жӛн. Халықаралық тәжірибеде кәсіпорындарда басқару есебін 

ҧйымдастырудың тӛрт мҥмкін нҧсқасы бар.  

Бірінші нҧсқада басқару есебі қаржылық есептіліктен толығымен бӛлінеді, ол ҥшін 

арнайы шоттар жҥргізіледі. Басқару есебінің бірінші нҧсқасы Францияда, Бельгияда және 

кейбір латын американдық мемлекеттерде қолданылады. Шығындар мен нәтижелердің 

есебі ҥшін синтетикалық шоттар мен бірінші ретті субшоттар, сонымен бірге 

аналитикалық шоттар пайдаланылады. Қаржылық есепті басқару есебімен 

байланыстыратын арнайы шот басқарушылық бухгалтерияда жҥргізіледі.  

Екінші нҧсқада басқару есебі қаржылық есептен тәуелсіз, автономдық тҥрде 

жҥргізіліп, онда шоттардың ҥш классы қолданылады. Басқару есебінің шоттары 

қаржылық есептің шоттарымен параллельді тҥрде жҥргізіледі, ал олар арасындағы 

байланыс тарату шоттарының жҥйесінің кӛмегімен жҥзеге асырылады. Басқару есебінің 

екінші нҧсқасы Америка Қҧрама Штаттары, Канада, Германия сияқты мемлекеттерде 

тараған. Бҧл нҧсқада шығындардың элементтер бойынша есебі қаржылық бухгалтерияда, 

ал шығындардың калькуляция баптары бойынша есебі басқару бухгалтериясында 

жҥргізіледі. 

 Ҥшінші нҧсқада басқару есебі жҥргізілмейді, ал ӛнімнің ӛзіндік қҧнын есептеу 

ҥшін шығындардың есебі оларды тасушылар бойынша оперативті жолмен, яғни 

бухгалтерлік есеп жҥйесінен тыс жҥзеге асырылады. Бҧл нҧсқа іріленген баптар бойынша 

шығындардың синтетикалық есебін бірыңғай қаржылық және басқарушылық 

бухгалтерияда жҥргізілуін қарастырады. Осы нҧсқа Германияда, Венгрияда, Бельгияда 

қолданып, ӛзін ақтамаған. Қазіргі кезде басқару есебінің бҧл нҧсқасының таралу саласы 

ӛте тар.  

Тӛртінші нҧсқада басқару есебі жҥргізілмейді, ал ӛндірістік шығындардың есебі 

қаржылық есеп жҥйесінде жҥргізіледі. Басқару есебін ҧйымдастырудың тӛртініші нҧсқасы 

ӛндірістік шығындар мен ӛнімнің ӛзіндік қҧнын калькуляциялаудың аса ауыр жҥйесінің 

жалпы бухгалтерияға толық интеграциясына негізделеді.  

Мемлекет деңгейінде басқару есебін дамыту мен жетілдіру ҥшін келесі шараларды 

орындауға болады: 

-    басқару шешімдерін қабылдау ҥшін басқару есебінің ең ҥздік механизмдерін 

қолданатын кәсіпорындар ҥлесін кӛбейту; 

-   басқару есебі мен қаржылық менеджмент жҥйелерінің дамуы бойынша оң 

шетелдік тәжірибені қазақстандық жағдайларда қолдануды ынталандыру; 

-      қазақстандық және шетел тәжірибесін ескеріп, кәсіпорындарда басқару есебін 

ҧйымдастыру мен жҥргізу сҧрақтары бойынша базалық әдістемелік ҧсыныстарды 

дайындау; 

-кәсіпорындардың меншік иелеріне басқару есебін жҥргізудің маңызын тҥсіндіру; 

-  мамандандырылған қоғамның қҧрылу процесін жеделдету, басқару есебі 

саласындағы мамандардың бірігу процестеріне кӛмек кӛрсету.  

Жоғарыда аталған амалдар ӛндірістік шығындар мен ӛнімнің ӛзіндік қҧнын 

калькуляциялаудың есебін жетілдіріп, компания қызметінің тиімділігін жоғарылатуы тиіс.  
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Мемлекеттік бюджеттен тыc әлеуметтік қорлар әр тҥрлі әлеуметтік қажеттіліктерді 

қаржыландыруға ақша қаражаттарын қалыптаcтыру және қолдану ҥшін арналған. 

Олардың қҧрамы, бағытылығы мемлекеттің әлеуметтік cаяcатын, оның ішінде қоғамның 

даму кезеңдерінің мақcаттарымен, cонымен қатар экономика мҥмкіншіліктерімен 

анықталады.  

Әлемдік ЖІӚ ӛcіміне ӛзінің теріc ықпалын тигізетін, Америка Қҧрама 

Штаттарындағы экономикалық белcенділіктің тӛмендеуіне әcер ететін баcқа да 

тәуекелдер cалықтардың ҧлғаюымен және қатаң бюджеттік шоғырландырумен 

байланыcты. Орын алған жағдайларда, экономика одан әрі әлcірейді, АҚШ-тың 

экономикадағы агенттерінің кӛбі ӛздерінің шығыcтарына абайлап қарауда.  

Евроаймақтағы рецеccия және АҚШ бюджетінің шоғырлануы бір уақытта келетін болcа, 

онда АҚШ бюджетінен қажетті қолдаудың жоқтығы, америкалық ӛнімдердің экcпорты 

бойынша компаниялар cыртқы ӛткізу нарықтарының кҥрт азаюы, cонымен қатар 

ғаламдық дағдарыc қҧбылыcтары келген уақытта жалғыз резервтік әлемдік валюта де-

фактоcы ретінде доллардың жоғары бағамына бойынша әлcіреген бәcекелеcтік 

проблемаларына тап болатын болады[1]. 

АҚШ экономикаcында қоcымша тәуекелдер мемлекеттік борыштың ерекше қатты 

ҧлғаюымен байланыcты пайда болп отыр. 2011 жылдың екінші жарты жылдығында оcы 

cебептер бойынша беделді рейтингтік агенттіктер  АҚШ-тың рейтингінің барынша 

тӛмендеуіне алып келді. АҚШ-тың қабылдап жатқан кез келген cалық-бюджет cаяcаты, 

қыcқа мерзімді перcпективада борыштың ӛcуіне әкеп cоғады. Мҧны таяу болашақта 

барынша қатаң шаралармен реттеуге тура келеді. 

Дамып келе жатқан елдердің тәуекелдері.Дамып келе жатқан елдерде де ішкі 

cҧраныcтың әлcіреуінен және cыртқы ахуалдың нашарлауынан экономика ӛcуінің 

тӛмендеуі кҥтіліп отыр. Дамып келе жатқан елдер ҥшін негізгі тәуекел экономикаcы 

дамыған елдердің тарапынан cҧраныcтың тӛмендеуі болады. Сонымен қатар, дамып келе 

жатқан экономикада әлемдік экономикалық ауқымда кҥшейіп келе жатқан дағдарыcтың 
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баcталу тәуекелдері cалдарынан  тікелей шетелдік инвеcтициялардың кӛлемі тӛмендеуі 

байқалады. 

Осылайша, экономикаcы дамушы елдер экономикаcының оcалдығы бірінші 

қатардағы дағдарыc кезеңінен баcтап біршама ӛcен болатын. Дағдарыc кезеңінде ӛcкен 

бюджет тапшылықтарының кӛлемдерінің cақталуымен байланыcты. Егер жаңа дағдарыc 

толқыны басталатын болса,  экономикасы дамып келе жатқан елдер мемлекеттік және 

жеке меншік cекторларда экономикалық белcенділікті қолдау ҥшін бюджет 

реcурcтарының тӛмен кӛлеміне ие болады. 

2013 – 2017 жылдары әлемдік экономиканың cерпінді дамуын оптимиcтік cценарий 

кӛрсетеді. Ол Еуроаймақ елдерінің борыш проблемаларының шешілуін, елдің 

берешектерінің кӛп бӛлігін еcептен шығаруды кӛздеп отыр. Америка Қҧрама Штатарында 

және баcқа да экономикасы дамыған елдерде дамушы елдерден жеке cектор мен 

импорттың cҧраныcын қалпына келтіру, cандық жеңілдету cаяcатының кезекті кезеңін 

ӛткізу болып табылады. Оcындай  cценарий бойынша әлемдік экономиканың ӛcу қарқыны 

дағдарыcқа дейінгі 4,0-4,3 % қарқынына cәйкеc келуі мҥмкін[2]. 

Экономикасы дамыған елдердің тарапынан да шикізат тауарларының бағалары, 

экономикасы дамып келе жатқан елдердің тарапынан да ӛскелен cҧраныcпен нығайтылып 

отырған жеткілікті жоғары деңгейде болуы боджануда. Бағалау бойынша, 2013 – 2017 

жылдары оптимиcтік cценарийде әлемдік мҧнай бағалары бір баррелі ҥшін 120 АҚШ 

долл. деңгейінде болуы кҥтілуде (1-сурет). 

Әртүрлі сценарийлердегі әлем экономикасының 
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Сурет 1 – Әр тҥрлі cценарийлердегі әлем экономикаcының ӛcу қарқыны   

 

2013 – 2017 жылдары базалық cценарий орташа еcеппен алғанда 4 % қарқынмен 

әлемдік экономиканың бәcең, дегенмен ҥдемелі ӛcуін болжап отыр. 2013 – 2017 

жылдардағы бағалау нәтижелері бойынша мҧнайдың бағалары 90 АҚШ долл. деңгейінде 

болатыны, ағымдағы деңгейге қарағанда,  металл бағалары 15 % тӛмендеуі болжанып 

отыр. 

 Мемлекеттік бюджеттен тыc әлеуметтік қорлар әр тҥрлі әлеуметтік қажеттіліктерді 

қаржыландыруға ақша қаражаттарын қалыптаcтыру және қолдану ҥшін арналған. 

Олардың қҧрамы, бағытылығы мемлекеттің әлеуметтік cаяcатын, оның ішінде қоғамның 

даму кезеңдерінің мақcаттарымен, cонымен қатар экономика мҥмкіншіліктерімен 

анықталады.  

Қазақcтан халқына Жолдауында Мемлекет баcшыcы Қазақcтанның алдағы 

онжылдықтағы дамуының 2012 жылғы 27 қаңтардағы баcты бағыты халықтың әл-ауқатын 

арттырудың, экономиканы нығайтудың жаңа міндеттерін қамтитын әлеуметтік-
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экономикалық жаңғырту деп анықтаған болатын. 

Арнайы макроэкономикалық тҧрақтылықты және орнықты экономикалық ӛcуді 

экономикалық cаяcаттың ортамерзімді кезеңге арналған жоcпарланған деңгейде 

қамтамаcыз ету болып табылады. 

Бір жағынан, мемлекеттік шығыcтардың кӛлемі жиынтық cҧраныcты қолдауды, 

екінші жағынан, мемлекеттік инвеcтициялар еcебінен инвеcтициялық белcенділікті 

қамтамаcыз ететін деңгейде cақталады. 

Сонымен қатар, мҧнай тҥcімдерін тиімді және тәртіппен баcқару жҥзеге 

аcырылады. 

Қазақстан Республикасының Ҧлттық қоры қаражатының даму бюджетін 

қаржыландыруға, ағымдағы шығыcтарды қаржыландыруға пайдалануды қыcқартуға 

бағытталады. 

ЖІӚ-ге қатыcты дамудың cыртқы қолайлы жағдайлары cақталған мезетте, оны 

абcолюттік мәнде тӛмендету жоcпарлануда. 

Негізінен ішкі нарықта бюджет тапшылығы ҥкіметтің қарыз алуымен 

қаржыландырылады. 

Қазақстан Респбуликасының Ҧлттық қоры қаражатын қалыптаcтыру және 

пайдалану тҧжырымдамаcында белгіленген шектеулерге cәйкеc, ҥкіметтің қарыз алу 

cаяcаты, ҚР-ның Ҧлттық қорындағы жинақтардың орнын ауыcтыруға жол бермеуге 

cҥйеніп жҥргізіледі. Оларға: 

- Ҧлттық қордың 4,5 % деңгейіндегі жыл cайынғы шартты инвеcтициялық кіріcінен 

ҥкіметтік борышқа қызмет кӛрcетудегі жыл cайынғы шығыcтар аcпауы тиіc; 

- Ҧлттық қордан берілетін транcферттерді қоcа алғанда, ҥкіметтік борышқа қызмет 

ӛтеуге  және кӛрcетуге арналған шығыcтар орта еcеппен он жылдық кезең ішінде 

бюджетке тҥcетін тҥcімдердің 15 %-дан аcпауы шарт. 

Әлемдік экономикадағы жағдайдың әлеуетті нашарлауын еcкере отырып, орта 

мерзімді перcпективада бюджетке Ҧлттық қордан берілетін кепілдендірілген транcфертті 

шектеу жолымен Ҧлттық қордағы қаржы реcурcтарын жинақтау cаяcаты 

жалғаcтырылатын болады. 

Осыған байланысты, экономикадағы ахуалда реcпубликалық бюджетке 

кепілдендірілген тіркелген транcферттің мӛлшері ҧлғаю немеcе азаю жағына қарай 15 % 

дейін (6,8 – ден 9,2 млрд. АҚШ долларына дейін) тҥзетілуі кҥтіліп отыр[3]. 

Орын алған жағдай, әлемдік тауар нарықтарындағы қолайлы коньюнктура 

кезеңінде бюджеттің мҧнай кіріcінен тәуелділігін тӛмендетуге, cыртқы даму жағдайлары 

нашарлаған жағдайда экономиканы қолдау ҥшін әлеует қҧруға және болашақ ҧрпақ ҥшін 

жинақтарды ҧлғайтуға мҥмкіндік беріп отыр. 

Негізінен, ӛңірлерді қаржылық қолдау экономикалық әлеуетті ҧтымды кеңіcтікте 

ҧйымдаcтыруға және бәcекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталады. 

Бюджет қаражатының бекітілген кӛлемін пайдалану негізінде, мемлекеттік 

органдардың cтратегиялық жоcпарларында кӛрсетілген аса жоғары тікелей нәтижеге қол 

жеткізу қажеттігіне cҥйене отырып, бюджетті әзірлеу және атқару жолымен мемлекеттік 

шығыcтардың тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруға бағытталады. 

Алға қойылған мақсаттар негізінде, нәтижелілік пен тиімділік индикаторларына 

негізделген бюджетті қалыптаcтыру және атқару жҥйеcі қызмет атқаруда. Сонымен қатар, 

реcпубликалық маңызы бар қаланың, орталық мемлекеттік органдар мен облыcтардың, 

аcтананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл cайын ӛтетін 

бағалау жҥйеcі жҧмыc іcтейді. Осы мақсаттар жетекшілік ететін cалаларда, жҥйелерде, 

ӛңірлерде cтратегиялық мақcаттар мен міндеттерге қол жеткізу, тікелей, сонымен қатар 

тиімділік кӛрcеткіштеріне және тҥпкілікті нәтижелер кӛрcеткіштеріне қол жеткізу немесе 

жеткізбеу дәрежеcін айқындауға мҥмкіндік беріп отыр. 

 Қазақcтандық және әлемдік экономикаларда жағдай ӛзгерген кезде бюджет 

cаяcатын, сонымен қатар бюджет параметрлерін нақтылау жолымен жедел және икемді 
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шаралар қабылданады. 

Бірінші тоқcанның қорытындыcы бойынша шартты қаржыландырылатын 

шығыcтарды қаржыландыру бюджет кіріcтерінің орындалуы еcепті кезеңге бекітілген 

жоcпарлы кӛрcеткіштерден аcқан уақытта, сонымен қатар ағымдағы қаржы жылына 

арналған әлеуметтік-экономикалық даму параметрлерін  жақcарту болжамдалған 

жағдайда жҥзеге аcырылады. 

2010 – 2014 жылдарға арналған «Ҥдемелі индуcтриялық-инновациялық дамыту 

жӛніндегі мемлекеттік бағдарламаcы» (ҤИИДМБ) арқылы жеделдетілген экономикалық 

жаңғырту және тҧрақты экономикалық ӛcуді жоcпарланған деңгейде қамтамаcыз ету 

жалғаcады. 

2015 жылға дейін Ҥдемелі Индустриалды-иннвациялық Дамудың Мемлекеттік 

Бағдарламасының бірінші беcжылдығы республикамыздағы аса қажетті 

инфрақҧрылымдық және ӛндіріcтік базаны еліміздің табыcты индуcтрияландырылуына 

және индуcтриядан кейінгі қоғамға кезекті ӛтумен cалынатын болады. 

2020 жылға дейін алдағы инновациялық дамуы және қҧрылымдық 

әртараптандыруы негізінде жаңа ҤИИДМБ әзірленеді. Аталған шараларды жҥзеге аcыру 

ҥшін Ҧлттық инновациялық қор ӛз ҥлесін қосатын болады. 

 Алдағы беcжылдыққа елімізге баcты рӛл адамгершілік ықпалдың cапалы ӛcімінің 

рӛлі мен мағынаcын кҥшейтуге тиеcілі болады.  Индуcтрияландыруды жҧмыстарын 

аяқтап, ақпараттық қоғамның дамуына негіздер cалынуы қажет[4]. 

Экономиканың инновациялық жаңғыруы мемлекеттегі байырғы ӛндіріcтік 

революцияны қамтамаcыз ететін, елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі 

бағыты болуы керек. 

ІT-технологиялар, Назарбаев Универcитетінің ғылыми баcымдылықтары мен 

биотехнологиялар cалалары алдағы ҥшінші ӛндіріcтік революцияcы ҥшін, екінші 

беcжылдықта баcымдылығы индуcтриялды-инновациялық бағдарламаның таңдап алуыа 

негіз cалынуы тиіс. 

Қазақcтан ӛнімдері ҤИИДМБ-де қойылған міндеттерді іcке аcыра отырып, жаңа 

қайта бӛліcтер ӛндіріcіне ӛтуге мҥмкіндіктері бар. Сонымен қатар, жоғары 

интеллектуалды ӛнімдер нарығын қалыптаcтыруға ӛтумен инновацияны кеңейту мен қҧру 

ҥдеріcін едәуір жылдамдататын болады. 

Қазақстан экономикасының бәcекеге жарамды, ғылымды қажет ететін моделін 

қалыптаcтыру жалпы елдің халық әл-ауқат ӛcуін қамтамаcыз ететін баcты міндеттерінің 

бірі. 

Жоғары технологиялық шағын және орта бизнеcті дамыту және еліміздің ғылыми 

және инжинирингтік әлеуетін арттыру ҥшін жағдай жаcауға, cалалар мен ӛңірлерді 

инновациялық дамыту еcебінен экономиканың бәcекеге қабілеттілігін арттыруды 

қамтамаcыз ететін ҧлттық ғылыми инновациялар жҥйеcін қҧруға, инновацияларды дамыту 

жӛніндегі орта мерзімді кезеңдегі cаяcат инновациялы-технологиялық дамытуды баcқару 

жҥйеcін қҧру, сонымен қатар, инновациялық клаcтерлердің инфрақҧрылымдарын 

дамытуға бағытталады. 

Алдағы міндеттерге қол жеткізу Қазақстанның инновацияларды дамыту және 

технологиялық жаңғыртуға жәрдемдеcу жӛніндегі бағдарламаны іcке аcыру еcебінен 

жҥзеге аcырылады. 

Инновациялық гранттарды қаржыландыруды жоcпарлы ҧлғайтуға және 

индуcтрияды-инновациялық жобаларды іcке аcыруға бӛлінген қаражатқа байланыcты 

индуcтриялық-инновациялық жобаларды іcке аcыруға бағытталатын бюджет 

қаражаттарын пайдалануға бақылауды жҥзеге аcыратын Комиccия қҧру кӛзделді. 

Cонымен қатар, жаc кәcіпкерлерді қолдауға инновацияны енгізетін жҧмыcын жаңа 

баcтаған жаңа тетіктерді енгізу жӛнінде ҧcыныc әзірленеді. 

Қазақcтан Реcпубликаcы Ҥкіметі қызметінің негізгі әлеуметтік баcымдылығының 

біріне жҧмыcпен қамтудың белcенді cаяcатын жҥргізу жатады. Лайықты жҧмыcпен 
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қамтуды қамтамаcыз ету халықты әлеуметтік қорғаудың негізі, ӛмір cҥру cапаcын 

арттыру, дамудың және адами реcурcтардың әлеуетін іcке аcырудың маңызды және 

қоғамдық байлықтың ӛcуінің баcты амалы болып табылады. 

2020 жылға арналған жҧмыcпен қамту бағдарламаcы аясында, жҧмыcпен 

қамтамаcыз етуге жәрдемдеcу, оқыту, қайта оқыту бойынша шағын кредиттерді ҧcыну, 

сонымен қатар, еңбек реcурcтарының ҧтқырлығын қамтамаcыз ету, табыc-бизнеc 

дағдыларына оқыту арқылы ауылдарда кәcіпкерлікті дамыту және әлеуметтік-

экономикалық даму әлеуеті орташа, я болмаса жоғары ауылды мекендерде 

инфрақҧрылымдық жобаларды іcке аcыру жолымен халықты жҧмыcпен қамтуды 

қамтамаcыз етуге шаралар қаржыландырылатын болады. 

Келеcідей маңызды міндеттердің біріне - еңбек қатынаcтарының тиімді моделін 

қалыптаcтыру жатады. Аталған қызметтер кәcіптік біліктіліктің ҧлттық жҥйеcін қҧруды, 

жҧмыcпен қамту cалаcын дамыту мәcелелерін жәәне еңбек шиеленіcтерін алдын алуды, 

реттеуді және еcкертуді қамтиды. 

Әлеуметтік қамтамаcыз ету cалаcындағы негізгі бағыттар аcырауында болуға жол 

бермейтін тиімділік пен атаулыққа  негізделген әлеуметтік қорғау жҥйеcін қҧруға орта 

мерзімді кезеңде бағдарланады. 

Қазақcтандағы қазіргі заманғы cтандарттарына және ӛмір cҥру деңгейіне 

әлеуметтік қамтамаcыз етудің кӛп деңгейлі жҥйеcі cәйкеc келеді. Зейнетақы тӛлемдерін 

жҥйелі ҧлғайту, әлеуметтік тӛлемақыларды кӛтеру, халықты әлеуметтік cақтандырумен 

қамтуды кеңейту, халықтың әлеуметтік оcал cанаттарын әлеуметтік қолдаудың бірыңғай 

жҥйеcін қалыптаcтыруға ықпалын тигізеді. 

Қазақcтанның экономикаcы жинақталған жҥйелік тәуекелдердің ӛcуі және әлемдік 

экономикада рецеccия ҥрдіcтерінің қайталануы 2013 – 2017 жылдары мҥмкіндігі бар 

шарттарда дамиды. 2007 – 2008 жылдардағы дағдарыc ҧлттық табыcты cекторлар 

араcында біркелкі емеc бӛлуге негізделген отандық экономиканың дамуында бар 

теңгерімcіздіктерді кӛрcетті. Дағдарыcқа дейінгі экономиканың қҧрылымдық 

ҥйлеcімдерін қалпына келтіруге және неcиенің ӛcуін шектеу арқылы жҥйелі шараларды 

қабылдау қаржы cекторын тҧрақтандыру бойынша оның теңгерімділігін жақcартуға 

мҥмкіндік туғызады[5]. 

Әлемдік экономикадағы дағдарыc қҧбылыcтарының қайталану мҥмкіндігі 

тҧтынудың қыcқаруымен ілеcетін қазақcтандық тауарларға cыртқы cҧраныcтың қыcқаруы 

cалдарынан әлеуетті cерпіндерден тӛмен болатын отандық экономика ӛcуінің бәcеңдеуіне 

әкеледі. Экономиканың ӛcуі 2013 – 2017 жылдары жеке меншік, сонымен қатар, 

мемлекеттік қаржы еcебінен индуcтриялды-инфрақҧрылымдық жобаларға ӛcіп жатқан 

инвеcтицияларға бағдарланумен ішкі cҧраныcқа арқа сҥйейді. 

Қазақстан экономикасының ӛcуі анағҧрлым неcиелік және теңгерімделген 

белcенділікпен қуатталып, 2013 – 2017 жылдары cҧраныc тарапынан шокты жерлерді 

болдырмайтын cалалардың ӛндіріcтегі ӛcу қарқынының ішкі келіcушілігіне бағытталады. 

Ел экономикасының ӛcуі 2013 – 2017 жылдары 6,0-дан 7,6 %-ға дейін болатыны 

болжануда. ЖІӚ ӛcуінің негізгі кӛзі  2013 – 2014 жылдары орташа 6,5 % қарқынмен, 

кейінгі жылдары -  6,8 %-бен ӛcеді 

Жаалпы ішкі ӛнімнің қҧрылымы қолдану бойынша болжанатын кезеңде елеулі 

ӛзгеріcтерге ҧшырамайды. Экономикадағы ішкі cҧраныcтың ӛcуі, біріншіден, 2013 – 2017 

жылдары шамамен орташа 6,5 % болатын ҥй шаруашылықтары тҧтынуының тҧрақты 

ӛcуімен анықталатын болады. Ҥй шаруашылығы тҧтынуының ЖІӚ ӛcіміне ҥлеcі 

белгіленген кезеңде орташа 47 % деңгейінде болатыны кҥтілуде (2-сурет). 



188 

 

 
 

Сурет 2 – Жалпы ішкі ӛнім ӛcіміне ҥлеcі  

 

Инфрақҧрылымдық жобаларды және индуcтрияландырудың мемлекеттік 

бағдарламаcы аяcындағы ірі индуcтриялық жобаларды іcке аcыруға бағытталып отырған 

инвеcтицияның едәуір кӛлемдері ішкі cҧраныcқа инвеcтиция ҥлеcін арттыруға мҥмкіндік 

беретіні анық. Жалпы жинақтың орташа жылдық ӛcу қарқыны 2013 – 2017 жылдары 7,4 % 

болатыны кҥтіліп отыр.  
 

Кеcте 1 – 2013-2017 жылға дейінгі болжамдар 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Жалпыішкіӛнім 6 6,1 7,6 6,6 6,9 

Ішкісҧраныс 6,5 6,5 7,5 6,4 6,6 

Импорт  7,4 7,2 7,8 6,3 6 

Ішкіӛндіріс 6,5 6,5 7,5 6,4 6,6 

Сыртқысҧраныс (экспорт) 5,8 6,1 7,9 6,7 7 

Ішкісҧранысӛсімінің (тӛмендеуінің) 

орнынтолтырукӛздерініңқҧрылымы 

100% 100% 100% 100% 100% 

Импорт 32,9 % 32% 33% 31% 32% 

Ішкіӛндіріс 67% 68% 67% 69% 69% 

Еcкертпе – ҚР 2013-2017 арналғанәлеуметтік-экономикалықдамуыныңболжамы[5]  

 

Орташа мәнмен алғандағы нақты кӛрініcте 6,9 % қарқынмен импорт кӛлемі 

болжанып отырған кезеңде ӛcетіні кҥтіліп отыр. Импорттың айтарлықтай едәуір 

қарқынмен ҧлғаюы экономиканы ҥдемелі жаңғыртуға мемлекеттік бағдарлама аясында 

аралық тҧтыну тауарлары мен инвеcтициялық тауарлармен айтарлықтай жоғары 

cҧраныcтың болуы болжанып отыр. 2013 – 2017 жылдары импортының айтарлықтай 

жақcы ӛcуімен cерпінді дамитын ішкі cҧраныcты қанағаттандыру тҧтыну ӛнімдері 

тҥйіндеc болып келеді[6]. 

2011 жылғы 11 ақпанда Қазақстан Республикасы Президентінің  «Нҧр Отан» 

халықтық демократиялық партияcының ХІІІ cъезі кезінде берген тапcырмаларын орындау 

мақсатында әзірленген «Cамҧрық-Қазына» ҧлттық әл-ауқат қоры» Акционерлік 

Қоғамының тәуелді және еншілеc ҧйымдарының акцияларын бағалы қағаздар нарығына 

алғашқы рет  орналаcтыру бағдарламаcы ҧсынылды. Осы айтылған тапcырмалардың 

негізінде ҧлттық әл-ауқат қоры баcқа да мемлекеттік маңызы бар қҧрылымдармен бірлеcе 

отырып, осыларға cәйкеc айтылған бағдарламаны әзірленуі мен іcке аcырылу қажеттілігі 

туындап отыр. 
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Слово «внедрение» в русском языке часто означает проникновение чего-то в среду, 

которая неохотно принимает это проникновение [1]. Такая картина отчасти характеризует 

процесс внедрения МСА в работу казахстанских аудиторов. На протяжении нескольких 

лет решались вопросы о том, что внедрять, как внедрять и, что самое главное, нужно ли 

внедрять. 

Ни для кого не секрет, что казахстанская экономика нуждается в западных 

инвестициях. Инвестиции в конкретные предприятия подразумевают, получение прибыли 

на вложенные средства. Объективным документом, отражающим положение предприятия 

и результаты его хозяйственной деятельности, должна служить бухгалтерская отчетность. 

Сторонние инвесторы заинтересованы в том, чтобы бухгалтерскую отчетность можно 

было назвать достоверной. Для этого отчетность следует составлять, пользуясь 

понятными для западных инвесторов правилами, и подтверждать достоверность такой 

отчетности, т.е. проводить аудит, с использованием тех же процедур, что и на Западе. В то 

же время не только иностранные, но и казахстанские инвесторы должны быть 

заинтересованы в достоверной отчетности казахстанских предприятий и в добросовестном 

ее аудите. Таким образом, необходимость единых подходов к аудиту у нас и за рубежом 

на первый взгляд представляется очевидной. 

Тем не менее, специфика Казахстана и нынешний уровень ее экономического 

развития замедляют и усложняют данный процесс. И этому есть определенная причина: 

большинство клиентов гораздо сильнее заинтересовано в налоговых проверках и 

оптимизации налогов, чем в абстрактном «подтверждении достоверности», тем более что 

для экономии на налогах, куда как выгоднее иметь заведомо недостоверную отчетность. 

Квалифицированных инвесторов, которые действительно анализировали бы баланс и 

данные о прежних прибылях предприятия, чтобы принять решение об инвестировании в 

него, у нас практически нет. Даже клиенты, не связывающиеся с «черными» (заведомо 

недобросовестными) аудиторами, зачастую не готовы платить им те реальные денежные 

http://www.minfin.kz/
http://www.stat.kz/
http://www.salyk/
mailto:uchet_audit_metodist@mail.ru
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суммы, в которые может обойтись аудит по стандартам. 

Со всем этим нельзя не согласиться, но, по нашему мнению, дилемма на самом 

деле такова Для многих казахстанских предприятий, аудит которых обязателен, на самом 

деле в классическом понимании не нужен. Поэтому, честнее будет изменить критерии 

обязательного аудита, уменьшив круг предприятий, подлежащих ему. Однако ни в коем 

случае нельзя снижать требования к аудиту, ссылаясь на местные условия. 

В отношении вопроса о внедрении МСА можно рассмотреть два подхода в его 

реализации — постепенный и силовой [2]. 

Сторонники постепенного подхода приводят в пример аудит, который начал 

формироваться на Британских островах 150 лет назад. Они предлагают, чтобы переход к 

стандартам осуществлялся по мере возникновения потребностей в аудите по стандартам, 

т.е. по мере развития экономики, появления квалифицированных инвесторов и пр. 

Значительная роль в подготовке, пропаганде и собственно внедрении стандартов 

отводится общественным организациям аудиторов. Предполагается, что клиенты сами не 

захотят иметь дело с аудиторскими фирмами, которые работают не по стандартам, а 

общественные организации будут изгонять таких аудиторов из своих рядов. Подобная 

ситуация сейчас сложилась, например, в Великобритании и США. 

Здесь можно привести следующую аналогию. Качество товаров, работ и услуг (в 

самом широком смысле) в рыночной экономике регулируется рыночными отношениями. 

Бракоделы должны проигрывать в конкурентной борьбе, поскольку о них 

распространяется дурная слава, и они должны лишаться клиентов вне зависимости от 

того, идет речь о торговле электроникой или куриными окорочками, оказании 

медицинских или консалтинговых услуг. 

Если следовать этой логике, то может возникнуть вопрос: зачем нам 

государственные меры по защите прав потребителя, аттестация и лицензирование, 

санитарный и любой другой государственный контроль? Ответ прост: мы не можем 

ждать, пока рыночные отношения поставят все на свои места, и спокойно смотреть, как 

кто-то продает потребителю пищевую продукцию, заведомо не отвечающую санитарным 

нормам, и кому-то аудиторское заключение подписывает лицо, не имеющее необходимых 

образования и подготовки, либо когда под названием «аудит» проводится нечто, не 

являющееся аудитом в том смысле, который вкладывают в это слово бизнесмены 

экономически развитых стран. 

Мы полагаем, что при внедрении МСА в Казахстане должны применяться 

элементы принуждения. Это неизбежно в условиях, когда многие клиенты не понимают 

сущности классического аудита, но во многих случаях заинтересованы в его проведении. 

Кроме того, аудиторы Казахстана еще не имеют традиций работы в соответствии с 

общепринятыми в развитых странах этическими нормами, а работа по МСА объективно 

ведет к усложнению и удорожанию аудита и, следовательно, ухудшает позиции аудиторов 

в конкурентной борьбе с теми, кто не соблюдает в работе стандарты. 

Приведем несколько примеров. В частности, МСА 210 «Условия соглашений по 

аудиту», посвященной договоренностям об аудите, предусматривает составление письма-

соглашения, которое аудитор как в своих интересах, так и в интересах клиента должен 

составлять до начала выполнения аудиторских процедур. Письмо-соглашение должно 

документировать и подтверждать принятие аудитором его назначения, цель и масштаб 

аудита, степень ответственности аудитора перед клиентом и форму представления любых 

отчетов. 

В казахстанском аудите, аудиторы пытаются готовить и подписывать обращение к 

потенциальному клиенту с просьбой о том, чтобы клиент своей подписью выразил 

согласие с принципами изложенными в данном письме. Такое письмо в основе своей 

должно заменять любые другие формы официальных договоренностей. Однако на нашем 

рынке такая практика не прививается. У нас принято вести длительные переговоры, 

собирать на проектах документов многочисленные подписи, готовить протоколы 
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разногласий и завершать процесс детальнейшим контрактом с многочисленными 

приложениями.  

Говоря о проблемах внедрения данного стандарта можно выделить два аспекта: 

первый заключается в том, что казахстанское гражданское право содержит образцы 

типичных для казахстанской юридической практики договорных документов, которые 

ясны и понятны большему кругу потребителей, второй в том, что большая часть времени 

на практике у аудиторов уходит на то, чтобы в деталях и подробностях донести до 

клиента, в чем все-таки заключается сущность аудита [3].  

Опыт показывает, что фраза (достаточно стандартная и широко используемая в 

МСА) из примера письма-соглашения на аудит «… в силу присущих процессу аудита 

объективных ограничений, наряду с ограничениями, присущими любой системе 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля, существует неизбежный риск того, что 

некоторые даже существенные искажения могут остаться незамеченными» вызывает 

просто панику у клиентов и полное не понимание того, за что тогда должен 

выплачиваться гонорар аудитору. Подписать такое соглашение (опять-таки исходя из 

реального опыта) практически невозможно.  

Аналогичные проблемы возникают с применением МСА 320 «Существенность в 

аудите». Концепция существенности существует как в бухгалтерском учете, так и в 

аудите. Существенность, или иногда говорят «материальность» (буквальный перевод 

английского термина ―materiality‖), является одним из основных понятий аудита. 

Существенными в аудите считаются обстоятельства, значительно влияющие на 

достоверность финансовой отчетности клиента. Как количественная характеристика таких 

обстоятельств выступает уровень существенности, то есть предельное значение 

искажений бухгалтерской отчетности, начиная с которого нельзя принимать на ее основе 

правильные решения. Установить четкие и однозначные критерии существенности совсем 

непросто.  

Предварительное суждение может включать оценки того, что является важным для 

разделов баланса, отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных 

средств, взятых по отдельности и для финансовых отчетов в целом. Одна из целей 

предварительного суждения о существенности – сфокусировать внимание аудитора на 

более значительных пунктах финансового отчета при определении стратегии аудиторской 

проверки. 

В американских стандартах финансовой отчетности существенность определяется 

как величина пропуска, неточного или неправильного трактования факта бухгалтерской 

информации, которая в свете сопутствующих обстоятельств делает вероятным, что 

суждение, сделанное на основе этой информации, могло бы измениться или на него мог 

бы повлиять неточный или неправильный факт [4]. 

Исходя из данного определения, только пользователь финансовых отчетов вправе 

определить уровень существенности информации. Поскольку финансовая отчетность 

имеет достаточно широкий круг пользователей, каждый из них имеет разное 

представление об уровне существенности. Так для вкладчиков компании существенной 

является информация о результатах деятельности предприятия, динамике доходов и 

реальности активов. Для потенциальных инвесторов будет существенной информация о 

финансовой устойчивости предприятия, потенциальных изменениях спроса на 

производимую продукцию, рентабельности вложений и реальности инвестиционных 

проектов. 

Аудиторы в свою очередь используют концепцию существенности 

(материальности) следующим образом: 

- как основу для планирования проверки при определении важных, нетипичных 

и содержащих ошибки статей и счетов, которым следует уделить особое внимание; 

- как основу оценки собранных аудиторских доказательств; 

- как основу для принятия решения о типе аудиторского заключения. 
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Формулировка стандартного аудиторского заключения признает отчетность 

достоверной во всех существенных аспектах. Фраза «во всех существенных аспектах» 

должна информировать пользователей о том, что мнение, выраженное аудитором в его 

заключении, относится исключительно к существенной финансовой информации. 

Понятие существенности важно потому, что ни один аудитор не в состоянии 

гарантировать точность финансовой отчетности вплоть до последнего цента или копейки. 

Существенность имеет как качественный, так и количественные аспекты. 

Искажение факта в финансовом отчете может быть не существенно, но тем не менее дать 

основание для его раскрытия. Из-за двойственного влияния качественных и 

количественных факторов на определение существенности концепцию трудно применить 

в работе и попытка установить единый согласованный стандарт бесполезна. Кроме того, 

понятию существенности неизбежно присущ значительный субъективизм: то, что один 

аудитор считает существенным, другой оценит как незначительное. Однако точно 

определить границу существенности невозможно из-за недостатка возможностей 

измерений в бухгалтерском деле и ограничений, накладываемых на процесс и технологию 

аудиторской проверки. 

В итоге, поскольку стандарт не содержит в себе каких-либо четких границ и 

нормативов, к которым мы более адаптированы и привычны нежели к свободе выбора, на 

практике стандарт применяется аудиторами по разному. Одни, так и не сумев до конца 

убедить клиента в правоте своих действий и выбранном уровне существенности, 

сокращают его до минимума и принимаются выполнять «желания» клиента проводя  

аудит сплошным методом. Другие, не желая портить отношения с клиентом и пытаясь 

дать ему положительное заключение при наличии у него серьезных ошибок, могут, 

например, завысить в несколько раз уровень существенности для «ценного» клиента.  

Существенность может определяться как абсолютное значение и как 

относительное. Установление абсолютной границы существенности используется 

достаточно редко. Действительно, сумма в десять тысяч тенге может быть значительной 

для небольшого предприятия, однако для крупного холдинга она вряд ли будет 

существенной. С другой стороны, некоторые аудиторы считают, что погрешность свыше 

определенного размера будет существенной в любых условиях. Например, сумма в сто 

тысяч тенге будет являться существенной (материальной) вне зависимости от других 

обстоятельств.  

Критерий существенности определяется как к отчетности в целом (суммарная 

погрешность), так и к значимым статьям бухгалтерского баланса [5]. Определение 

значимых, или существенных для проверки статей вытекает из выборочной природы 

проведения аудита. Действительно проверить операции за отчетный период по всем 

счетам бухгалтерского учета с одинаковой тщательностью вряд ли возможно, и так же 

вряд ли необходимо.  

В качестве количественного параметра прежде всего используется абсолютное 

значение оборотов и сальдо конкретного счета бухгалтерского баланса, или их доля в 

общем итоге оборотов или валюте баланса. При определении значимости учитывается 

также и качество статьи баланса, или ее содержание. Например, при одинаковом 

суммовом выражении статья «Касса» может быть признана существенной, а статья 

«Расходы будущих периодов» нет. При этом аудитор будет исходить из того, что 

вероятность ошибки на счетах наличных денежных средств выше, в силу возможности 

махинаций персонала. 

На Западе одновременная подготовка бухгалтерской и аудиторской отчета является 

правилом, у нас скорее исключением. Если к началу аудита отчетность уже составлена и 

представлена в налоговые и статистические органы, то заявление руководителей о том, 

что по их мнению отчетность подготовлена должным образом, не должно противоречить 

здравому смыслу. 

Фактически, в силу того, что аудиторы зачастую участвуют как консультанты при 
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составлении финансовой отчетности, руководители отказываясь подписывать письмо-

представление предлагают аудиторам создать документ, подчеркивающий солидарную 

ответственность аудиторов и руководителей за представленную финансовую отчетность 

[6]. 

В пункте 32 МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов при аудите 

финансовой отчетности» приводятся рекомендации по информированию о замеченных 

нарушениях аудиторского комитета (весь вопрос какого в системе казахстанского 

аудиторского сообщества). В западной практике так называют состоящие из наиболее 

авторитетных и уважаемых акционеров специальное подразделение крупной компании, в 

обязанности которого входят переговоры с аудиторами по вопросам, связанным с их 

наймом, отстранением и рассмотрением выводов о результатах их работы. Члены такого 

комитета избираются акционерами (по аналогии с нашей ревизионной комиссией) этот 

комитет не подчиняется исполнительным органам компании, а напротив с помощью 

аудитора контролирует результаты их работы. Казахстанские акционерные общества 

такого органа не имеют, и с кем должен общаться аудитор так и остается неизвестным. 

В итоге, обобщая вышеизложенное, можно сказать, что в реалиях сегодняшнего 

дня МСА применяются аудиторами настолько, насколько они понимаются или насколько 

вообще возможно их применение в части тех или иных вопросов. 
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Налог на прибыль является одним из наиболее распространенных видов налогов, 

уплачиваемых коммерческими компаниями. Проблемы учета расчетов по этому налогу во 

многом сходны для разных стран. Общий порядок отражения в финансовой отчетности 

расчетов по налогу на прибыль предусмотрен МСФО 12 «Налоги на прибыль».  

В большинстве случаев на практике бухгалтерская прибыль отличается от 

налогооблагаемой, поскольку каждая из них определяется в соответствии с собственными 

правилами и нормативными актами[2].  Зачастую налог на прибыль может взыскиваться 

как задолженность либо авансом, с последующим зачетом. При этом образуется разница 

во времени между моментом, когда прибыль отражается в отчетности, и моментом уплаты 
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налога на эту прибыль, что влечет образование налогового обязательства (или актива 

соответственно).  

В МСФО 12 "Налоги на прибыль" представлены нормы, позволяющие отражать 

результаты взимания налогов в соответствующий момент времени в финансовой 

отчетности, составляемой в соответствии с различными налоговыми правилами.  

В параграфе 2 МСФО 12 указано, что данный стандарт применяется при учете 

налогов на прибыль, включая:  

 все внутренние и зарубежные налоги, определяемые исходя из величины 

налогооблагаемой прибыли;  

 налоги, удерживаемые у источника, такие как налоги, выплачиваемые 

дочерней или ассоциированной организацией, инвестируемой организацией с прибыли, 

распределяемой в пользу отчитывающейся организации[1]. 

Согласно параграфу 4 МСФО 12 в стандарте рассматривается порядок учета 

временной разницы, которая образуется в результате предоставления таких субсидий или 

инвестиционных налоговых кредитов, которые изменяют время уплаты налогов. При этом 

методы учета государственных субсидий представлены в МСФО 20 "Учет 

правительственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи"[1]. 

Согласно параграфу 7 МСФО 12 налоговая база по активу представляет собой 

сумму, вычитаемую для целей налогообложения из любых налогооблагаемых 

экономических выгод, которые организация получит при возмещении балансовой 

стоимости актива. В том случае, если экономические выгоды не будут облагаться 

налогом, налоговая база будет равняться балансовой стоимости данного актива.  

В случае, когда хозяйственная операция отражается в одном году, а налог 

уплачивается в другом, в первом году операция будет отражаться без суммы начисленных 

налогов, а во втором будут отражены начисленные налоги без операции (это происходит 

ввиду возникновения временных разниц).  

В соответствии с параграфом 5 МСФО 12 временные разницы могут быть: 

либо вычитаемыми - те, которые приводят к уменьшению налогооблагаемой прибыли 

(формированию налогового убытка) в будущих периодах, когда балансовая стоимость 

актива (или обязательства) возмещается (погашается); либо налогооблагаемыми - те, 

которые приводят к увеличению налогооблагаемой прибыли в будущих периодах, когда 

балансовая стоимость актива (или обязательства) возмещается (погашается)[1]. 

Налогооблагаемые временные разницы приводят к образованию отложенных 

налоговых обязательств (т.е. сумм налога на прибыль, подлежащих уплате в будущих 

периодах в связи с налогооблагаемыми временными разницами (параграф 5 МСФО 12), 

если оно не возникает из деловой репутации, амортизация которой не подлежит вычету 

для целей налогообложения; либо первоначального признания актива или обязательства в 

операции, которая: не является объединением бизнеса;  не влияет ни на бухгалтерскую, ни 

на налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток) на момент совершения операции. [4] В 

соответствии с параграфом 16 МСФО 12 по мере того как организация возмещает 

балансовую стоимость актива, налогооблагаемая временная разница будет 

восстанавливаться и у организации будет появляться налогооблагаемая прибыль. Это 

создает вероятность того, что снижение экономических выгод у организации будет 

отражено в форме налоговых выплат. Пользователи финансовой отчетности должны быть 

информированы о налоговых начислениях в следующем году. Таким образом, 

отложенный налог используется в целях определения будущих налоговых выплат, 

обусловленных операциями, которые были осуществлены в текущем году. С течением 

времени отложенные налоги компенсируются, и вследствие этого их стоимость 

погашается.  

Расход или доход по налогу текущего периода отражает величину кредиторской 
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либо дебиторской задолженности с учетом налогового возмещения и любых 

корректировок по отложенным налогам. В соответствии с параграфом 62 МСФО 12 

отдельные статьи могут дебетоваться или кредитоваться непосредственно на счет 

собственного капитала[1]. Так, например, налоги, связанные с переоценкой основных 

средств, следует признавать на счете капитала.  

В соответствии с параграфом 5 МСФО 12 временные разницы образуются в том 

случае, когда балансовая стоимость актива или обязательства отличается от их налоговой 

базы. Вычитаемая временная разница приводит к образованию отложенного налогового 

актива, а налогооблагаемая временная разница в последствии образует отложенное 

налоговое обязательство. Во многих случаях налогооблагаемая временная разница 

обусловлена различием во времени признания доходов и расходов в налоговом и 

бухгалтерском учете. Налогооблагаемая временная разница имеет место, когда расход 

принимается к расчету налога в периоде, следующем за тем периодом, в котором учтены 

расходы, отраженные в финансовой отчетности. Налогооблагаемая временная разница 

образуется в тех случаях, когда: балансовая стоимость актива превышает его налоговую 

базу; или балансовая стоимость обязательства меньше его налоговой базы. Значения 

временных разниц определяется исходя из требований налогового законодательства, 

регламентирующего деятельность организации[3].  Возникновение вычитаемых 

временных разниц обусловлено более поздним признанием расхода для целей 

налогообложения, нежели для целей бухгалтерского учета. Вычитаемая временная 

разница образуется в тех случаях, если: балансовая стоимость актива меньше его 

налоговой базы; или балансовая стоимость обязательства выше его налоговой базы. Как и 

в отношении налогооблагаемой временной разницы, во многих случаях вычитаемая 

временная разница обусловлена различием во времени отражения соответствующей 

операции в бухгалтерском учете и для целей налогообложения.  

В соответствии с параграфом 39 МСФО 12 организация должна признавать активы 

или обязательства по отложенному налогу в отношении инвестиций в дочерние, 

ассоциированные компании и совместные предприятия, за исключением следующих 

ситуаций: если материнская компания (инвестор) способна контролировать сроки 

компенсации (погашения) налогооблагаемой временной разницы и, очевидно, что данная 

временная разница не будет компенсирована в обозримом будущем; вероятно, что 

вычитаемая временная разница сохранится в обозримом будущем. При отсутствии 

соглашения, требующего, чтобы прибыль ассоциированной компании не распределялась в 

будущем, инвестор признает отложенное налоговое обязательство, появляющееся из 

налогооблагаемых временных разниц, связанных с его инвестицией в эту 

ассоциированную компанию (параграф 42 МСФО 12). Это отражает налоги, которые были 

бы уплачены материнской компанией в случае получения ею дивидендов от входящих в 

группу организаций, в частности от зарубежных инвестиций. Предполагается, что 

прибыль, полученная в результате инвестиций в ассоциированную компанию, будет 

выплачена материнской компании, соответственно необходимо признать отложенный 

налог. Для того чтобы избежать образования отложенных налогов, материнская компания 

обязана показать, что дивиденды выплачиваться не будут [4]. 

Таким образом, сделанный анализ позволяет сказать, что МСФО предъявляют 

больше требований к раскрытию информации. Так, международные стандарты 

предписывают дополнительно сообщать о неиспользованных налоговых убытках и 

налоговых кредитах [5].  Речь идет о суммах учтенных отложенных налоговых активов, 

обязательств и отложенном доходе от возмещения налога или расхода по уплате налога, 

который показан в Отчете о прибылях и убытках. В целом, несмотря на отличия, которые 

вызваны применением в МСФО 12 специалистам можно посоветовать глубоко изучить 

стандарт, для того чтобы лучше понять принципы, на которых строится казахстанский 

бухгалтерский учет. 
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В настоящее время, в условиях рыночных отношений, повышается 

самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность, в 
связи с этим, резко возрастает значение финансовой устойчивости субъектов 
хозяйствования. Все это значительно увеличивает роль анализа их финансового 
состояния: наличия, размещения и использования денежных средств. 

Одним из  важнейших условий успешного управления финансами предприятия 
является анализ его состояния. Объектом такого анализа является финансовое состояние 
предприятия. Анализ финансовой устойчивости предприятия является составной 
частью  анализа финансового состояния предприятия. 

Практически все авторы под финансовой устойчивостью предприятия понимают 
совокупность показателей, отражающих процесс формирования и использование его 
финансовых средств. 

Савицкая Г.В. под финансовой устойчивостью понимает способность субъекта 
хозяйствования функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 
пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого 
уровня риска. Финансовое состояние предприятия, его устойчивость и стабильность 
зависят от результатов его производственной, коммерческой и финансовой деятельности 
[1, с.61].  

Анализ финансовой устойчивости - это комплексное понятие, оно характеризуется 
многими взаимосвязанными показателями, которые необходимо систематически изучать. 
Данный анализ является одним из методов наблюдения и приспособления к 
изменяющимся условиям рынка.  

В традиционном понимании анализ финансовой устойчивости представляет собой 
метод оценки и прогнозирования финансовой устойчивости предприятия, то есть 
представляет собой способ накопления, трансформации и использования информации 
финансового характера. Анализ финансовой устойчивости позволяет определить 
насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в течении 
определѐнного периода.  

Анализ финансовой устойчивости является непременным элементом как 
финансового менеджмента на предприятии, так и его экономических взаимоотношений с 
партнѐрами, финансово-кредитной системой. 

Анализ необходим, чтобы своевременно выявлять и устранять недостатки в 
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финансовой деятельности и находить резервы улучшения финансовой устойчивости 
предприятия  и его платежеспособности. 

Если платежеспособность – это внешнее проявление финансового состояния 
предприятия, то финансовая устойчивость – его внутренняя сторона, отражающая 
сбалансированность денежных и товарных потоков, доходов и расходов, средств и 
источников их формирования. Для обеспечения финансовой устойчивости предприятие 
должно обладать гибкой структурой капитала, уметь организовать его движение таким 
образом, чтобы обеспечить постоянное превышение доходов над расходами с целью 
сохранения платежеспособности и создания условий для нормального функционирования 
[2, c.60].  

Ключевой целью анализа финансовой устойчивости является получение 
определѐнного числа основных (наиболее представительных) параметров, дающих 
объективную и точную, обоснованную характеристику финансовой устойчивости. Это 
относится, прежде всего, к изменениям в структуре активов и пассивов, в расчѐтах с 
дебиторами и кредиторами, в составе прибылей и убытков. 

 Альтернативность целей финансового анализа определяют не только его 
временные границы. Она зависит также от целей, которые ставят перед собой 
пользователи финансовой информации[3, с.78]. 

Анализ финансовой устойчивости является прерогативой высшего звена 
управленческих структур предприятия, способных влиять на формирование финансовых 
ресурсов и потоки денежных средств. Финансовый анализ как метод познания 
экономических процессов и явлений занимает важное место в системе управления 
предприятием. 

Основными исполнителями такого анализа стали бухгалтеры и финансовые 
менеджеры. Но кроме этого, такого рода анализ может быть выполнен как 
управленческим персоналом данного предприятия, так и любым внешним аналитиком, 
поскольку в основном базируется на общедоступной информации. Каждый субъект 
анализа изучает информацию, исходя из своих интересов.  Таким образом, субъектами 
анализа выступают как непосредственно, так и опосредованно заинтересованные в 
деятельности предприятия пользователи информации.  Условно некоторые авторы 
пользователей финансовой отчѐтности разделяют на две группы субъектов анализа.  
         К первой группе субъектов анализа относятся - собственники средств предприятия, 
заимодавцы (банки и т.д.), поставщики, клиенты (покупатели), налоговые органы, 
персонал предприятия и руководство. Так, собственникам, в том числе акционерам важно 
знать, какова будет отдача от вложение в предприятие средств, прибыльность и 
рентабельность предприятия, а также уровень экономического риска и возможность 
потери своих капиталов; кредиторов и инвесторов интересует оценка возможности 
возврата выданных кредитов и возможности предприятия реализовать инвестиционную 
программу. Для поставщиков важна оценка оплаты за поставленную продукцию, 
выполненные услуги и работы. Следует отметить, что только руководство 
(администрация) предприятия, финансовые менеджеры могут углубить анализ отчѐтности, 
используя данные производственного учѐта в рамках управленческого анализа, 
проводимого для целей управления, для принятия необходимого хозяйственного 
решения.  Банки - для оценки условий кредитования и определение степени риска. 
Налоговые органы - для выполнения плана поступления средств в бюджет и т.д. 

Ко второй группе субъектов анализа, которые хотя непосредственно и не 
заинтересованы в деятельности предприятия, но должны по договору защищать интересы 
первой группы пользователей отчѐтностью, относятся аудиторские фирмы, консультанты, 
биржи, юристы, пресса, ассоциации, профсоюзы [4, с. 112].   

Чтобы обеспечить выживаемость предприятия в современных условиях, 
управленческому персоналу необходимо, прежде всего, уметь реально оценить 
финансовую устойчивость  как своего предприятия, так и его существующих и 
потенциальных контрагентов. 

А для этого, прежде всего, необходимо: 
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- владеть методикой оценки финансовой устойчивости предприятия; 
- иметь соответствующее информационное обеспечение; 
- иметь квалифицированный персонал, способный реализовать данную методику на 

практике.  
Также можно твѐрдо говорить, что качество принимаемых решений целиком 

зависит от качества аналитического обоснования решения. 
Результаты анализа финансовой устойчивости способствуют росту 

информированности администрации предприятия и других пользователей экономической 
информации (субъектов анализа) о состоянии интересующих объектов.  

Финансовая устойчивость характеризуется системой абсолютных и относительных 
показателей. Абсолютные применяются для характеристики финансовой ситуации, 
возникающей в рамках одной организации. Относительные – для характеристики 
финансовой ситуации в экономике. 

Для поддержки финансовой устойчивости важен рост не только прибыли, но и ее 
уровня относительно вложенного капитала или затрат организации, т.е. рентабельности. 
Величина и динамика рентабельности характеризует степень деловой активности 
организации и ее финансовое благополучие. 

Для характеристики источников формирования запасов определяют три основных 
показателя: 

1) наличие собственных оборотных средств  
2)наличие собственных оборотных и долгосрочных заемных средств для 

формирования запасов  
3) общая величина основных источников формирования запасов [4, с. 246 ].  
Центральным элементом системы управления экономикой в рыночных условиях 

является качество выработки и принятия управленческих решений по обеспечению 
рентабельности и финансовой устойчивости хозяйственной деятельности предприятия. 
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что качественно выполнить эту работу 
можно с помощью финансового анализа как метода оценки и прогнозирования 
финансового состояния предприятия. 

При помощи анализа финансового состояния хозяйствующих субъектов 
достигаются: 

- объективная оценка финансовой устойчивости; 
- своевременное определение возможного банкротства; 
- эффективность использования финансовых ресурсов. 
Финансовая стабильность предприятия становится вопросом его выживания, так 

как банкротство предприятия в условиях рынка является вероятным результатом 
хозяйственной деятельности наряду с другими возможностями. В связи с этим 
существенно возрастают роль и значение анализа финансового состояния как для самого 
предприятия, так и для его разнообразных партнеров. Важно находить причины резких 
изменений, чтобы сохранялась возможность спрогнозировать дальнейшее развитие 
событий и своевременно предотвратить или ослабить неблагоприятные тенденции. 

В результате осуществления какой-либо хозяйственной операции финансовое 
состояние может остаться неизменным либо ухудшиться или улучшиться. Знание 
пределов изменения объема определенных видов источников средств для покрытия 
вложений капитала в основные средства или производственные запасы позволяет 
генерировать такие хозяйственные операции, которые ведут к повышению финансовой 
устойчивости предприятия. 

Финансовое состояние хозяйствующего субъекта может быть устойчивым, 
неустойчивым и кризисным. Способность предприятия своевременно исполнять свои 
платежные обязательства, финансировать свою деятельность на расширенной основе 
свидетельствует о его хорошем финансовом состоянии. Финансовое состояние 
предприятия отражает результаты его производственной, коммерческой и финансовой 
деятельности. Если производственный и финансовый планы успешно выполняются, то это 
положительно влияет на финансовое положение предприятия. И наоборот в результате 
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недовыполнения плана по производству и продажи продукции происходит повышение ее 
себестоимости, уменьшение выручки, а также суммы прибыли и как следствие - 
ухудшение финансового состояния предприятия и его платежеспособности. 

Главная цель финансовой деятельности - решить, где, когда и как правильно 
использовать финансовые ресурсы для эффективного развития производства и получения 
максимума прибыли. Как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, чтобы 
выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства предприятия, нужно 
хорошо знать, как управлять финансами, какой должна быть структура капитала по 
составу и источникам образования, какую долю должны занимать собственные средства, а 
какую - заемные. Следует оперировать такими понятиями рыночной экономики, как 
деловая активность, ликвидность, платежеспособность, кредитоспособность предприятия, 
порог рентабельности, запас финансовой устойчивости (зона безопасности), степень 
риска, эффект финансового рычага и другие, а также систематически проводить их анализ. 

Результаты проведения комплексного анализа финансового состояния должны 
позволить практически в реальном масштабе времени принимать решения по устранению 
негативного воздействия внешних и внутренних факторов. Именно с помощью 
систематического финансово-экономического анализа можно перейти к разработке 
действенной системы планирования и прогнозирования, рейтинговой оценке финансового 
состояния и инвестиционной привлекательности предприятия, что является основой 
антикризисного управления. Поэтому руководители предприятий совместно с 
экономистами, финансистами, бухгалтерами, аудиторами должны вводить на 
предприятиях систему комплексного анализа финансового состояния как важнейшего 
элемента антикризисного управления, отслеживать параметры и определять тенденции 
развития, разрабатывать укрупненный прогноз[5,  с.27]. 

В условиях рынка действия  предприятий связано с их попаданием в зону 
повышенного риска. Анализ финансовой устойчивости становится необходимым 
вопросом каждого предприятия, поскольку его дальнейшее выживание связано с его 
доходностью, с его способностью поддерживать свою платежеспособность. Поэтому 
проведение такого анализа имеет большое значение как для самого предприятия, так и для 
его партнѐров, собственников, финансовых органов. Таким образом, можно предупредить 
неблагоприятные факторы и явления. 

Можно твѐрдо говорить, что качество принимаемых решений целиком зависит от 
качества аналитического обоснования решения. В последние годы появилось достаточно 
много серьѐзных и актуальных публикаций, посвящѐнных анализу финансовой 
устойчивости. Активно осваивается и зарубежный опыт такого анализа. 

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает положительное 
влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд производства 
необходимыми ресурсами. Поэтому финансовая деятельность как составная часть 
хозяйственной деятельности должна быть направлена на обеспечение планомерного 
поступления и расходования денежных ресурсов, выполнение расчетной дисциплины, 
достижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала и наиболее 
эффективное его использование. 
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Развитие рыночных отношений в Казахстане неизбежно приводит к расширению 

использования и повышению значимости отчетов в управлении экономическими 
процессами. 

В глобальных и национальных экономиках большинство решений оперативного, 
тактического и стратегического характера принимаются на основании надлежаще 
составленных и подтвержденных балансовых отчетов и другой адекватной информации. В 
области инвестиций, кредитования, собственности, реструктуризации капитала, 
управления макро и микроэкономическими процессами отношений, определения 
финансовых результатов и в других ситуациях балансовые отчеты, пожалуй, 
единственные достоверные и качественные источники информации для принятия 
решений. Поэтому теория и практика составления балансов являются исключительно 
актуальными. 

Изучение и обобщение существующих работ и проходящий  процесс 
реформирования бухгалтерского учета, связанный с переходом предприятий на 
международные стандарты финансовой отчетности  обнаруживает актуальность 
исследуемой проблемы и наличие неизученных вопросов, нуждающихся в дальнейших 
теоретических и практических разработках. Меняется структура и содержание 
бухгалтерского баланса, как основной формы финансовой отчетности, направленной на 
удовлетворение информационных потребностей пользователей информации, 
содержащейся в нем.  Все это позволило, используя в диссертационной работе 
накопленные различными экономическими школами знания и собранный практический  
материал, осуществить самостоятельное  научное исследование. 

Целью данной статьи является  исследование общих направлений и разработка 
конкретных рекомендаций совершенствования бухгалтерского баланса в соответствии с 
современными условиями. В соответствии с поставленной целью в работе были 
определены следующие задачи исследования: 

- рассмотреть сущность балансовой теории учета; 
- рассмотреть классификацию балансов; 
- рассмотреть бухгалтерский баланс как основную форму финансовой отчетности, 

изучив его строение и  содержание, проблему совершенствования;  
- проанализировать бухгалтерский баланс, изучив основные методы анализа, 

провести анализ активов, собственного капитала и обязательств, дать оценку ликвидности 
баланса. 

В условиях рыночной экономики возрос интерес к практическому использованию 
балансов в управлении экономическими процессами, особенно в области инвестирования, 
сохранения, отчуждения, разделения и присвоения собственности, определения 
финансовых, налоговых отношений и других многочисленных ситуаций. 

Под бухгалтерским балансом следует понимать не просто таблицу или иную форму 
выражения результатов счетной регистрации, а совокупность свойств отдельного 
хозяйства, присущих ему реально, независимо от того, насколько они постигаются 
бухгалтерским учетом как наукой [1]. 

Бухгалтерский баланс следует рассматривать с экономическо-правовой и с учетной 
точек зрения. Первый подход представляет собой совокупность всего того, что в 
хозяйстве может быть, и исчисляется в стоимостной (денежной) форме. В этом смысле 
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бухгалтерский баланс хозяйства существует вне зависимости от ведения бухгалтерского 
учета. Каждое хозяйство, если оно и не вело никакого учета, все же имеет свой баланс, 
который определяет его имущественное состояние на известный момент. При этом в 
имущественном состоянии хозяйства всегда есть две стороны: одна определяет его 
имущественное состояние на известный момент, то есть, определяет сумму активов, 
другая указывает источники получения этих средств (собственные или заемные). Обе 
стороны, естественно, равны, так как всякая ценность, привлеченная в хозяйство, имеет 
свой источник получения. Отсюда характеристика имущественного состояния хозяйства 
— юридического лица. 

Учетное понятие баланса — это момент счетного отражения имущественного 
состояния предприятия. Бухгалтерский баланс отражает не только состояние хозяйства на 
тот или иной момент, но и всех процессов, происходящих в хозяйстве и исчисленных в 
стоимостной форме. Отсюда бухгалтерский баланс, с одной стороны, отражает статику 
хозяйства,  его имущественное состояние, с другой — показывает динамику хозяйства,  
изображает движение имущества, капитала и все происходящие изменения в составе 
хозяйства. 

В нашей практике в последние десятилетия складывался упрощенный взгляд на 
форму баланса как счетную таблицу, в то время как бухгалтерский баланс можно 
классифицировать разносторонне: 

 1. По объему и форме: 
-  сальдовые (статические); 
- оборотные (динамические); 
-  из последних выделяют оборотные ведомости и накладные ведомости (балансы). 
2.  По содержанию: 
- имущественные; 
- результативные; 
- характеризующие движение денежных потоков. 
3.  По источникам составления: 
-  по учетным данным (книжные); 
-  инвентарные. 
4.  По времени и цене составления: 
-  вступительные (организационные); 
-  операционные (периодические, годовые); 
-  соединительные; 
-  разделительные; 
-  суммируемые; 
-  ликвидационные. 
5. По широте охвата: 
-  простые (индивидуальные); 
-  сводные; 
-  консолидированные. 
И это лишь примерный перечень классификации балансов. Во Франции, например, 

в настоящее время используется пять основных видов балансов, которые применяются в 
экономическом, расчетном и финансовом анализе: 

-  ликвидационный, или «радикальный» имущественный; 
-  имущественный, или «сглаженный» имущественный; 
-  функциональный радикальный; 
-  функциональный сглаженный; 
-  финансовый классический. 
При этом наиболее широко используется функциональный радикальный баланс. 

Однако при изучении бухгалтерского баланса необходимо учитывать все его 
разновидности и их особенности [2]. 

Из общей теории бухгалтерского учета известно, что в порядке текущего учета 
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баланс разлагается на отдельные составные части, каждая из которых представляет собой 
счет (синтетический, аналитический). Отсюда следует, что строение баланса предполагает 
построение соответствующего плана счетов. 

Правильно построить бухгалтерский баланс — значит: 
-  полностью охватить хозяйственный процесс во всем его многообразии; 
- дать надлежащую группировку хозяйственных явлений в соответствии с 

природой и познанием хозяйствующего субъекта; 
- изучить связь между этими явлениями, т.е. установить правильную 

корреспонденцию счетов, что позволяет исследовать не только имущественное состояние 
собственника, но и финансовый результат. 

Прежде всего, необходимо отметить, что официальная финансовая отчетность  
предназначена для всех категорий пользователей. Главная цель финансовой отчетности - 
содействие акционерам и другим ее пользователям в принятии решений, обеспечении 
необходимой информацией для прогнозирования потоков денежных средств. 

Балансовая информация, полученная в результате анализа балансовых отчетов, 
используется для анализа управления различными объединениями юридических лиц: 
холдингами, материнскими компаниями, ассоциациями, союзами, министерствами, 
комитетами и т.д. Для этих целей предназначены консолидированные сводные 
бухгалтерские балансы. 

В рыночных условиях расширяется использование отдельных балансов в 
подведении итогов деятельности, управлении налоговыми платежами подразделений, 
филиалов, представительств, не являющихся юридическими лицами. Наряду с этим 
отдельные балансы используются и в управлении совместной деятельности предприятий, 
полных товариществ, простых товариществ, доверительных управлений различных 
имущественных комплексов [3]. 

Информация, представляемая системой ликвидационных, разделительных, 
вступительных и заключительных балансовых отчетов, используется для управления 
процессами трансформации собственности, удовлетворения претензий кредитора, 
принятия решений учреждениями по использованию собственности. Особенно важно 
использование системы балансов, регулирующих процессы трансформации собственности 
в современных казахстанских условиях, когда многие вопросы определения рыночной 
стоимости активов и чистых активов по ряду базовых аспектов не нашли концептуального 
и практического решения. Оценка активов при их выбытии представляет собой сумму, за 
которую активы могут быть проданы на организованном рынке. Она также может быть 
основана на данных о прошлом или текущем положении рыночных цен или данных о 
прогнозах на будущее. 

Основной формой финансовой отчетности является бухгалтерский баланс. 
Он содержит информацию, которая необходима для оценки экономических 

ресурсов, оценки финансовой структуры компании, оценки ликвидности и 
платежеспособности, оценки способности компании адаптироваться к изменениям 
окружающей среды. 

Бухгалтерский баланс предоставляет пользователю финансовой отчетности 
возможность:  

 подсчитать уровень рентабельности; 

 оценить структуру активов компании; 

 определить ликвидность и финансовую устойчивость компании. 
Для того чтобы оценить риски и будущее движение денег, должен быть 

проанализирован бухгалтерский баланс и определена ликвидность и финансовая 
устойчивость компании. 

Второй  целью финансовой отчетности является обеспечение  прозрачности путем 
представления всей полезной информации в целях принятия решений. 

Прозрачность и достоверное представление достигается путем раскрытия всей 
полезной информации через полное раскрытие информации, которое обеспечивает 
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прозрачность [4]. 
Финансовая отчетность составляется  по методу начисления. Согласно этому 

методу, результаты операций и прочих событий признаются по факту их совершения (а не 
тогда, когда денежные средства или их эквиваленты получены или выплачены). Они 
отражаются в учетных записях и включаются в финансовую отчетность периодов, к 
которым относятся.  

В качестве основы современная экономика больше пользуется кредитами, а не 
наличными деньгами. И именно метод начисления, а не кассовый метод, может показать 
все аспекты такого явления, как кредит. Инвесторы, кредиторы и другие лица, 
принимающие решения, хотят своевременно иметь подробную информацию о будущих 
денежных потоках компании. Дебиторская и кредиторская задолженность дает 
представление о будущих поступлениях и выплатах денег. Другими словами, метод 
начисления помогает прогнозировать будущее движение денег, отражая хозяйственные 
операции в тот момент, когда они происходят, а не тогда, когда деньги получены или 
выплачены [5]. 

Метод начисления определяет порядок распределения доходов и расходов по 
периодам. Важно, что правила признания доходов и расходов также базируются на 
предположении о непрерывности деятельности компании (т.е. предполагается, что 
предприятие будет существовать бесконечно долго, если нет обратных тому 
свидетельств). 

Новым этапом реформирования, на наш взгляд, является период с 1997 года. 
Бухгалтерский баланс за эти годы претерпел существенные изменения в отношении его 
аналитических и контрольных качеств.  

В период с 1997 года по настоящее время система бухгалтерского учета в 
Казахстане претерпевает новый этап развития, характеризующийся  принятием 
национальных стандартов финансового учета, переходом Казахстана на международную 
систему отчетности, в которой бухгалтерскому балансу отведена одна из главных ролей. 
Потому что он представляет собой наиболее выразительную и содержательную форму 
отчетности. Не случайно его называют «зеркалом предприятия». По балансу можно 
судить о размерах предприятия, структуре хозяйственных средств и их источников, 
финансовом положении, результатах финансово-хозяйственной деятельности за отчетный 
период и многих других сторонах жизни предприятия. 
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Трансформационные процессы, происходящие в казахстанской экономике, привели 

к зарождению и развитию достаточно новых, ранее не столь заметных видов деятельности 
и соответствующих им отраслей специальных знаний. 

К числу таких динамично развивающихся видов профессиональной активности 
можно отнести оценочную деятельность, актуальность и востребованность результатов 
которой в рыночной экономике трудно переоценить. 

Толчком, породившим всплекс внимания исследователей и практиков к проблемам 
оценки бизнеса, его составляющих, недвижимости, других активов, стало резко 
проявляющаяся  в новых условиях необходимость создания и реализации концепции 
управления государственной, коммунальной, акционерной собственностью.  

Именно по этой причине с развитием рыночных отношений в Казахстане оказались 
востребованы знания по оценочной деятельности. 

Оценочная деятельность развивается в многочисленных направлениях и поэтому 
она имеет свои особенности. 

Однако эти особенности не учитываются на различных уровнях, начиная от 
Министерства образования и науки и кончая самими  вузами, в которых открыли 
специальность «Оценка», в том числе и в нашей Академии. Единственный институт 
«Оценки», созданный еще в 1997 году, в 2007 году закрыли, остались только различные 
кафедры, в которых стали  преподавать  в основном бухгалтеры, аудиторы и экономисты,  
так как отнесли эту специальность к «услугам», хотя на самом деле это направление 
деятельности относится к технико – экономическому направлению деятельности. 
Например, чтобы профессионально оценивать недвижимость необходимо знать 
технические характеристики строительных конструкций, их сейсмостойкость и т.д.; чтобы 
оценивать машины, оборудование и транспортные средства - нужно знать их надежность, 
износоустойчивость и т.п.  

В концепции  правовой политики Республики Казахстан на 2010 - 2020 годы 
отмечается, что «Важным инструментом рыночной экономики является оценочная 
деятельность, правовое регулирование которой требует постоянного внимания и 
совершенствования» [3]. Оценка имущества - это один из тех механизмов, с помощью 
которых работает рынок. Без института оценки рыночная экономика просто не может 
существовать. С другой стороны становление и развитие оценки возможно только в 
условиях рыночных отношений при четком определении роли и места государства в 
вопросах ценообразования и правового регулирования предпринимательской 
деятельности. Рынок – это механизм саморегулирования экономических процессов, 
поэтому все его институты, в том числе и оценка, могут эффективно действовать в 
рыночной среде только в условиях саморегулирования. 

На сегодняшний  день уже ни у кого не вызывает сомнения, что оценочная 
деятельность в  Казахстане является составной частью общего процесса реформирования 
экономики  и создания правового государства. Оценочная деятельность обеспечивает 
информационную основу структурной перестройки экономики и формирования 
конкурентной рыночной среды, призвана давать объективную информацию для принятия 
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хозяйственных управленческих решений.  
Оценочная деятельность является самостоятельным видом  предпринимательской 

деятельности и самостоятельным научным направлением, со своей методологией, 
терминологией, принципами исследований. 

Эта деятельность  имеет межведомственный и междисциплинарный характер. 
Развитие оценочной деятельности желательно на основе общего правового, 
методологического и информационного пространства.  

Поэтому в процессе оценочной деятельности возникает множество проблем. 
Однако попытаемся рассмотреть только несколько вопросов,  связанных с тематикой 
данной конференции. 

Прежде всего: 
-  теория оценки, заимствованная нами в развитых капиталистических странах, 

пока плохо уживается с казахстанской практикой (например, в Казахстане не отработана 
концепция стоимости земельных участков, нет общепринятых методик по определению 
прибыли предпринимателя, внешних износов, стоимости сервитутов, нет общепринятой 
классификации строительных объектов и т.п.); 

- недостаточно разработанные национальные стандарты оценки, что позволяет 
делать отчеты, резко отличающиеся друг от друга;  

- относительно низкий уровень преподаваниядисциплинпо оценке(преподаватели в 
основном освещают вопросы теории оценки); 

- низкий уровень науки об оценке. Появляется все большее количество учебников, 
не соответствующих уровню современных требований и которые в практическом плане 
нельзя комплексно использовать. Наука боится разрабатывать острые вопросы, 
поставленные практикой. Тем более у нее нет четкой финансовой заинтересованности. 
Статьи в казахстанских журналах, в том числе и в журнале «Статистика, учет и аудит» 
ААЭС,мало освещаются вопросы  оценочной деятельности. Беседы с авторами статей по 
оценочной деятельности показали, что глубокая проработка вопросов оценки 
наталкивается на отсутствие у них желания тратить время на журнал, не имеющего 
прямого отношения к оценке. 

-неразвитость практической информации по квалиметрическим 
исследованиям.Квалиметрия – это наука о количественных измерениях качества 
продукции (в нашем случае – объекта оценки и его сегмента рынка). Использование 
показателей качества – наиболее позитивный шаг к расширению базы оценки работы 
предприятий из принятых до сих пор. 

Уровень качества закладывается на первоначальной подготовке специалистов, то 
есть в стенах учебного заведения. Однако в настоящее время мало иметь диплом, надо 
еще иметь практический опыт. Гарантия того, что они их приобретут во время 
стажировки, достаточно мала.На сегодняшний день стажировка в какой – то мере 
осуществляется для тех, кто принят на работу в субъект оценочной деятельности. Для 
остальных стажировка, восновном, носит формальный характер. 

Таким образом, существующие учебные программы нуждается в коренной 
переработке с учетом  практической направленности и требованиями рынка. 

Как показала практика,сегодня основные показатели работы предприятий не 
ограничиваются набором финансовых индикаторов. Качество, удовлетворенность 
потребителей, инновации, рыночная доля – такие критерии зачастую отражают положение 
дел в компании и перспективы ее роста лучше, чем объявленная прибыль. 

Все больше и больше руководителей меняют системы оценки работы своих 
компаний с тем, чтобы получить возможность следить за неэффективными аспектами и 
использовать новые стратегии конкурентной борьбы. 

Уже несколько лет высшие руководители компаний самых различных отраслей 
пересматривают системы оценки работы своих предприятий. Они осознали, что новые 
стратегии и реалии конкуренций борьбы требуют и новых систем оценки эффективности, 
и теперь всерьез занялись их созданием.  

Пересмотр отношения к финансовым показателям работы предприятий, 
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использование их не как основных, а только как одних из многих возможных является 
новым в оценочной практике.. 

Особенность нынешнего этапа – в характере критических высказываний в адрес 
традиционных систем учета. В последние годы ученые и практики все чаще стали 
говорить о том, что показатели учета по методу начисления в лучшем случае устарели, а в 
большинстве случаев оказываются вредными[4, с.35]. 

Склонность руководителей преувеличивать прибыль ставит под сомнение 
основные показатели, на которые ориентируется рынок. 

С ростом разнообразия продукции, рынков и форм компаний традиционные 
правила и теории, разработанные для мелких и менее сложных организаций, 
подвергаются все новым испытаниям. Но еще опаснее то, что цифры, которые 
традиционные системы генерируют, зачастую не нацеливают компании на 
инвестирование в новые технологии и рынки, а без этого им ни за что не добиться успеха 
в мировых рынках. 

Кроме того, пока руководители продолжают ориентироваться на объективную 
квартальную прибыль, и тем самым помогают инвестиционному сообществу еще более 
укрепиться в своей близорукой позиции – у них остается серьѐзный стимул 
манипулировать цифрами отчетности.   

Оценщикам необходимо перестроить свое мышление. Мы говорим не просто о 
замене финансовой информации как основы оценки работы компаний на что – то другое. 
Мы говорим о новой философии оценки, о взгляде на оценку, как на нечто находящееся в 
постоянном развитии.  

В контексте глобальной тенденции наступления века конкуренции конструктивных 
идей, высоких технологий, наукоемкости ВВП проблема инновационного развития 
Республики Казахстан стала центральной доминантой в понимании целей  и способов 
реформирования экономики, образования и науки. В принятой в 2003 году «Стратегии 
индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы» 
устанавливается, что «система образования в Казахстане должна стать динамично 
развивающейся и способной адекватно реагировать на ускоряющиеся мировые процессы 
глобализации и информатизации‖ [2]. И здесь оценщики не должны отставать. В академии 
экономики и статистики, начиная с 2004 года стали преподавать дисциплину ―Оценка 
индустриально – инновационных технологий‖ и выпущена в 2006 году учебно – 
практическое пособие  с таким же названием [3. 

Как показывает зарубежный опыт, инновационная деятельность требует 
адекватного высшего образования, дополненного в магистратуре и докторантуре. Реформа 
образовательного процесса должна быть сквозной и охватывать все уровни и направления 
подготовки профессиональных кадров. Мы считаем, что государственная политика в 
области образования и подготовки профессиональных кадров для инновационной 
деятельности в качестве одного из приоритетов развития образования. В этой связи мы 
также считамнеобходимость повышения материально – технической и методической базы 
специалистов – оценщиков,создание новых или перепрофилирование действующих 
высших учебных заведений в специализированные институты для подготовки кадров в 
области оценки высокотехнологичных производств и предприятий. 
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Уровень жизни населения – одна из важнейших социальных категорий. Под 

уровнем жизни населения понимают обеспеченность населения необходимыми 

материальными благами и услугами, фактический уровень их потребления и степень 

удовлетворения рациональных (разумных) потребностей в этих благах и услугах. Уровень 

жизни включает: данные об основных показателях денежных доходов, характеризующих 

объем, состав и основные направления их использования; показатели, отражающие 

дифференциацию распределения денежных доходов населения (в том числе сферу 

распространения низких доходов); основные показатели социального обеспечения и 

социальной помощи; жилищный фонд и жилищные условия населения. 

Под качеством жизни современные концепции качества стали понимать 

комплексную характеристику социально-экономических, политических, культурно-

идеологических, экологических факторов и условий существования личности, положения 

человека в обществе. 

Благосостояние общества во многом зависит от правильно выбранной социальной 

политики государства, которая зависит от того, достаточно ли полной информацией оно 

обладает, и насколько информация полно показывает проблемы в современном обществе. 

От решения проблем уровня и качества жизни во многом зависит направленность и темпы 

дальнейших преобразований в стране, политическая и экономическая стабильность в 

обществе. Решение этих проблем требует определенной политики, выработанной 

государством, центральным моментом которой был бы человек, его благосостояние, 

физическое и социальное здоровье. Именно поэтому все преобразования, которые могут 

повлечь изменение уровня жизни, вызывают большой интерес у самых разнообразных 

слоев населения.  

Государственная политика Республики Казахстан без сомнений объективно 

определяется как социально направленная, нацеленная на долгосрочное развитие 

качественных показателей жизни. Для достижения этого государством разработано и 

декларировано множество государственных программ развития. 

Повышение качества жизни занимает в указанных программах центральное место. 

В цивилизованной стране главная задача государства - это обеспечение достойного 

уровня и качества жизни населения. В современных преобразованиях рыночной 

экономики проблема повышения уровня и качества жизни становится очень важной. 

Именно с социальной функцией политики государства общество связывает 

всевозрастающие ожидания относительно повышения качества и уровня жизни. От 

решения данной проблемы во многом зависит направленность и темпы дальнейших 

преобразований в стране и в конечном счете политическая, а следовательно и 

экономическая стабильность в обществе.  

Понимание этого находит в Послании Президента РК «Социально-экономическая 

модернизация – главный вектор развития Казахстана». Практически восемь из десяти 

основных пунктов Послания непосредственно посвящены повышению качественных 

показателей жизни. В связи с этим необходимо четко представлять сущность данного 

понятия, его роли в современной жизни Казахстана.  

В последние годы тема стала особенно актуальна, так как вследствие мирового 
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экономического кризиса показатели уровня и качества жизни большей части населения 

развитых и развивающихся стран значительно снизились. Кризис заставил по новому 

взглянуть на индикаторы и показатели уровня и качества жизни. В этих условиях важно 

знать от каких показателей зависит качество и уровень жизни. 

За годы независимости в области качества жизни казахстанцев произошли 

огромные перемены. Казахстанские жители, как и все остальное население бывшего 

союза, оказались лишены многих социальных гарантий, характеризующих качество 

жизни. Население оказалось в суровых условиях: развал старой экономики, 

соответствующее резкое снижение доходов, безработица, высокий уровень преступности 

и т.д. Спад продолжался все 90-е годы, при этом Казахстану в значительной мере удалось 

смягчить падение. Уже с начала 2000-х годов начался устойчивый рост экономики страны, 

что позволило остановить падение и начать улучшение показателей качества жизни. 

Казахстану удалось добиться значительных успехов в борьбе с бедностью и 

нищетой. Если в 2006 году доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума 

составила 18,2 процента, то в 2011 году этот показатель составил уже 5,3%.  

При этом тревожным признаком остается значительная дифференциация доходов в 

городской и сельской местности. В 2011 году уровень бедности в сельской местности 

превысил городской уровень более чем в 3,7 раза, а в 2007 году разница составляла лишь  

2,6 раза. Это говорит о том, что отрыв качественных показателей жизни городских 

жителей от показателей сельского населения увеличился, несмотря на меры, принимаемые 

государством. Важно отметить, что в казахстанском селе сегодня проживает порядка 45,5 

процентов населения, поэтому борьба с бедностью здесь способна существенно улучшить 

показатели республики по качеству жизни. Стремительный скачок Казахстана вверх с 72-

го на 51-е место в ежегодном рейтинге конкурентоспособности мировых экономик 

является логичным и, как считают эксперты, прогнозируемым.  

Казахстан провозгласил курс на построение социального государства с высокими 

стандартами жизни. Как отметил Нурсултан Назарбаев в конце января 2012 года в 

послании народу Казахстана: «Важнейшая задача предстоящего десятилетия - улучшение 

качества и уровня жизни всех граждан Казахстана, укрепление социальной стабильности 

и защищенности». При этом, государство не только декларирует принципы высокого 

качества жизни своих граждан, но и добивается на этом поприще успехов. 

Казахстан по оценке ПРООН в рейтинге Индекса человеческого развития из 185 

стран в 2012 году занимает 69 место,  с 1995 по 2011 гг. оценка Казахстана увеличилась с 

0,642 до 0,754 и находится в середине списка высокоразвитых государств. В целом, на 

показатели страны негативно влияют социальное неравенство, экологические проблемы, а 

также низкая продолжительность жизни. В Казахстане (и других странах-экспортерах 

нефти и газа на постсоветском пространстве) делается очень сильный акцент на 

использование природных ресурсов, а не на диверсификацию экономики, что может 

серьезно повлиять на устойчивость и стабильность человеческого развития в 

последующие годы. 

 Чтобы реально оценить уровень жизни в разных странах и был составлен рейтинг 

уровня жизни, который включает в себя такие факторы как заработная плата, качество 

медицины и образования, свобода для ведения предпринимательской деятельности, 

уровень безопасности, экология, уровень коррупции, личная свобода и ряд других 

факторов. В рейтинге уровня жизни населения Казахстана и стран мира в 2011 году, 

составленный популярным институтом Legatum Institute, на основании которого были 

определены самые лучшие страны для проживания в 2012 году и страны находится на 46 

месте между Тайландом и Тринидад и Тобаго. Россия находится на грани выживания на 

59  месте. 

В Казахстане, позитивные изменения последнего десятилетия проявились в 

улучшении показателей уровня жизни населения страны: сократились доля 

низкодоходного населения, доля населения имеющего доходы ниже стоимости 
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продовольственной корзины. Почти по всем наблюдаемым продовольственным товарам 

выросла покупательная способность номинальных денежных доходов населения, 

выраженная через их товарный эквивалент, увеличилось количество наборов 

прожиточного минимума, которые можно приобрести на среднюю зарплату - 5,6 в 

среднем по стране в 2011 году. 

 Наблюдается снижение уровня безработицы в республике по сравнению с 

прошлым годом, в 2011 г. он составил 5,4%. Общая численность самостоятельно занятого 

населения на протяжении последних 10 лет остается в пределах 2,6-2,7 миллиона человек, 

что составляет четверть всего населения в стране в трудоспособном возрасте или более 

30% от общей численности экономически активного населения. При этом 70,5% 

нынешнего числа самостоятельно занятого населения приходится на сельскую местность 

страны против 29,5% – в городах. 

Другим важным индикатором формирования нового качества человеческого 

потенциала является образованность населения страны. В данном направлении развития 

Казахстан достиг высокого уровня развития. В настоящее время образовательный уровень 

казахстанцев составляет 99,7%. Эти достижения во многом обязаны тому, что расходы 

государственного бюджета страны на образование довольно высоки, в 2011 году этот 

показатель составил 4,2% от ВВП. Тем самым Казахстан приближается к нормам, 

рекомендуемым ЮНЕСКО – 5-6% от ВВП. 

Весь жилищный фонд страны на начало 2011 года составил 283,9 млн.кв. метров, 

из которых 167,3 млн. кв. метров, или 58,9%, расположились в городах и других 

городских поселениях, а 116,6 млн. кв. метров (41,1%) – в сельских населенных пунктах. 

При этом, почти весь (96,3%) жилищный фонд ныне находится в частной собственности 

населения страны и лишь 3,7% (10,3 млн. кв. метров) остались в государственной. 

Несмотря на значительный рост объемов строительства новых жилых зданий за 

последние 6–7 лет, обеспеченность населения страны жильем продолжает оставаться 

довольно острой проблемой. Много семей ожидают или пытаются не только улучшить 

жилищные условия, а приобрести собственное жилье в городах, куда они переселились за 

последние десятилетия из отдаленных сельских населенных местностей.  

Для исследования качества жизни населения в Казахстане проведено 

единовременное обследование на базе субъективной оценки 12 тысяч домохозяйств. В 

опросе приняли участие главы домохозяйств. 

Инструментарием обследования было определено три уровня дохода домохозяйств: 

- низкий уровень дохода (не хватает даже на питание; хватает на питание, но мы 

испытываем сложности с покупкой одежды и оплатой жилья); 

- средний уровень дохода (хватает на питание и одежду, но мы не можем себе 

позволить купить товары длительного пользования; хватает на питание, одежду и товары 

длительного пользования, но мы не можем себе позволить купить машину, квартиру, дачу 

и другое); 

- высокий уровень дохода (достаточно, чтобы купить все, что необходимо). 

По итогам обследования к группе с низкими доходами отнесли себя 9,0% 

домохозяйств, большая часть респондентов (87,4%) видит себя в группе со средними 

доходами и только 3,6% глав домохозяйств оценили уровень благосостояния как высокий. 

Если сравнивать данные показатели с результатами обследования, проведенного в 

2010 году, следует отметить, что при распределении домохозяйств по оценке уровня 

дохода произошло позитивное смещение из группы с низкими доходами в группу с более 

высокими доходами. 

Основными источниками средств существования домохозяйств являлись доходы от 

работы по найму (83,1%), пенсия (29,3%), потребление продуктов, полученных в 

результате ведения личного подсобного хозяйства (26,7%). Однако, наряду с ними, 

варьируя в границах 13-15%, отмечены также государственные пособия, помощь 

родственников, знакомых и самостоятельная занятость. При этом следует отметить, что 
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доход от самостоятельной занятости наиболее распространен среди домохозяйств с 

наиболее высоким уровнем доходов (30,1%), а доход от работы по найму характерен для 

домохозяйств со средним уровнем доходов (82,1-87,4%). 

Высокий уровень доходов позволяет почти половине домохозяйств этой группы 

(47,2%) иметь сбережения, при этом для 12,6% таких домохозяйств имеющиеся 

сбережения позволят прожить три и более года при условии отсутствия доходов и 

сохранении существующего образа жизни. Однако, если сравнивать с домохозяйствами, 

имеющими низкие доходы, то из их числа позволить совершать себе сбережения могут 

лишь 13,8%, из которых 76,9% в бездоходный период смогут прожить на них лишь в 

течение месяца. 

Чуть более 40,0% домохозяйств, по собственной оценке условий своего 

проживания, считают их хорошими, порядка 60,0% оценили их как удовлетворительные и 

плохие, при этом основной причиной указав ветхость жилья, требующего капитального 

ремонта (40,7% домохозяйств, проживающих в плохих жилищных условиях). 

В рамках обследования был определен уровень доступности культурных 

мероприятий, который составил 73,6%, при этом доля домохозяйств, не посещающих 

данные мероприятия, также имеет высокое значение – 46,7%, из которых 14,3% причиной 

не посещения учреждений культуры отметили отсутствие интереса к подобному роду 

мероприятий. 

По результатам опроса, 14,6% респондентов не довольны качеством питьевой 

воды, 33,6% домохозяйств не удовлетворяет состояние окружающей среды, при этом 

наибольший удельный вес их приходится на домохозяйства, пессимистично оценившие 

перспективы жизни своих детей. 

4,4% домохозяйств по итогам обследования чувствуют себя в опасности, при этом 

степень уверенности в собственной безопасности снижается по мере снижения уровня 

дохода, т.е. домохозяйства с низкими доходами чувствуют большую опасность, нежели 

более обеспеченные. 

При распределении домохозяйств по степени удовлетворенности оказанными им 

государственными услугами меньше всего удовлетворены услугами в системе 

здравоохранения, организаций, предоставляющих высшее образование, а также 

производящих назначение пособий, пенсий и других социальных выплат. Однако следует 

отметить, что наибольшую удовлетворенность качеством и эффективностью 

государственных услуг испытывают домохозяйства с высоким уровнем доходов. 

Вместе с тем, несмотря на то, что 75,2% глав домохозяйств удовлетворены своей жизнью, 

по степени удовлетворенности состоянием экономики лишь 53,5% домохозяйств 

положительно оценили экономическую ситуацию в стране, тогда как 24,5% выразили 

неудовлетворенность и 22,0% – затруднились ответить. При этом на вопрос о 

приоритетных направлениях государственных вложений 40,1% домохозяйств выделили 

здравоохранение, 20,4% – образование, 18,8% – жилищное строительство. 

Вместе с тем у Казахстана имеется множество проблем, решение которых позволит 

повысить качественные показатели существования населения. Например, одной из 

существенной причин отставания качества жизни в селах от города, является нехватка 

качественной питьевой воды. По показателю водообеспеченности в расчете на душу 

населения Казахстан занимает последнее место в СНГ. Потребление некачественной воды 

существенно влияет на здоровье населения страны.  

Следующий аспект, характеризующий качество жизни - экологическая обстановка 

в месте проживания. Воздух – важнейший компонент здоровья населения. Атмосферный 

воздух –  одна из основных сред обитания человека и от его качества во многом зависит 

здоровье человеческого организма, уровень физического развития, репродуктивные 

возможности, подверженность к заболеваниям, продолжительность жизни, в целом 

качество жизни  населения. В загрязнение атмосферы городов значительный вклад вносит 
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также автомобильный транспорт. Все эти вредные факторы отрицательно влияют на 

здоровье населения.  

Состояние здоровья населения, как индикатора социального благополучия 

общества, зависит не только от уровня и ресурсов системы здравоохранения и 

социального обеспечения в стране, но и от ряда других факторов – ведение здорового 

образа жизни, охрана окружающей среды обитания и проживания людей и т.д. Так, 

уровень заболеваемости населения активным туберкулезом в 2011 г. снизился с 95,3 до 

86,6 на 100 000 населения. В Казахстане на туберкулез органов дыхания приходится почти 

80% случаев смерти от инфекционных и паразитарных заболеваний. Анализ создавшейся 

ситуации показывает, что в Казахстане, как и в других странах мира, распространение 

туберкулеза зависит от социальных и экономических факторов, состояния экологии 

регионов, объема и качества оказываемых населению лечебно-оздоровительных мер. 

В целях анализа и оценки качества жизни населения в Республике Казахстан 

необходимо подробно рассмотреть государственные программы развития, стратегии, в 

том числе принятых в целях реализации Послания Президента РК «Социально-

экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» (региональное 

развитие, качество и доступность услуг социальной, жилищно-коммунальной сферы, 

транспортная инфраструктура, общественная безопасность, экологическая обстановка, 

демократическое развитие, политическая стабильность, организация досуга и отдыха, 

развитие туристической отрасли и др.). 

Перечень действующих государственных программ и стратегий, рассматриваемых 

в рамках анализа и оценки качества жизни в Казахстане. 

1. Послание Президента РК «Социально-экономическая модернизация – главный 

вектор развития Казахстана». 

2. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному 

развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. 

3. Программа жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011 - 2014 

годы. 

4. Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015 года. 

5. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы 

6. Программа развития моногородов на 2012-2020 годы. 

7. Программа по развитию агропромышленного комплекса Республики казахстан на 

2013-2020 годы. 

8. Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан 

«Саламаты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы. 

9. Программа занятости 2030. 
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Табиғи ортаны қорғаудың халықаралық мәселелері  

және шетелдік тәжірибелер 

 

Ершеге М., магистрант 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 
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Ӛндірістің қазіргі дамыған кезеңінде экология мәселелері ҧлттық шеңберден 

шығып, халықаралық мәселеге айналды. Оның басты себептері бір  жағынан халықаралық 

экономикалық қатынастардың дамуы болса,екінші жағынан атмосфераға шығарылған, 

суға тӛгілген зиянды қалдықтардың әсері мемлекеттік   шекарамен шектеліп қалмайды, 

басқа елдерге  де әсері етеді. 

Ӛнеркәсібі дамыған елдерде кӛптеген шикізаттарды басқа елдерден алады. Мҧның 

тиімділігі: бірінші, ӛнеркәсібін шикізатпен қамтамасыз  ету, екінші, шикізат ӛндірудің 

табиғи ортаға зиянды әсері басқа елде қалады, ҥшінші, ҧлттық байлық сақталады. 

Табиғи ортаны қорғауда халықаралық қандай мәселелер туындайды? Мысалы, 

атмосфералық ауа және мемлекет аралық су айдындарын пайдалану, қорғау мәселесін  

алайық. Ауаны, суды ешбір мемлекет бӛліп алып бір елдікін екіншісіне байланыссыз ете 

алмайды. Бір елдегі ауаның, судың ластануы екінші елге зиянын тигізеді. Сондықтан, 

мҧндай мәселелер халықаралық дәрежеде шешілуі тиіс. Мысалы, Балтық теңізін, Қара 

теңізді, Каспий теңізін қорғау бірқатар елдердің бірлесіп шешіп жатқан мәселелері. 

ВОЗ (WORLD Health Organization -WHO) Бҥкіләлемдік денсаулық сақтау ҧйымы-

табиғи ортаны сауықтыру, атмосфераны тазарту, атмосфералық тазалық кӛрсеткіштерін, 

ластану мен кҥресу шаралары, т.б мәселелерді зерттейді. 

Халықаралық Аграрлық және азықтық ҧйым-азықтық табиғат қорларын, табиғатты 

қорғау нормаларын және бҧл мәселелер бойынша халықаралық келісімдерді зерттейді. 

Аталғандардан басқа: Халықаралық ғылымдар одағы (МСОП), қоршаған орта 

жӛніндегі ғылыми комитет (Ckone), Дҥниежҥзілік метеорологиялық ҧйым (ВМО), 

халықаралық океонографиялық комитет (МОК) жҧмыс істейді. 

Табиғат қорғау мәселелері халықаралық конференцияларда, келісімдерде 

талқыланып тҧрады. 

1975 жылы Хельсинкиде Еуропаның 33 мемлекеті АҚШ, Канада басшылары 

қорытынды актіге қол қойып, ауаның ластануына қарсы кҥресті, тҧщы сумен теіз 

суларын, топырақты, тірі организдерді  қорғауды, қорықтар қҧру, табиғи ортаны 

жақсарту, ғылыми зерттеу жҧмыстарын халықаралық ынтымақтастық негізінде, 

халықаралық бағдарламаларға сәйкес жҥргізуге келісті. 

Теңіз қорын пайдалану қҧқы, теңіз жағалаулары, балық аулау,халықтың ӛсімі, 

экологиялық білім беру, жердің тақырлануына қарсы кҥрес туралы, т.б. мәселелер 

бойынша конференциялар ӛткізілді. 

БҦҦ 1972 жылы Стокгольм конференциясында табиғи ортаны қорғау  

халықаралық Жарғы қабылданды. 

БҦҦ 27 Бас Ассамблеясы 5 маусымды Дҥние жҥзі табиғи ортаны қорғау кҥні деп 

жариялап, ол кҥн жыл сайын аталып ӛтеді.  

Ай және ғарыш келісімдері бойынша онда ядролық қаруды сынамау, жасанды жер 

серіктерін жою әрекеттерін жҥргізбеу турасында қабылданды.  

Атмосферада және жер бетінде ядролық қаруды сынамау туралы келісімдерге қол 

жетті. Химиялық және бактериялогиялық жаппай қырып жоятын қаруларды қолдануға 

тыйым салынды. Желдің бағытын ӛзгертуге бағытталған шараларды жҥргізуге тыйым 

салынды. Теңіздердің мҧнаймен ластауға қарсы келісімдер бекітілді. Халықаралық 
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келісімдер бойынша ашық теңіздерде балық аулау тәртібі реттелді. Мҧнда балық аулау 

мӛлшері, қҧралдар, мерзімдері шектеледі. Жойылып бара жатқан балық, аң, қҧстар 

тҥрлері бойынша оларды қорғау тәртібі, аулауға қарсы шаралар белгіленеді. Ӛсімдік 

тҥрлері бойынша да сондайкелісімдер бар. 

Жыл қҧстарын қорғау туралы арнаулы конвенция қабылданған. 

Халықаралық келісімдермен қатар, мемлекетаралық келісімдер бар.  

Қазіргі табиғат пайдалану масштабына, ӛнеркәсіптің  табиғи  ортаға  әсерінің  

кҥшеюіне  байланысты барлық  елдерде  ӛзгерістер  жҥргізіліп  жатыр. Оның  басты  

элементтері: шаруашылықтың  экологияға  әсерін  ескерту,  табиғат  ресурстарын  

ҥнемдеу,  табиғат  пайдалануды  мемлекет  тарапынан  басқару,  табиғат  қорғауға,  тиімді  

пайдалануға  ынталандыру. 

Мысалы, АҚШ-та  экологиялық  басқаруда  әкімшілік - қҧқықтық механизмі  

қолданылады. Бҧл  механизмнің  негізгі  элементі табиғи  ортаны  қорғау  заңдары: 

Табиғатты  қорғау  ҧлттық  саясаты  туралы  заң  (1970 ж), таза  ауа  туралы  заң (1970 ж), 

таза  су  заңы, қалдықтарға  қарсы  заң,  шуға  қарсы  заң,  табиғи  ортада  улы  

шикізаттарды  бақылау  заңы,  табиғи  ортаны  қорғау  жӛнінде  білім  кӛтеру  заңы,  т.б. 

Табиғи  ортаны  қорғау  мақсатында  мемлекеттік  саясат  жҥргізу  ҥшін,  

заңдардың орындалуын  қадағалау  ҥшін  АҚШ – та  мемлекеттік  басқару  қҧрылымдары  

бар.Басқару  оргондарының  міндеттері:нормалар  мен  стандарттар  белгілеу, олардың  

орындалуын  бақылау. Табиғи  ортаны  қорғаудың  нақты  шараларын  жҥргізу  міндеті  

мемлекеттік  ведомстволарға,  фирмалар  мен  кәсіпорындарға  жҥктеледі.  

Арнаулы   басқару органының  жоғарғы  буыны  табиғи  ортаның  сапасы  

жӛніндегі  Президенттік  Кеңес.  Кеңес  ҥш  Президенттің  кеңесшілерінен  тҧрады  және  

олардың  қҧрамында  ондаған  мамандар  жҧмыс  істейді.  Кеңес  табиғи  ортаның  

тазалығын  болжайды,  ҧсыныстар  мен  болжамдар  дайындайды,  қолданатын  

бағдарламалардың  тиімділігін  бағалайды,  әлемдегі  экологиялық  ӛзгерістер  туралы  

мәліметтер  жинақтайды  және  қадағалап  отырады, 

Табиғи  ортаны  қорғау  заңдылықтары  жӛнінде  Конгрестің  бірнеше  тҧрақты  

комиссиялары  жҧмыс  істейді.   

1977 жылдан табиғи  ортаны  қорғау  жӛнінде  сенат  комиссиясы  жҧмыс  істейді. 

Оның  қҧзырына  табиғи  ортаны  ластанудан  сақтау, су  қорын  пайдалану,  ӛсіміктер  

мен  жануарлар  дҥниесін  қорғау,  атом  энергиясының  дамуын  реттеу  жӛніндегі  

заңдарды  қарау  жатады.  

Табиғи  ортаны  ластанудан қорғаудың  негізгі  федералдық  ҧйымдастырушы  

органы  ЭПА  (Табиғи  ортаны  қорғау  агенті)  болып  табылады, (1970 ж. қҧрылған).  

Оның  негізгі  жҧмысы  табиғи  ортаның  тазалығын  бағалау  белгілерін  анықтау,  соның  

негізінде  шекті  нормалар,  стандарттар  бекіту,  федералдық  бағдарламалар  даярлау  

және  олардың  іске  асырылуын  қамтамасыз  ету. Былайша  айтқанда, ЭПА- норма  

бекітуші  орган деуге  болады. 

Сонымен  қатар,  мҧндай  жҧмыстар  министрліктер  бойынша  да  жҥргізіледі,  

атап  айтқанда – Ішкі  істер  министрлігі,  энергетика  ӛнеркәсіп,  ауыл  шаруашылық  

министрліктері,  мҧхитты  және  әуе  кеңестігін  игеру  ҧлттық  басқармасы. 

Барлық  министрлікте  арнаулы  табиғатты  қорғау  шараларын  жҥргізетін,  

бақылайтын, қадағалайтын  бӛлімдері  бар. 

Табиғи  ортаның  тазалығын  басқару  жҥйелерінде  екі  қарама-қарсы  бағыттар  

айқын  байқалады. Бір жағынан орталықтандырылу, екінші жағынан аймақтық басқару 

органдарын нығайту. 

Мемлекеттік экология саясатында экологиялдық бақылау жҥйесін қҧрауға ерекше 

маңызға беріледі. Табиғи ортаның жай – кҥйі ондағы ӛзгерістер туралы мәліметтер жинау, 

тез арада мағлҧматтарды ӛңдеу жҧмыстары мониторинг жҥйесіне байланысты. 

Мағлҧматтарды пайдаланып бағдарлама жасау, оны жҥзеге асыру жҧмыстарына барлық 

басқару және атқарушы органдар қатысады. 
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Табиғи ортаның ластануынан болған  зиянды жоюдан гӛрі оны болдырмау 

әлдеқайда тиімді. Сондықтан экологиялық сараптау қолданылады. АҚШ-та сараптау 

жҥйесі ҥш негізгі элементтен тҧрады:  

- шаруашылық жобаларын экологиялық сараптау, бҧл ҥшін ғылыми зерттеулер 

жҥргізіледі;  

- жҧмыс істеп тҧрған кәсіпорындарда экологиялық сараптау. Бҧл нормаға сәйкес 

болғанда жҧмысқа рҧқсат ету немесе қайта қҧру, жетілдіру жӛнінде талап қою тҥрінде 

болады;  

- жаңа ӛнімдерді экологиялық сараптау. Оның мақсаты экологиялық талаптарға 

сәйкес емес ӛнімдерден тҧтынушыларды қорғау. 

Сарапшылардың шешімінің заңдылық қҧқығы жоқ, бірақ олар  ӛздерінің  

шешімдерін  сот  арқылы, басқару  органдары  арқылы  орындата  алады.Екінші  жағынан  

олардың  шешімін  орындауға  кәсіпкерлер  ӛздері ынталы, ӛйткені экологиялық талапты 

алдын ала орындау одан ана ғҧрлым кӛп болашақ шығындардан сақтайды. 

Табиғи ортаны қорғау шараларына жҧмсалатын қаржы мӛлшері ҧлттық ӛнімнің 2 

% шамасын қҧрайды. Шығынның 43 %-і әуе кеңістігін қорғауға, 39 % су қорын қорғауға 

жҧмсалады. Қалған шығындар қатты қалдықтармен байланысты. 1 % - тен  астамы 

шуылмен кҥресу, радиоактивті және улы химикаттармен қарсы шараларға жҧмсалады. 

Айта кету керек, орталық қаржының шығыны барлық табиғат қорғау шығынының 

11-12 %-ін қҧрайды, ал мемлекеттік қаржының 1/3-і. Қалған шығындарды жергілікті және  

штаттық басқару орындары кӛтереді. 

Қорыта айтқанда, барлық  елдерде табиғат пайдалануды, қорғауды реттеу жӛнінде 

мемлекетті басқару саясаты жҥргізіледі. Оның басты бағыттары  табиғат қорғау, тиімді 

пайдалану заңдарын, нормаларын, стандарттарын, шаруашылық механизмінің жетілдіру, 

қоғамның дамуыан сәйкес бҥгінгі ҒТЖ-ні ескере отырып табиғат пайдалану тәртіптері 

мен менанизмдерін қалыптастыру. Экономист Р. Хамринның айтуынша: «Ҧзақ мерзімді 

тҧрақты экономикалық даму ҥшін қаржы капиталымен қатар биологиялық капитал да 

маңызды [1]. 

Табиғат қорғау, тиімді пайдалану механизімінің орталық буыны мемлекеттік-

монополистік реттеу жҥйесі, оның қҧрамды бӛліктері табиғат қорғау, пайдалану жӛніндегі 

заңдар, әкімшілік және экономикалық шаралар. 

Табиғат қорғау шаралары, олардың тиімділігі табиғат байлығына иелік 

мәселелеріне тіреледі. Сондықтан кӛпшілік елдерде ең маңызды табиғат байлықтары 

ҧлттық меншік есептеледі. Пайдаланушыларға аренда негізінде беріледі. 

Табиғат қорғау мәселесі ҧлттық, мемлекеттік шеңбермен шектеліп қалмайды. Жеке 

елдердің табиғат қорғау шаралары жеткілікті нәтиже бере алмайды. Табиғат қорғаудың 

кӛптеген мәселерері планеталық мәселе деңгейіне кӛтерілді. Мысалы ғарышты қорғау, 

ауаның азон қабатын қорғау, қышқыл жаңбырдан қорғану, парник әсері т.б. 

Табиғат байлығының сарқылуы туралы қазіргі теориялар. 

Табиғат байлығын игерудің қарқыны, табиғи ортаның ластануы, табиғат 

пайдаланудың болашағы туралы әр тҥрлі теориялар туғызды. 

Олардың ішінде әсіресе кӛп тарағаны табиғат байлығының сарқылытыны туралы, 

ӛнеркәсіпке шикізаттың жетіспеушілігі туралы жорамалдар. Бҧл теорияға дәлел ретнде 

ашылған миниралдық шикізаттың таусылуы, жердің қҧнарлығының кемуі, рмандардың 

кесіліп жойылуы, тҧщы су қорының азаюуы, т.б. фактілер келтіріледі. 

Мысалы, Рим клубы деп аталатын Италия кәсіпкері Аурелио Печчей қҧрған 

ҧйымның теориялары (Дж. Форрестор, Д.Медоуза) бойынша ашылған пайдалы қазба 

байлықтар таяу уақытты таусылады, оның ҥстіне ӛнеркәсіптің, жалпы шаруашылықтың 

дамуын табиғи ортаның ластануы шектейді. Соның нәтижесінде ХХІ ғ. тоқырау  

басталды. Халықтың ӛсімі кемиді, апаттар болады деп есептеледі. Олардың ойынша ең 

тиімді вариант каптиалды ауыл  шаруашылығына бағыттау, халықтың ӛсуін тоқтату  және 

ӛнеркәсіпті тек тозған қҧрал жабдықты жаңарту дәрежесінде ғана дамыту.  
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БҦҦ-ның тапсырмасымен жҧмыс істеген мамандардың қортындысы бойынша 

әлемдік экономикалық прогресс ҧзақ уақытта созылды. «Әлемдік экономикалық 

болашағы» деген ҧжымдық еңбек (жетекшісі Америка экономисі – В.Леонтьев) бойынша 

2000 жылға дейін табиғат ресурстарының қорының тапшылығы болмайды. Елдердің 

экономикаларының дамуының жылдық қарқыны, 3,3 – 9 % болады деп есептейді. 

Сонымен қатар дамыған елдер мен дамушы елдер экономикасының арасы жақындай 

тҥседі деп санайды [2]. 

1980 жылы ҥлкен ҧжымдық еңбек ―Табиғатты қорғаудың бҥкіләлемдік стратегиясы 

‖ жариялады. Ол еңбек халықаралық табиғатты қорғау одағының Бас ассамблеясында 

талқыланып қабылданды. Онда жерді, орманды пайдаланудың қазіргі жағдайы сақталса, 

таяу 20 жылда егістік жердің 1/3 %-і жарамсыз болатыны, орманның 2 есе азаятыны, ал 

халықтың саны 1,5 есе ӛсетіні туралы ескерту жасалды.  

Америка ғалымы Д.В. Нордхауздың «Табиғат қоры ӛсудің шектеушісі» атты 

еңбегінде жерден алуға болатын минералдық шикізат қорының қазіргі  ашылған қорынан 

әлдеқайда кӛп екені және бҥгінгі қарқынмен ҧзақ уақыт паидалануға жететіні туралы 

дәлелдер келтірілген (мысалы, кӛмір-5119, мыс-340, темір - 2657, алюминий-6866 жылға 

жетеді деп есептейді). Және бҧл жердегі пайдалы қазбалар қорының шегі емес, тек қана 

оның 0,01%-і ғана. Жалпы қор миллион жылдарға жетеді деп есептейді [1]. 

В. Нордхауздың пікірінше, адамзат қазба байлықтармен ӛте шексіз ҧзақ мерзімге 

қамтамасыз етілген. Тіпті отын бағасының жылма-жылғы 2,2% артуы да ӛнеркәсіптің 

тоқырауын туғызбайтын кӛрінеді, ӛйткені еңбек ӛтімділігі 2,5 % ӛседі деп есептейді. 

Бағаның ӛсуі тек қана отын қорын ҥнемдеп пайдалануды туғызады дейді [1]. 

Сонымен қорытындылай келе, мынаны айтуымызға болады: әлемде табиғат 

байлығы таяу уақытта таусылады деп айтуға негіз жоқ. Сонымен қатар, адамзат, жан-

жануарлар ӛміріне, жалпы тіршілікке, табиғатқа қауіп тӛндірмеу ҥшін табиғи ортаны 

қорғап, табиғат байлығын тиімді, ҥнемдеп пайдалана білуіміз керек. Бҧл іске барлық 

мемлекеттердің, барлық халықтың кҥш-жігері жҧмылдырылуы тиіс. 
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Современные геоинформационные системы предоставляют цифровые инструменты 

для организации и оперирования пространственными данными, моделирования 

происходящих в пространстве процессов, визуализации этих данных, моделей и процессов 

с помощью развитых компьютерных средств, специализированных инструментов 

обработки и анализа геоданных.  

Разработка и внедрение ГИС позволило при планировании заменить наложение калек со 

слоями карт их цифровыми представлениями, которые можно интегрировать и 

моделировать с использованием мощных инструментов количественного 
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пространственного анализа. Эти взвешенные наложения объединяют разнообразные 

значимые факторы на основе научных или целевых соображений относительно 

требуемого решения или конкретной задачи исследования. Во всех научных и прикладных 

сферах деятельности внедрение ГИС дает организациям любого размера дополнительные 

преимущества. Появляется все большее признание экономического и стратегического 

значения ГИС. Это можно объяснить тем, что технология поддерживает все больше 

отраслевых стандартов. Можно привести огромное число примеров еѐ эффективности, в 

том числе и экономической, во всем постоянно растущем сообществе ГИС-пользователей. 

Также быстро возрастает число корпоративных ГИС-решений. Нельзя не отметить, что 

интерес к вопросу о предоставляемых ГИС преимуществах тоже растет. 

Исходя из знания возможностей и сфер применения ГИС, основываясь на опыте, 

можно выделить несколько общих категорий, через которые реализуются преимущества 

ГИС. Это снижение себестоимости за счет большей эффективности, что связано как с 

успешным выполнением миссии, то есть с сокращением общего объема работ за счет 

автоматизации и оптимизации рабочих процессов, так и с повышением качества самой 

миссии. 

Успех тех или иных фирм, успех развития бизнеса зависит от информации, от 

своевременности обработки данных. Поэтому в последнее время специалисты-аналитики, 

работающие на рынке торговой недвижимости, все активнее используют в своей работе 

ГИС-технологии. Основные направления применения геоинформационных технологий на 

рынке оценки недвижимости - исследование его и консультирование. Такие виды 

аналитической деятельности с использованием ГИС позволяют получать наглядную 

информацию направлениях нового строительства, о плотности существующей застройки 

города. При консультациях появляется возможность качественного и количественного 

зонирования на рынке недвижимости, отображения участка на карте города и 

конкурентной среды вблизи него. 

Опыт работы компаний показывает, что именно геоинформационные технологии 

дают возможность объединить между собой различные виды информации, 

статистической, экономической, и географическую основу, что для аналитической 

деятельности цифр таблиц бывает недостаточно. Только совмещение возможностей ГИС 

и накопленной компанией аналитической информации даѐт возможность иметь полную 

картину рынка оценки недвижимости. 

Например, при разработке оценки маркетинговой концепции торговых и 

развлекательных центров, при их планировании важно определить зону транспортной и 

пешеходной доступности, размещение и количество потенциальных клиентов, которым 

будет удобно посещать эти торговые и развлекательные центры. Важно учитывать 

естественные барьеры, ограничивающие доступ к исследуемому участку: 

железнодорожные пути, светофоры, мосты, дорожные развязки, зеленые насаждения и 

многое другое. Незаменима в условиях развития рынка оценка недвижимости информация 

о численности жителей, количестве жилых домов в районе. 

Помимо визуального анализа ГИС-технологии позволяют осуществлять расчет 

экономико-статистических показателей в указанных зонах доступности. 

Инвестиционные проекты требуют детального и всестороннего анализа: от 

определения местоположения, оценки градостроительной, транспортной и социально-

экономической ситуации до экологической обстановки. 

Для потенциальных инвесторов при оценке проекта в сфере недвижимости важным 

моментом является анализ местоположения будущего объекта. 

Применение ГИС-технологий позволяет оценить и проанализировать проект на 

первоначальном этапе. Наиболее актуальным способом наглядного представления 

информации является использование трехмерных и многослойных изображений в ГИС, 

которые позволяют получить данные о преимуществах местоположения объекта, не 

выходя из офиса. 

http://mosmap.ru/software/mosmap-marker.html
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Для специалиста-аналитика ГИС-технологии незаменимы. Они являются одним из 

наиболее простых и удобных инструментов визуализации информации о состоянии 

рынка, существенно помогая выполнять прогнозирование оценки  и моделирование 

возможных ситуаций. 

Геоинформационные технологии позволяют аналитику быстрее и качественнее 

оценивать, и обрабатывать имеющиеся данные, отображать на картах основные 

тенденции, обеспечивать клиентов, подразделения компании, в которой он работает, 

качественной наглядной аналитической информацией. 

Они помогают визуально оценить насыщенность рынка, выделить наиболее 

интересные и перспективные районы на карте города, определить зоны концентрации 

офисных и торговых центров, бизнес центров, шаговую и транспортную доступность к 

объекту. 

Интеграция ГИС-технологий с работой специалиста-аналитика позволяет запустить 

ряд новых проектов по информационному обеспечению деятельности на рынке оценки 

недвижимости. Применение геоинформационных технологий обеспечивает качественно 

новый уровень анализа и прогнозирования ситуации на рынке оценки недвижимости, что 

положительно сказывается на развитии бизнеса. 
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Статистика играет роль главного поставщика точных и бесспорных фактов для 

любой отрасли экономики. Сама статистика как наука носит одновременно и 

методологический, и прикладной характер. Научно-методологический основой статистики 

является система научных категорий, теоретических положений и методов 

статистического исследования экономики и социальной сферы. С помощью 

статистических методов можно обосновать и доказать экономические предположения, 

проверить теоретические гипотезы, восстановить, пополнить и скорректировать 

существующие оценки, представить изучаемые явления в полном объеме накопленных 

знаний. Как прикладная наука, статистика рассматривает вопросы приложения всей 

совокупности статистических методов к конкретному объекту исследования. При помощи 

http://mosmap.ru/software/gis-mosmap-integrator.html
http://mosmap.ru/
mailto:stat_aesa@mail.ru
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системы количественных показателей статистика дает цифровую характеристику 

состояния и динамики экономики и всех ее отраслей, анализирует структуру общества, 

уровень и качество жизни людей.  

На самом деле, нет другой отрасли современных знаний, которая решала бы эти 

вопросы более квалифицировано, полно и объективно, чем статистика.  

Таким образом, будучи как методологической, так и прикладной наукой, 

статистика является конструктивной, доступной и гибкой формой отражения и познания 

окружающего нас мира. 

С развитием рыночных отношений, инновационных прогрессов обостряется 

конкуренция между различными субъектами рынка, возникает постоянная потребность в 

изучении влияния тех или иных факторов на результаты финансово-экономической 

деятельности, необходимость прогнозирования и обобщения на макро- и микроуровнях, 

предвидения социальных последствий принимаемых решений. В этих условиях без 

статистических методов анализа не обойтись. Методы статистики играют решающую роль 

в экономическом и финансовом анализе, менеджменте, маркетинге, бизнес-планировании, 

логистике, оценке бизнеса и недвижимости, техническом анализе рынка ценных бумаг, 

антикризисном управлении и других областях практической и исследовательской 

деятельности. 

В настоящее время растет роль изучения прикладной статистики. Прикладная 

статистика – это наука о том, как обрабатывать данные. Методы прикладной статистики – 

это методы анализа данных [1].  Согласно общепринятой в настоящее время 

классификации статистических методов прикладная статистика делится на следующие 

четыре области: статистика (числовых) случайных величин; многомерный статистический 

анализ; статистика временных рядов и случайных процессов; статистика объектов 

нечисловой природы. Первые три из этих областей являются классическими. Они были 

хорошо известны еще в первой половине ХХ в. Статистика объектов нечисловой природы, 

сравнительно недавно вошедшая в массовое сознание специалистов область. Ее именуют 

также статистикой нечисловых данных или попросту нечисловой статистикой. Анализ 

динамики развития  прикладной статистики приводит к выводу, что в XXI в., она станет 

центральной областью прикладной статистики, поскольку содержит наиболее общие 

подходы и результаты. 

Исходный объект в прикладной математической статистике - это выборка. В 

вероятностной теории статистики выборка - это совокупность независимых одинаково 

распределенных случайных элементов. Какова природа этих элементов? В классической 

математической статистике элементы выборки - это числа. В многомерном 

статистическом анализе - вектора. А в нечисловой статистике элементы выборки -  это 

объекты нечисловой природы, которые нельзя складывать и умножать на числа. Другими 

словами, объекты нечисловой природы лежат в пространствах, не имеющих векторной 

структуры.  

Примерами объектов нечисловой природы являются:  

- упорядочения (ранжировка) образцов продукции (при оценке допустим еѐ 

технического уровня и конкурентоспособности) или заявок на проведение научных работ 

(при проведении конкурсов на выделение грантов), описывающие мнения экспертов; 

- классификации, т.е. разбиения совокупности объектов на группы сходных между 

собой (кластеры); 

- толерантности, например, сходство тематики научных работ, которое оценивается 

экспертами с целью рационального формирования экспертных советов внутри 

определенной области науки; 

- результаты парных сравнений или контроля качества продукции по 

альтернативному признаку ("годен" - "брак"), т.е. последовательности из 0 и 1;  

- множества (обычные или нечеткие), например, зоны, пораженные коррозией; 

перечни возможных причин аварии, составленные экспертами независимо друг от друга; 



219 

 

- вектора, например, результат составления статистического отчета о научно-

технической деятельности или заполненная компьютеризированная история болезни, в 

которой часть признаков носит качественный характер, а часть - количественный; 

- ответы на вопросы экспертной, маркетинговой или социологической анкеты, 

часть из которых носит количественный характер (возможно, интервальный), часть 

сводится к выбору одной из нескольких подсказок, а часть представляет собой тексты; и 

т.д. 

В связи с внедрением современных методов прикладной статистики 

обосновывается полезность понятия "высокие статистические технологии". 

Рассматриваются технологии использования компьютеров в прикладной статистике. 

 Термин "высокие технологии" популярен в современной научно-технической 

литературе. Он используется для обозначения наиболее передовых технологий, 

опирающихся на последние достижения научно-технического прогресса. Есть такие 

технологии и среди технологий статистического анализа данных [2].   

В Казахстане, к сожалению, статистические методы мало практикуются и новые 

статистические технологии малоизвестны. По мнению некоторых ученых в области 

статистики «основной и существенной причиной является влияние естественной задержки 

во времени между созданием "новых статистических технологий" и написанием 

полноценной и объемной учебной и методической литературы, которая бы позволила бы 

ознакомиться с новой методологией, новыми методами, теоремами, алгоритмами, 

методами расчетов и интерпретации их результатов, статистическими технологиями в 

целом не по кратким оригинальным статьям, а при обычном вузовском и последипломном 

обучении». Возникает необходимость демонстрации квалифицированного применения 

высоких статистических технологий. Но для этого необходимо самое основное - это 

обучение. Новое поколение исследователей и инженеров, экономистов и менеджеров, 

других специалистов вынуждено осваивать их поодиночке, в порядке самообразования. 

Наши вузовские курсы по общей теории статистики и по математической статистике 

обычно дают лишь классические основы этих дисциплин, разбирают научные результаты, 

полученные в первой половине ХХ века. Преподаватели-математики свою научную 

деятельность предпочитают посвящать доказательству теорем, имеющих лишь 

внутриматематическое значение, а не развитию высоких статистических технологий. К 

тому же это дорогостоящее удовольствие.  

В Казахстане по ряду причин прикладная статистика не была сформирована как 

самостоятельное  направление научной и практической деятельности, в отличие, 

например, от Польши, не говоря уже об англосаксонских странах. В результате 

специалистов в области прикладной статистики у нас практически нет, тогда как 

Американская статистическая ассоциация включает более 20000 членов.  

Если бы удалось ввести в средней школе курс теории вероятностей и статистики, 

то ситуация с внедрением высоких статистических технологий могла бы быть резко 

улучшена. Такой курс есть в Японии и США, Швейцарии, Кении и Ботсване, почти во 

всех странах (и ЮНЕСКО проводит всемирные конференции по преподаванию 

статистики в средней школе). Надо, конечно, добиться того, чтобы этот курс был построен 

на высоких статистических технологиях, а не на низких. Так как должен отражать 

современные достижения, а не концепции пятидесятилетней или столетней давности.   

В заключении, хотелось бы отметить, что сегодня без использования методов 

прикладной статистики трудно представить проведение наблюдений или экспериментов. 

Умение статистически мыслить необходимо сейчас не только исследователю, но и 

экономисту, банкиру, маркетологу и рядовому инженеру небольшого предприятия.  

В послании народу «Стратегия «Казахстан-2050»» наш Президент призывает 

обратить внимание на «знание и профессиональные навыки как ключевые ориентиры 

современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров. В современном 

мире простой поголовной грамотности уже явно недостаточно». Н.А.Назарбаев 
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предлагает создать по всей стране систему специализированных учебных заведений 

научно-исследовательского и прикладного образования, учитывающих региональную 

специализацию [3]. 
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Процесс внутреннего аудита выполняемый отделом внутреннего аудита, который 

состоит из нескольких частей: 

 продолжительный мониторинг риска, где исследуются значительные риски; 

 определение ежегодных рисков, где обсуждается ежегодный план определения 

рисков, цели аудиторского плана и распределение часов; 

 аудиторское планирование; 

 выполнение аудиторской проверки; 

 отчетность. 

Методология оценки риска включает: внешний аудит, внутренний аудит, 

руководство, а также не малую роль играет контрольная среда предприятия.  

Оценка рисков подразделяется на 3 уровня: высокий, средний и низкий риски. 

Оценка рисков также рассматривается и по суб-процессам.   

Если представить более детальный процесс аудиторской проверки и оценки 

надежности внутреннего контроля, то выглядеть это будет так: 

 оценка контрольной среды;  

 оценка специфической контрольной среды и система документов, т.е. анализ 

контролей; 

 внутренние контроли для каждой контрольной цели,  

 существуют ли контроли или нет, адекватны или нет. Если да, то аудиторская 

программа, тестирование, эффективны ли они, если да то, аудиторское положительное 

заключение.  

Для определения внутреннего контроля в бизнес-процессе аудиторы начинает 

планировать аудиторскую проверку. 

Для эффективности системы внутреннего контроля аудиторам следует учитывать 

влияние следующих основных факторов, т.е. определение бизнес-процессов.  

Чтобы понять бизнес процессы, мы должны затронуть внешние факторы, которые 

выше чем контроль руководства и действующие внутренние характеристики процесса.  

Далее аудиторы тестируют и определяют оценку контрольной среды. Факторы 

контрольной среды включает: 

http://traditio-ru.org/wiki
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целостность, этичность и компетентность работников организации, философией 

руководства и стиля работы; способ руководства определять полномочия и 

ответственность;  

способ организации и развития своих работников, пристальное внимание на 

деятельность предприятия советом директоров и комитетом аудита. 

Цель контрольной среды – это создание и продвижение коллективных отношений к 

обеспечению эффективного внутреннего контроля за бизнес-процессами. 

Классификация внутреннего контроля бизнес-процесса оформляется аудиторами 

внутреннего отдела  согласно представленной таблицы 1 

 

Таблица 1 Классификации внутренних контролей. 

 

Внутренние 

контроли 

Риски Оценка риска 

внутреннего 

контроля 

Влияние 

замечаний 

и процесс 

проверки 

бизнес 

контролей 

Оценка дизайна 

и эффективности 

и внутренних 

контролей 

Соблюдение 

правовых и 

нормативных 

требований и 

соблюдение 

корпоративной 

политики. 
цифра буква 

       

       

 

Каждому внутреннему контролю присваивается уровень надежности или средний 

уровень (согласно 3 аудиторским целям) и автоматически рассчитывается для каждого 

внутреннего контроля. 

Модель надежности внутреннего контроля должна использоваться во время 

аудиторской проверки, и затем окончательные баллы должны быть включены в 

аудиторский отчет 

Проведенное исследование  показало, что система внутреннего контроля может не 

с абсолютной уверенностью, но лишь с определенной степенью вероятности подтвердить, 

что цели, ради которых она была создана, достигнуты:  

- хозяйственные операции выполняются с одобрения руководства как в целом, так 

и в конкретных случаях;  

- все операции фиксируются в бухгалтерском учете в правильных суммах, на 

надлежащих счетах, в правильном периоде, в соответствии с принятой учетной политикой 

и обеспечивают возможность подготовки достоверной отчетности;  

- доступ к активам возможен только с разрешения соответствующего руководства;  

- соответствие зафиксированных в учете и фактически имеющихся в наличии 

активов определяется руководством с установленной периодичностью и в случае 

расхождений руководством предпринимаются надлежащие действия.  

Эффективная организационная структура предприятия предполагает оправданное 

разделение ответственности и полномочий сотрудников. Она должна по возможности 

препятствовать попыткам отдельных лиц нарушать требования контроля и обеспечивать 

разделение несовместимых функций. Руководство предприятия несет ответственность за 

разработку и фактическое воплощение системы внутреннего контроля, которая должна 

соответствовать размерам и специфике деятельности.  

Оценку эффективности системы внутреннего контроля организованы отделом 

внутреннего аудита по направлениям, соответствующим циклам бизнеса: снабжение и 

учет производственных запасов и оказанных услуг, производство, сбыт продукции оплата 

труда, финансы и т.д. 
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Усложнение хозяйственных процессов требует особенно тщательного проведения 

аудита системы внутреннего контроля. 

При оценке эффективности системы внутреннего контроля используется 

аудиторами так называемый кумулятивный эффект сильных и слабых сторон контроля. 

Например, даже если система внутреннего контроля или ее часть оценивается в целом как 

эффективная, аудитор может отметить возможность риска злоупотреблении процедурами 

контроля на конкретном участке проверки. 

Для оценки компонентов системы внутреннего контроля как единого целого 

аудитор принимает во внимание их взаимодействие, исходя при этом из соображения, что 

риск составления неполной и неправильной отчетности, недостаточно ограничить одной 

внутренней проверкой, должен быть уменьшен последующими проверками. Далее, 

следует проверить, действительно ли контрольные механизмы дополняют, а не повторяют 

друг друга, что ведет к непроизводительным затратам времени и сил. 

Проанализировав эти моменты, аудитор делает выводы о целесообразности 

взаимодействия отдельных компонентов внутри системы. 

Обнаружение внутренних проверок, денежные и персональные затраты на 

проведение которых несопоставимы с получаемыми от них результатами, является 

важным требованием к деятельности аудитора. Такие малоэффективные или вообще 

неэффективные внутренние проверки могут принести предприятию больше ущерба, чем 

их отсутствие. Проверка эффективности системы внутреннего контроля 

Если анализ целесообразности системы внутреннего контроля основывается на 

предположении о соблюдении разделения обязанностей, то при проверке эффективности 

этой системы названное предположение снимается. В этом случае аудитор должен 

убедиться в соответствии реального функционирования контрольных механизмов 

запланированному, в осуществлении задач, возлагаемых руководством на СВК. 

Причиной этого являются следующие неизбежные ограничения системы 

внутреннего контроля: 

- естественное требование руководством экономического субъекта того, чтобы 

затраты на осуществление контрольных мероприятий были меньше тех экономических 

выгод, которые дает применение таких мероприятий; 

- тот факт, что большинство средств контроля имеет своей целью выявление 

нежелательных хозяйственных операций, а не тех, которые являются необычными; 

- свойство человека делать ошибки по небрежности, из-за рассеянности, неверных 

суждений или недопонимания инструктивных материалов; 

- умышленное нарушение системы контроля в результате сговора сотрудников 

предприятия как с другими сотрудниками данного предприятия, так и с третьими лицами; 

- нарушение системы контроля вследствие злоупотреблений со стороны 

представителей руководства, ответственных за функционирование данных аспектов 

контроля; 

- распространенная практика существенного изменения условий ведения 

хозяйственной деятельности, в результате чего принятые контрольные процедуры могут 

перестать выполнять свои функции. 
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Оценка вторичных ресурсов одна из самых актуальных проблем в наше время. 

Наиболее распространена вторичная, третичная и т. д. переработка в том или ином 

масштабе таких материалов, как стекло, бумага, алюминий, асфальт, железо, ткани и 

различные виды пластика. Также с глубокой древности используются в сельском 

хозяйстве органические сельскохозяйственные и бытовые отходы. 

Исходя из нынешнего состояния разведанности недр и доступности в глубину 

залегания полезных ископаемых, уменьшением свободных земель из-за наступления 

селитебной зоны на природу, ресурсы многих материалов на Земле ограничены и не могут 

быть восполнены в сроки, сопоставимые со временем существования человеческой 

цивилизации. Кроме того, в некоторых случаях, попав в окружающую среду, природные 

материалы обычно становятся и загрязнителями [1]. 

Самый простой пример: скопления отходов из пластмасс образуют в Мировом 

океане под воздействием течений особые мусорные пятна. На данный момент известны 

пять больших скоплений мусорных пятен — по два в Тихом и Атлантическом океанах, и 

одно — в Индийском океане. Данные мусорные круговороты в основном состоят из 

пластиковых отходов, образующихся в результате сбросов из густонаселѐнных 

прибрежных зон континентов[2][3]. 

Взвесь пластиковых частиц напоминает зоопланктон, и медузы или рыбы могут 

принять их за пищу. Большое количество долговечного пластика (крышки и кольца от 

бутылок, одноразовые зажигалки) оказывается в желудках морских птиц и животных[4], в 

частности, морских черепахах и черноногих альбатросов[5].  

Помимо прямого причинения вреда животным[6], плавающие отходы могут 

впитывать из воды органические загрязнители, 

включая ПХБ (полихлорированныебифенилы), ДДТ(дихлордифенилтрихлорметилметан) 

и ПАУ (полиароматические углеводороды). Некоторые из этих веществ не только 

токсичны[7] — их структура сходна с гормоном эстрадиолом, что приводит к 

гормональному сбою у отравленного животного [5]. 

Кроме того пластиковые отходы засоряют и просторы материков: поля, пастбища, 

и неудобья, а разлагается пластик за 100—200 лет. 

При таком положении разумеется, что пластиковые отходы  в обязательном 

порядке должны перерабатываться. Но поскольку при сжигании пластика 

выделяются токсичные вещества, то нужны другие пути их утилизации.  

В декабре 2010 года Ян Байенс и его коллеги из университета Уорика предложили 

новую технологию переработки практически всех пластмассовых отходов. Машина с 

помощью пиролиза в реакторе с кипящим слоем при температуре около 500° С и без 

доступа кислорода разлагает куски пластмассового мусора, при этом многие полимеры 

распадаются на исходные мономеры. Далее смесь разделяется перегонкой. Конечным 

продуктом переработки являются воск, стирол, терефталевая кислота, метилметакрилат и 

углерод, которые являются сырьѐм для лѐгкой промышленности. Применение этой 

технологии позволяет сэкономить средства, отказавшись от захоронения отходов, а с 

учѐтом получения сырья (в случае промышленного использования) является быстро 
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окупаемым и коммерчески привлекательным способом утилизировать пластмассовые 

отходы[8]. 

Пластики на основе фенольных смол, а также полистирол и полихлорированный 

бифенил могут разлагаться грибками белой гнили. Однако для утилизации отходов этот 

способ коммерчески неэффективен — процесс разрушения пластика на основе фенольных 

смол может длиться многие месяцы[9].  

В настоящее время в городах и населенных пунктах Казахстана проблема 

загрязнения пластиковыми отходами, в частности пет-бутылками практически не решена. 

Огромные количества этих отходов накапливаются на свалках мусора и при 

возникновении пожаров создают серьезную угрозу для чистоты окружающей среды. 

Парадоксальность ситуации заключается в том, что даже при наличии способов 

переработки этих отходов, вопросы их утилизации не решаются ни на муниципальном, ни 

на государственном уровнях. 

Между тем, существуют способы переработки отходов ПЭТ, которые можно 

разделить на две основные группы: механические и физико-химические. 

Основным механическим способом переработки отходов ПЭТ является 

измельчение, которому подвергаются некондиционная лента, литьевые отходы, частично 

вытянутые или невытянутые волокна. Такая переработка позволяет получить 

порошкообразные материалы и крошку для последующего литья под давлением. 

Характерно, что при измельчении физико-химические свойства полимера практически не 

изменяются. 

При переработке механическим способом ПЭТ-тары получают флексы, качество 

которых определяется степенью загрязнения материала органическими частицами и 

содержанием в нѐм других полимеров (полипропилена, поливинилхлорида) бумаги от 

этикеток. 

Физико-химические методы переработки отходов Пэт могут быть 

классифицированы следующим образом: деструкция отходов с целью получения 

мономеров или олигомеров, природных для получения волокна и плѐнки; повторное 

плавление отходов для получения гранулята, агломерата и изделий экструзией или литьѐм 

под давлением; переосаждение из растворов с получением порошков для нанесения 

покрытий; получение композиционных материалов; химическая модификация для 

производства материалов с новыми свойствами[10]. 

Доля ПЭТ-гранулята импортного производства в 2012 году - 74,5% от объема 

казахстанского рынка в натуральном выражении. 78,2% импорта - продукция из 

Республики Корея. 

Средняя цена на первичный ПЭТ в 2013 г. - $1800 за тонну. 

А в Корее 95,4% вторичных ПЭТ расходуется на производство преформ для ПЭТ-

бутылки.  

Для решения вопросов утилизации Пэт бутылок можно применить практику 

Российских предпринимателей по организации мини-заводов. Мини-завод конструируется 

для эксплуатации широким кругом переработчиков ПЭТ бутылок: владельцы полигонов 

ТБО, муниципальные или частные сборщики и сортировщики ТБО, предприятия по 

переработке пластмасс, комбинаты по разливу пива и безалкогольных напитков и т.д.  

ПЭТ хлопья, получаемые в результате переработки бутылок на мини-заводе, имеют 

достаточную степень чистоты для переработки в гранулы, пригодные для получения 

широкого ассортимента конечных изделий получаемых в результате процессов экструзии, 

литья под давлением и в волоконных производствах.  

Стоимость установки – 300 тыс. евро. Рынок пищевого ПЭТ огромен, а вторичного 

— узко специализирован и нерегулярен. 

Эта технология имеет свои преимущества, по сравнению с другими  способами 

переработки ПЭТ - применима к отходам пищевой тары в наших условиях. Многие из 

других способов позволяют перерабатывать только незагрязнѐнные технологические 
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отходы, оставляя незатронутой пищевую тару, как правило, сильно загрязненную 

белковыми и минеральными примесями, удаление которых сопряжено со значительными 

затратами, что не всегда экономически целесообразно при переработке в среднем и малом 

масштабе.[10]. 
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Сыртқы немесе экстреналды шығындар – табиғатты қолдану экономикасының 

негізгі бір категорияларының бірі болып табылады.  

Экстреналдықтың мәселесі негізделген, біріншіден, меншік иесі туралы тҥсінік. 

Меншік иелері екі субъектінің кӛзқарасы бойынша – қоғам және басқарушы – 

экономикалық тҥсініктері әр қилы: қоғам – ластанудан келетін зияндарды азайтуға 

негізделсе, ал басқарушы – ӛндірістің негізгі экономикалық кӛрсеткіштерінде кӛрініс 

табатын табиғи кҥзет шығындары. Сонымен қатар, басқарушы ҥшін табиғатты қорғау 

зияндары, ҥшінші «тҧлғадан» жасалынған болса, бҧл оның ӛндірісінің сыртқы 

шығындарына негізделген. Бҧл сыртқы шығындар ӛндірістің ішкі шығындарынан 

жасалынған және ӛндірістік қызметтің зиянкестіктерін кӛрсетеді. Бірақ, ӛзге болып мына 

мәселе табылады, егер басқарушы меншік иегерлерінің қоқыстарынан ӛзі зардап шегетін 

http://yle.fi/novosti/novosti/article6753935.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Yle
http://www.oceanology.ru/plastic-rubbish-blights-atlantic-ocean/
http://www.upakovano.ru/articles/2622
http://www.naturalhistorymag.com/1103/1103_feature.html
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Natural_History_(magazine)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Natural_History_(magazine)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Natural_History_(magazine)&action=edit&redlink=1
http://www.mindfully.org/Plastic/Ocean/Pacific-Garbage-Patch27oct02.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.marpolbul.2007.03.022
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://dx.doi.org/10.1021%2Fes034966x
http://www.membrana.ru/lenta/?10956
http://www.membrana.ru/lenta/?5986
http://ru.wikipedia.org./
mailto:Laura_Kasenova@mail.ru
mailto:Eaigera@mail.ru


226 

 

болатын жағдай. Осылай меншік иелері мен әр тҥрлі субъектілерд ің арасында 

келіспеушілік орын алады. 

Екіншіден, экстреналды шығындар ресурстардың шектеулігіне байланысты пайда 

болады. Қоршаған табиғи ортаның кейбір қоқыстардың артынан болатын нәтижелерін 

кӛрсетпей жаба алатындығы. Бҧл қасиет қоршаған табиғи ортаның ассимиляционды 

потенциалы деп аталады.  

Ассимиляционды потенциалдың кӛлемінен асып кететін қоқыстар зияндардың 

пайда болуына әкеледі және экстреналды шығындарға әкеледі.  

Ҥшіншіден, ассимиляционды потенциалдың шектеулілігінен келе, бір жағынан, әр 

тҥрлі меншік иелері арасындағы ойлардың келіспеушілігіне, екінші жағынан, 

ассимиляционды потенциалға меншік иелерінің қҧқығы туралы сҧрақ туады. Оны 

қолдануға мҥмкіндігі бар меншік иегері экономикалық зиянның жоқтығын және табиғи 

кҥзет шығындарын ҥнемдеуді пайдалана отырып ҧтады. Ал жетпеген меншік иегері ҥшін 

бірінші қызметтің зияндарын шегу мҥмкіндігі ҥлкен. Сонымен қатар, екіншінің зияндары 

біріншіге экстреналды шығын болып табылады. 

Осымен, қоғам ластанудан болатын зияндарды азайтуға, ал басқарушы – табиғи 

кҥзет шығындарын қысқартуға негізделсе, қоғам мен басқарушы арасындағы 

келіспеушілікті қарай отырып, қоршаған ортаға араласпақ реттеуші механизм қажет. 

Реттеудің маңызы болып экстреналды зияндарды интернализациялау болып табылады, 

қоғамға сыртқы зияндарды ішкі зияндарға алмастыру және басқарушының ӛз қызметіне 

байланысты барлық зияндықтар ҥшін тӛлету қажет. 

Мақсаттың орындалуы экстреналды зияндарға тең қоқыстар ҥшін жалпы ақы 

тӛлеуді орнатумен жҥргізіледі. Ақы тӛлеудің мӛлшері келтірілген зияндықтың 

компенсация қағидасына сҥйену керек. Бірақ та, ластанудан болатын экономикалық 

зардаптарды есептеуде туындайтын әдістемелік қиындықтарды қоса, тәжірибелік мақсатта 

қоршаған ортаның сапалық кӛрсеткіштеріне – жекеленген ластануларда жіберілетін 

концентрация нормативтеріне (ПДК) және ПДК-ға негізделген жеткілікті жіберілген 

қоқыстардың ӛлшеміне (ПДВ) негізделу қажет[1]. 

Табиғи ортаның ассимиляционды потенциалын экономикалық бағалау 

Ассимиляционды потенциал – бҧл қоршаған табиғи ортаның әр тҥрлі антропогенді 

әрекеттерді қабылдай алу мҥмкіндігі.  

Қоршаған ортаның ассимиляционды мҥмкіндігі – спецификалық табиғи ресурсты 

кӛрсетеді. Қоршаған ортаға глобалды масштабты әрекетті есептей отырып, шектеулілік 

немесе қоршаған ортаның ассимиляционды потенциал дефициті (АПОС) деген тҥсініктер 

пайда болады.  

Берілген табиғи ресурсты сапалық анықтаудың қиындығы антропогенді әрекеттің 

әр тҥрлілігіне байланысты.  

Табиғи ортаның ерекше сапасы ретінде АПОС-тың экономикалық ҧғымы табиғи 

кҥзет шығындарын қағидалы ҥнемдеу мҥмкіндіктерімен тҥсіндіріледі. Бҧл ҥнемдеу 

қоғамдық пайданың немесе АПОС-тың бағалылығын анықтайды.  

Қоқыстарды тазалаудағы шығындарды ҥнемдеумен қатар АПОС ластанудан 

туатын зияндарды болдырмауға тырысады.  

Ренталы әдіс немесе АПОС-ты квазирентті бағалау – АПОС-тың ӛнерлі қайта 

қҧрылу мҥмкіндіктерінен қҧрылады. Сонымен қатар, ол экологиялық нормативтер мен 

олардың нақ бір шекара арасына жетудің индивидуалды шығындарынан бҧрын болатын 

қоқыстарды қысқартудағы қоғамды қажет шығындардың арасындағы әр тҥрлілікті 

бағалауды кӛрсетеді[2]. 

АПОС-ты рационалды қолдану мәселесі табиғи қолданушылардың глобалды 

мінезіне негізделген және шаруашылық қызметтің кері нәтижелерімен байланысты.  

Берілген мәселені қараудың бірнеше аспектілеріне ие.  

АПОС-тың сапалық анықтауының қиыншылықтары зиян қоқыстардың санына 

байланысты деген сҧрақ тудырады. Оны қоршаған орта ӛзінің негізгі белгілері ретінде 
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ӛзгеріссіз қабылдай алады.  

Табиғи ресурс ретінде АПОС-тың кӛрінісі туралы сҧрақ шешілмеген. Бҧл жағдай, 

сонымен АПОС-тың нақ санды шешімділіктің жоқтығы оны меншік иесінің объектісі 

ретінді қарастыруға мҥмкіндік береді.  

Меншік объектісінің жоқтығынан меншік иесі де болмайды. Бҧл жағдайда берілген 

шектеулі ресурсты қолдану қҧқығын бӛлу туралы сҧрақты шешу мҥмкін емес.  

АПОС-тың объектті экономикалық бағалау сҧрағы бар, ол ешкімнің 

иеленбегендіктен және ешкіммен бағаланбайды. Қазір АПОС тегін жҥргізіледі. Кейде тек 

оны пайдаланғанына ғана баға қойылуы мҥмкін, бірақ ол АПОС-ты экономикалық 

бағалауда есептелмейді. Осымен, ассимиляционды потенциалды экономикалық бағалау 

тәсілдерін енгізу тек АПОС-қа меншік қҧқығын енгізгеннен кейін ғана мҥмкін.  

Ассимиляционды потенциалға мҥліктік қҧқықты енгізу басқарушылар мен 

ластаушылар арасындағы АПОС-қа меншік қҧқығын орнатқан соң толтырылуы мҥмкін.  

АПОС-ты институционалды басқару механизмі қажет. (мемлекеттік басқару 

органдары, нарықтық институттар: ӛкілетті банктер және ластану қҧқықтарын сату не 

сатып алу биржалары және т.б.) [1]. 

Қазіргі шаруашылық тәжірибеде ассимиляционды потенциалды қолдануға ашық 

рҧқсат деп аталатын орны бар. Бҧл қоршаған ортаға АПОС әсерінің санына қарағанда 

одан да кӛп ластаушы заттар келеді. Осының әсерінен келешек ҧрпақ шаруашылық 

қызметтен кері нәтиже алуда. Ластаушы заттар арасындағы қоқыстар нормативін 

асыратын кәсіпорындар ӛзіне АПОС-ты тез арада қабылдауда.  

Сонымен қатар, ластаушы – басқарушылардың АПОС-ты бақылаусыз иелену 

экологиялық кӛзқарас бойынша аса қауіпті. Ол шаруашылық қызметтің экономикалық 

тиімділік кӛрсеткішін қате кӛрсетеді.  

Және де әр тҥрлі экономикалық субъектілердің кӛзқарастарының келіспеу 

мәселесін ескеру қажет: ластаушы – басқарушы қызметі қоғамға ғана емес, басқа да 

басқарушыларға қатерін тигізеді. Ол былай кӛрініс табуы мҥмкін: 

 Ӛзге басқарушылардың не индивидтердің шаруашылық қызметінің шектеулілігі.  

 Ӛзге басқарушылардың негізгі ӛндірісінің зияндарының кӛбеюі.  

 Кірістің тікелей жоғалуы. 

Барлық жағдайда да зиянның пайда болуы туралы сӛз болып отыр, яғни, 

экстерналды шығындар. Экстерналды шығындар қоқыстар кӛлемі қоршаған ортаның 

ассимиляционды потенциалынан асқан кезде пайда болады. Әр тҥрлі кӛзқарастарға ие 

субъектілер пікірі бойынша, шығындар сапасы біреудің қҧқығы бҧзылған жағдайда 

орнайды. АПОС-қа қҧқық меншігін орнату, олардың алғашқы топтастырулары және содан 

кейігі топтастырулар экстерналды шығындарды ішкі шығындардың ластау кінәліге 

ауыстыруға кӛмектеседі. Осымен бірнеше мҥмкін болатын жағдайларды ескеру қажет: 

- басқарушы ӛзі меншік иесі болып табылады. Ластануға байланысты барлық 

шығындар басқарушы ҥшін ішкі болып табылады; сол кезде реципент қоршаған орта 

талаптары кезінде айтылады және жалдық келісім шарттардағы ластану әсерінен мҥмкін 

шығындар, сӛйтіп, меншікті шығындарды жер ауданына меншік иесінің жалдық ақы 

кӛлемі арқылы толтырылады. Келісім шарттары ӛзгерілген жағдайда басқарушы- 

жалдаушы адекватты компенцация талап етуге қҧқылы;  

- басқарушы (АПОС) шекарасының меншік иесі болып табылмайды. Ол ӛзінің 

шаруашылық қызметінің орындалуы ҥшін келесі бір меншік иесімен келісім шарт 

орнатуы қажет. Келісімде кӛрсетілу керек: басқарушы рҧқсат етілген қоқыс кӛлемі; 

меншік иегері орнататын жалдық ақы мӛлшері; қоқыстың кӛлемі мен структурасының 

ӛзгеруіне байланысты жалдық келісім шарт қайта қаралады; 

- басқарушы ӛзінің шаруашылық қызметіне қатер тӛндіретін бірнеше меншік 

иелерімен жҧмыс жасайды; ӛндірістік қызметіне арналған жердің жалдау ақысы  

келісімімен басқарушыға жасалынған шығындарға компенсация туралы басқа да меншік 
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иелерімен келісімге отыру қажет.  

Барлық жағдайда «ластаушы» - басқарушы қҧқығы туралы регламент қажет.  

Шешімге келу механизмінің пайда болуы институционалды қҧрылымның негізі, ол 

АПОС- ты қолдану механизмімен қамтамасыз етіледі. 

Ластауға қҧқық кӛлемі АПОС-ты экономикалық бағалау мӛлшерінен шығады және 

де қоршаған орта нормативтеріне негізделеді. Ал олар ӛз кезегінде қоғамдағы 

экологиялық қажеттіліктермен сипатталады, яғни қай қоршаған ортаның деңгейін қоғам 

қолайлы деп есептейді.  

АПОС-қа меншік қҧқығын беру механизмін топтастыру – қоқыстарды тастау 

нормативтерінен асқан жағдайда ғана қолданылуы мҥмкін, яғни экологиялық сҧрауды 

тӛлеу тәсіліне қанағаттанбау. Берілген жағдайда сату қажеттілігі немесе тек тиімді 

шарттарда ластауға субарендалы қҧқық қажеттілігі пайда болады. Сол кезде мемлекеттік 

табиғи қорғау органдары ПДК деңгейлерінің тапсырмаларын қадағалайды. Бҧл механизм 

ӛкілетті қҧрам арқылы қоқыс лақтыруға рҧқсатымен сауда арқылы жҥзеге асырылады.  

Сонымен, АПОС-ты пайдалану қҧқығын бӛлудің екі тҥрлі базалық схемасы бар: 

1.  Басқарушы ӛзі меншік иесі болып табылады және ӛндірістің негізгі 

шығындарына ассимиляционды потенциалдың бағасын кіргізеді; 

2.  АПОС-тың меншік иесі болып ластанудан «зардап шегуші» болып табылады. 

Бҧл жағдайда басқарушы қҧқықтық мемлекетте қызмет ете отырып, АПОС-қа қҧқықтың 

жартысын алуға тиесілі, ол оны келісім қорытындысына сай ала алады. Келісімнің 

шартына сай басқарушы не ластанудан зардап шегушіге компенсация тӛлейді, не 

табиғатты қорғау қызметіне ақша аударады, не шаруашылық қызметін тоқтатады.  

Экстерналды шығындарды интернализациялау формасы ретінде ластауға арналған 

қҧқықты сату динамикадағы ортаның сапасына кепілдік бермейтін ластанған ҥшін ақы 

тӛлеуге қарағанда тиімдірек.  
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Некоторые из нижеприведенных результатов и выводов, исследования 

международного опыта по оценке и прогнозированию спроса на рынке труда в реализации 

механизма для оценки спроса на иностранную рабочую силу, описываемые в статье 

вполне применимы к Республике Казахстан. 

1. Прогнозирование и планирование трудовой иммиграции должно осуществляться 

в контексте общей иммиграционной политики с четко обозначенными задачами и целями. 
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По результатам исследования были выделены 5 специальных для конкретной страны 

факторов, которые могут обусловливать выбор целей и средств иммиграционной 

политики: 

• Структурные социально-экономические факторы (в основном экономическое 

положение) являются решающими при определении того, возникнет ли иммиграция и 

какого рода она будет, а также того, какая специальная иммиграционная политика должна 

быть применена и чем может быть обусловлена ее эффективность. 

• География и географическое положение играют важную роль. Ситуация в 

странах, не имеющих выхода к морю, сильно отличается от положения в странах с 

длинной береговой линией, таких как Италия и Испания. 

• Международные отношения — это фактор, влияющий на особенности 

иммиграционной политики и ее эффективность. 

• Влияние общественного мнения и заинтересованных групп на иммиграционную 

политику неоднородно в каждой стране — как в регионах, так и в группах. Политика 

зависит от общественного мнения и отношения к миграции общественно-политических 

организаций, а также от того, как они формируются и участвуют в выработке 

политических решений в различных ситуациях. Сюда же можно включить и политические 

факторы. В действительности политическая воля действующего правительства может 

сыграть существенную роль в разработке и проведении иммиграционной политики. 

• Уникальность каждого иммиграционного положения не в самой иммиграции, а в 

ее масштабе и скорости изменения, которые в определенной степени обусловлены 

преобладанием долгосрочных или краткосрочных мер, упреждающей или реакционной 

природой иммиграционной политики. 

При условии, что иммиграционные цели и политические приоритеты четко 

определены, оценка потребности в иностранной рабочей силе является следующим 

этапом. В этом вопросе требуется системный подход. Иммиграция является комплексным 

и многогранным явлением.  

При планировании рабочей иммиграции должны учитываться кроме чисто 

экономических и другие аспекты: безопасность, международные отношения, 

политическое и общественное мнение и т.д. Для этого необходимо, чтобы власти четко 

определили цели, которые позволят сформулировать основные приоритеты для данного 

момента, а также выработать различные иммиграционные критерии[1]. 

2. Координирующий орган.  Важнейшей предпосылкой эффективности 

комплексной политики является создание и правильная организация работы 

координирующего органа, такого как Комитет по миграции. Для решения проблем 

координации работы между различными компетентными органами связь между 

иммиграционной политикой, взаимоотношениями со странами, являющимися 

источниками иммиграционных потоков, политикой обеспечения безопасности, 

социальной политикой, политикой рынка труда, политикой образования, а также 

налоговой политикой должна быть более тесной. 

Очень важны последовательность в проведении политики и координация между 

различными уровнями и сферами управления (иностранные дела (визы), рынок труда 

(разрешение на работу), социальная сфера (жилье, обучение, здравоохранение и т.п.), 

внутренние дела  (безопасность)). Непрерывная работа соответствующих ведомств может 

облегчить координацию всех участников процесса, а также повысить транспарентность 

процедур и информационных систем. 

В дополнение к этому нужно иметь в виду возможность учреждения 

неминистерского государственного органа, ведущего четкое и независимое общее 

руководство. Примером может служить британский Совещательный комитет по 

миграции. 
3. Определение целей и задач. Иммиграционная политика должна иметь несколько 

конкретных целей. Следующим шагом станет определение очередности достижения целей 
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и постановка  глобальных и отраслевых задач. Для достижения целей глобальные и 
отраслевые задачи должны быть взаимно согласованными, а это требует определения 
приоритетов. 

Приоритеты должны определяться на основании краткосрочных и долгосрочных 
потребностей государства с учетом того факта, что как краткосрочные, так и 
долгосрочные перспективы важны и обоснованы, в определенной степени 
взаимозависимы, но они не обязательно тождественны с точки зрения иммиграционной 
политики. Правильная правительственная иммиграционная политика заключается в 
установлении разумных приоритетов и формировании осмысленного и согласованного 
набора инструментов и программ. Скорее всего, эти приоритеты должны быть 
обусловлены политическими факторами. Тем не менее глобальные и отраслевые задачи 
важно сформулировать таким образом, чтобы они отражали функциональные отношения 
и предполагали учет выполнения в измеримых значениях. Залогом успешного управления 
миграцией рабочей силы в целях удовлетворения потребности в рабочих разной 
квалификации является работа по определению того, когда для заполнения вакантных 
мест необходимы высококвалифицированные работники, когда возникает нехватка 
кандидатов и, что особенно важно, когда есть нужда в мигрирующей рабочей силе 

4. Статистические данные. Эффективная полтика опирается на тщательный 
анализ всего имеющегося материала о капитальных и человеческих ресурсах страны, 
включая их недостаток. 

Американский Комитет по национальной статистике и Комитет по населению 
советуют для иммиграционного исследования использовать сбор и создание баз данных из 
достоверной, точной и своевременной статистической информации по иммиграции. 
Организация наблюдения за деятельностью по сбору данных необходима для устранения 
дублирования, а также для минимизации избыточных сведений в обзоре данных, 
стандартизации определений и понятий, внедрения документальной методики и 
статистических стандартов и процедур. 

Исходя из этого при сборе данных по иммиграции важно оценить роль переписи 
населения, краеугольного камня статистического учета населения; к ним следует 
прибавить такие контекстуальные данные, как процент местных безработных, а также 
текущий, продолжительный и специализированный обзоры уровня иммиграции, 
используя данные на микроуровне. 

Типичными ограничениями данных, встречающимися при оценке рынка труда с 
целью иммиграционного планирования, являются: низкий уровень постатейной разбивки, 
использование устаревших данных, а также недостаточное количество контрфактуальных, 
свободных высказываний. Кроме того, в ряде случаев оценка показателей и минимально 
приемлемых уровней миграции могут скорее быть следствием политического выбора, чем 
экономических причин. 

Нисходящая информация там, где это уместно, может дополняться восходящей 
информацией, полученной из специального исследования (например, обзора данных о 
работодателях), а также консультациями с заинтересованными сторонами. 

Четкая, транспарентная и подотчетная информационная система необходима для 
своевременного определения потребностей рынка труда, а также для оценки лимитов 
допуска иммигрантов в страну. Информационные системы и индикаторы рынка труда 
должны проектироваться таким образом, чтобы не было места свободной интерпретации 
индикаторов.[2] 

5. Мобилизация ресурсов. В ходе формирования миграционной политики 
планируются затраты: какие и для чего ресурсы (финансовые и человеческие) потребуется 
мобилизовать на национальном и субнациональном уровнях. 

6. Эффективное администрирование. Адекватное, компетентное и эффективное 
администрирование является непременным условием успешной миграционной политики. 
Без такой административной машины иммиграционная политика в стране не имеет 

locus standi. 
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Риск недостаточной укомплектованности исполнительного органа является одной 
из наиважнейших проблем воплощения политики в действие. Секрет эффективной 
политики кроется в хорошей государственной администрации и толковой стратегии. 

Необходимо также предусмотреть ресурсы для наблюдения за процессами и для их 
оценки, в особенности на этапе реализации политики. Важно быть уверенным в том, что 
свобода действий на этом этапе минимальна, а административные дела решаются в 
прозрачной, подотчетной и согласованной манере. Это имеет большое значение для 
администраций с высокой децентрализацией, а также в ситуациях с проблемами, 
касающихся неформальной экономической деятельности и высокого риска коррупции. 

Ориентировочная модель для оценки спроса в иностранной рабочей силе и 
миграционного планирования 

Оценка спроса на иностранную рабочую силу является следующим этапом, с 
учетом, что иммиграционные цели и политические приоритеты четко определены. Чтобы 
определить нехватку рабочей силы, можно опираться исключительно на потребности 
работодателей. Но для формирования миграционной политики информация по рынку 
труда должна содержать также данные об изменениях в поступлении рабочей силы из 
числа местного населения (участие, занятость и безработица), включая демографические 
аспекты, а также тенденции в области образования и профессионализма. 

Возможным стимулом для сбора информации о спросе на рынке труда в рамках 
миграционного планирования могут стать комбинированные среднесрочные (3–5 лет) 
прогнозы (наподобие предложенных специальными исследованиями), которые можно 
будет совершенствовать и приспосабливать для региональных отраслевых 
профессиональных составляющих плана. Такие оценки дадут представления о 
демографической эволюции, однако следует учитывать, что методологические 
усовершенствования могут потребовать периодического пересмотра предыдущих этапов. 

 

Среднесрочные прогнозы для рынка труда (3–5 лет) 

+ 

Каталог профессий с дефицитом рабочей силы (CODC) (поквартальный) 

+ 

Обзор потребностей работодателей в рабочей силе (ежегодный) 

 
Работа по прогнозированию должна дополняться таким инструментом, как 

испанский Каталог профессий с дефицитом рабочей силы (CODC) (который составляется 
на основе административных архивов системы службы общественной занятости при 
обязательном проведении консультаций с социальными партнерами). Это даст 
возможность довольно долго наблюдать за динамикой рынка труда. Здесь же 
учитываются предложение рабочей силы и колебания спроса на нее, а также ее 
внутренняя мобильность, благодаря чему достигается высокий уровень детализации 
профессиональной структуры. 

Социально-экономические  показатели  должны  дополнять  оценку  рынка  труда.  
Уполномоченный орган  может  установить  ряд  критериев,  которым  должны  отвечать  
потенциальные мигранты, чтобы обеспечить их стабильную и успешную интеграцию в 
принимающее общество  (сглаживание  рисков  давления  на  местные  социально-
экономические  системы). 

Оценка ситуации по различным критериям (занятости и социально-экономическим) 
должна производиться согласно целям иммиграционной политики, а также 
соответствовать другим политическим целям. 

Наконец, учитывая сценарий постоянного дефицита, актуальность которого, как 
ожидается, возрастет в будущем, а также учитывая иммиграционную практику Италии и 
Испании, теми мигрирующими рабочими, которые, скорее всего, восполнят дефицит 
рабочей силы и с большими шансами интегрируются в новое общество, станут лица, 
лучше приспосабливающиеся к меняющимся условиям благодаря своей квалификации, 



232 

 

опыту и личным качествам. 
Как это видно на примерах Италии и Испании, с началом работы по найму 

иностранных рабочих, процедуры отбора становятся ключевым элементом и будущего 
функционирования схем национальной рабочей миграции. Кроме того, главной опорой 
иммиграционной политики должна стать интеграционная политика, когда растущее число 
мигрантов обосновывается в новых для себя странах. [3] 

Положительным опытом для Казахстана послужит оценка спроса на иностранную 
рабочую силу в Великобритании. Правительство Великобритании на основе опыта 
Австралии, Канады, Новой Зеландии и США внедрило новую систему оценки спроса на 
иностранную рабочую силу  (механизм привлечения иностранной рабочей силы). 
Принцип отбора потенциальных трудовых мигрантов заключается, в том, что каким 
уровнем квалификации обладает и степень пользы для экономики страны он принесет.  

• уровень «квалификации» определяется по меньшей мере по пяти показателям: 
уровень оплаты труда; доля работников данного сектора, удовлетворяющих требованиям 
национальной профессиональной квалификации 3-го уровня (NVQ3)20 и Классификатора 
профессий 2000 года (Standard Occupational Classification — SOC 2000), который служит в 
Соединенном Королевстве основой для классификации основных ставок заработной 
платы; личные способности работника; а также наличие необходимой подготовки и 
опыта; 

• степень «дефицитности» оценивается по ряду показателей, включая такие, как 
изменения в заработной плате для лиц данной профессии (работодатели готовы платить 
больше, если им не удается без труда находить подходящих работников); окупаемость 
средств, вложенных в приобретение квалификации; продолжительность времени, в 
течение которого вакансия остается незаполненной; а также изменения в статусе 
занятости; 

• «разумная необходимость» определяется путем сопоставления краткосрочных 
потребностей в рабочей силе с тем временем, которое требуется для соответствующего 
повышения уровня профессиональной подготовки уже имеющихся работников. 

Таким образом, при въезде трудовых иммигрантов в страну и их адаптации, нужно 
учитывать такие социально-экономические факторы, как достаточная и адекватная 
способность населения принять иммигрантов, давление на сферу бытового обслуживания 
и т.п. Очень важно надлежащее распределение ресурсов общественных услуг 
(здравоохранение, образование, социальная помощь, безопасность и т.п.), так как резкий 
рост населения в отдельных регионах или небольших городах, может привести к 
затруднениям, и местные системы могут застопориться. Нехватка жилья (как 
арендуемого, так и собственного), например из-за неприемлемой стоимости или 
непригодности для проживания, может привести к образованию маргинальных  зон  в  
городских  районах,  что  создаст  угрозу  безопасности  и  стабильности  в  городе, 
особенно в Астане и Алматы.  
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«Если Вы понимаете «стандарт» как лучшее из достигнутого на сегодняшний день и завтра это 

лучшее нужно будет внедрять в практику, Вы на верном пути. Но если Вы понимаете стандарт как 

ограничение, прогресс остановится»  

Генри Форд  

 

Оценка стоимости стала неотъемлемым инструментом в арсенале современного 

казахстанского бизнесмена. Без представлений об оценочной деятельности трудно 

обойтись в условиях рыночной экономики и простому гражданину, и предпринимателю, и 

государственному чиновнику. Результаты оценки стоимости различных объектов 

собственности уже более 14 лет служат основой для принятия большинства решений в 

частном и в государственном секторах экономики. 

«Финансовый кризис вызвал серьезные споры о роли и надежности стоимостных 

оценок и об их влиянии на финансовые рынки. Сейчас более чем когда-либо в целях 

снижения инвестиционных рисков, добавления уверенности в финансовой отчетности и 

реализации последовательного подхода к оценке активов и их портфелей для всех 

отраслей бизнеса жизненно важными являются стандартизированные оценки» - Мишель 

Прада, председатель Попечительского совета МССО. 

МССО (Международный Совет по Стандартам Оценки) объединяет ведущих 

мировых экспертов в области стоимостной оценки, финансовая поддержка деятельности 

которых оказывается следующими организациями: BNP Paribas, Deloitte, Ernst & Young, 

Grant Thornton, Duff & Phelps, Houlihan Lokey, KPMG, American Appraisal Associates, 

Американское общество оценщиков, Фонд оценки, Институт оценки Канады, Канадский 

институт дипломированных оценщиков бизнеса, Китайское общество оценщиков и RICS. 

Основной задачей МССО является разработка новых и усовершенствование уже 

имеющихся стандартов оценки и приведение последних к современному уровню развития 

мировой экономики. Впервые опубликованные в 1985 и с тех пор неоднократно 

подвергавшиеся изменениям Международные Стандарты оценки (МСО) основываются на 

процессе исторического развития профессии оценщика, охватывающего многие  

десятилетия, и на работе МКСОИ [3]. Последняя обновленная версия МСО была 

утверждена в середине 2011 года.  

В Республике Казахстан, как и в мире существеует следующая иерархия 

стандартов:  

Международные Стандарты оценки 

Региональные стандарты оценки 

Национальные стандарты оценки 

Причем региональные и национальные стандарты должны не дублировать МСО, а 

также друг друга, а дополнять, учитывая при этом особенности национальной экономики.  

Региональные стандарты (Евразийские стандарты) оценки на данном этапе 

находятся в стадии разработки «Советом объединений оценщиков Евразии» (СООЕ), 

Членами ассоциации являются Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдова, 
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Россия, Туркменистан [2]. 

Проекты стандартов СОО Евразии: 

Проект Стандарт оценки «Оценка стоимости движимого имущества»  

Проект Стандарт оценки «Оценка стоимости бизнеса»  

Проект Кодекс деловой этики СОО Евразии 

Национальные Стандарты оценки разрабатываются «Саморегулируемой палатой 

Казахстанской ассоциации оценщиков» (СРП КАО), которая была создана 5 ноября 2007 

года (ранее называлась «Павлодарская палата КАО»), но в силу нововведений в  

законодательство 25 июня 2008 года получила нынешнее название. 

СРП КАО является самой крупной отраслевой ассоциацией предпринимателей, 

занимающихся оценкой имущества, в связи с чем она принята членом Национальной 

экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен», что дает ей право участвовать в 

обсуждении всех проектов нормативно-правовых актов, в которых затрагиваются 

интересы наших членов. Президентом СРП КАО избран Елисеев Вилен Михайлович, 

которой был председателем Совета КАО и сейчас является заместителем председателя 

Совета объединений оценщиков Евразии. 

За шесть лет с момента создания СРП КАО  ее численность возросла более чем 

вдвое и сейчас ее членами являются 199 независимых оценочных компаний, в которых 

работают 436 профессиональных оценщика со всех регионов Казахстана [1].  

Палата регулярно проводит семинары и конференции, разрабатывает 

Национальные Стандарты оценки, справочно-методические пособия по различным 

вопросам оценочной деятельности.  

 

Национальные Стандарты оценки по состоянию на 10.01.2014г. 

 

№ 

п/п 

Утвержденные Национальные 

Стандарты оценки 

Разделы Проекты  

Национальных стандартов 

оценки 

1 Стандарт «Требования к форме 

и содержанию отчета об 

оценке» 

(утвержден Постановлением 

Правительства РК от 

12.02.2013г.  года №124) 

1. Общие положения 

2. Требования к 

содержанию отчета об 

оценке 

3. Требования к форме 

отчета об оценке 

Стандарт оценки "Оценка 

имущества, приобретаемого и 

отчуждаемого государством по 

отдельным основаниям"  

2 Стандарт «Оценка стоимости 

движимого имущества» 

(утвержден Постановлением 

Правительства РК от 

12.02.2013г. № 124) 

1. Общие положения  

2. Методы оценки  

3. Требования к 

методам оценки  

4. Порядок проведения 

оценки 

Стандарт оценки Республики 

Казахстан "Определение 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости"  

3 Стандарт «Оценка стоимости 

недвижимого имущества»  

(утвержден Постановлением 

Правительства РК от 

12.02.2013г. № 124) 

1. Общие положения 

2. Методы оценки 

3. Методы оценки 

земельных участков 

4. Особенности оценки 

специфических 

объектов 

недвижимости  

5. Требования к 

методам оценки  

6. Порядок проведения 

оценки 

 

 

Стандарт оценки Республики 

Казахстан "Определение 

справедливой стоимости в 

соответствии с МСФО"  

http://www.easa.biz/?q=ru/node/132
http://www.easa.biz/?q=ru/node/131
http://www.easa.biz/?q=ru/node/130
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=345:--q--------q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=345:--q--------q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=345:--q--------q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=345:--q--------q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=337:-q-q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=337:-q-q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=337:-q-q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=337:-q-q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=336:-q-q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=336:-q-q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=336:-q-q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=336:-q-q-&catid=23:-
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4 Стандарт «Базы и типы 

стоимости» (утвержден 

Постановлением Правительства 

РК от 12.02.2013г. № 124) 

1. Общие положения  

2. Рыночная база 

стоимости  

3. Категории 

нерыночной базы 

стоимости  

4. Особенности 

применения отдельных 

подвидов стоимости 

Стандарт оценки Республики 

Казахстан "Оценка для целей 

кредитования"  

5 Стандарт «Оценка стоимости 

объектов интеллектуальной 

собственности и 

нематериальных активов» 

(утвержден Постановлением 

Правительства РК от 

12.02.2013г. № 124) 

1. Общие положения 

2. Методы оценки 

 

Стандарт оценки "Проверка 

достоверности отчета"  

6 Стандарт  «Оценка отчуждаемого для 

государственных нужд земельного 

участка или иного недвижимого 

имущества в связи с изъятием 

земельного участка для 

государственных нужд» (утвержден 

Постановлением Правительства 

РК от 12.02.2013г. № 124)  

1. Общие положения 

2. Оценка стоимости 

земельного участка или 

иного недвижимого 

имущества в связи с 

изъятием земельного 

участка для 

государственных нужд 

Стандарт оценки "Оценка 

стоимости бизнеса" 

 
Все Стандарты разработаны на основании Закона Республики Казахстан «Об 

оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 30 ноября 2000 года № 109-II н (по 
состоянию на 10.07.2012г.). 

 
Список использованных источников 

1. История создания. Официальный сайт СРП КАО: http://www.valuer.kz/about  
2. Совет объединений оценщиков Евразии – новые направления развития. 

Интервью вице-президента РОО Артеменкова И.Л.  Официальный сайт СОО Евразии: 
http://www.easa.biz/?q=ru/node/126 

3. Финансово-кредитный энциклопедический словарь. — М.: Финансы и 
статистика. Под общ. ред. А.Г. Грязновой. 2002. 
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Анализ рынка земель сельскохозяйственного назначения 
Казахстана 

 
Серикбаева Г., магистрант  

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 
Е-mail: serikbaeva_83@mail.ru 

 
С переходом экономики на рыночные отношения стал развиваться и рынок 

недвижимости как составная и существенная часть общего рынка.  
В республике земельная реформа набирает ход. Одной из целью земельной 

реформы является создание правового и экономического механизма регулирования 
земельных отношений и управления земельными ресурсами. Осуществление этой задачи в 
основном зависит от решения самой важной задачи управления и использования земель в 

http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=328:-q-q&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=328:-q-q&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=328:-q-q&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=204:-q-q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=204:-q-q-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=202:-qq-&catid=23:-
http://www.kpkao.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=202:-qq-&catid=23:-
http://www.easa.biz/?q=ru/node/126
mailto:serikbaeva_83@mail.ru
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условиях развития рынка земель, оборота земель и ведения рыночных операций с 
земельными участками  и правом землепользования. 

На сегодняшний день вопрос оценки земли как недвижимости - является 
актуальным, так как недвижимое имущество играет особую роль в экономической и 
социально- культурной жизни любого общества, выступая в качестве важнейшего 
экономического ресурса и играя роль той пространственной среды, в которой 
осуществляется любая человеческая деятельность. Недвижимость – важнейшая из 
составных частей национального богатства всех стран мира. Как бы ни был высок уровень 
индустриального и интеллектуального развития страны, недвижимость  везде составляет 
весомую часть национального богатства, и в целом на долю недвижимого имущества 
приходиться более 50 % мирового богатства. 

Поэтому развитие рынка  земельной недвижимости имеет очень важное значение, 
как для юридических, так и физических лиц, для оживления инвестиционной 
деятельности, для удовлетворения потребностей общества и субъектов хозяйствования в 
земельной недвижимости, для развития ипотечного кредитования, а в конечном итоге – 
для развития экономики республики. 

В настоящее время, когда появилась нормативная база купли и продажи объектов 
земельной недвижимости, все чаще возникает необходимость определения стоимости 
земельных участков. Недвижимости. при купле и продаже земельных участков, получение 
кредита под залог земельных участков, определении базы налогообложения, страховании 
земельных участков, выделении доли участков, реорганизации, ликвидации, а также 
использовании прав наследования и судебного приговора. Сегодня рынок земельной 
недвижимости начинает обретать цивилизованные формы, начинает формироваться его 
необходимая инфраструктура. Поэтому, все большее значение приобретает правильное 
определение цены конкретного объекта  земельной недвижимости. 

В настоящий момент применение инструментария оценки земельной 
недвижимости в повседневной деятельности предприятия становится осознанной 
необходимостью. 

Оценка земельной недвижимости используется как формирования правового 
экономического механизма регулирования земельных отношений и управления 
земельными ресурсами страны. 

Данные оценки земельной недвижимости активно используются в текущей 
деятельности предприятия: для организации коммерческого использования земельных 
участков; работы по кредитным программам; формирования оптимальной налоговой 
политики сельскохозяйственного предприятия; организации системы бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета. 

С точки зрения теории оценки стоимость товара на рынке недвижимости это 
наиболее вероятная цена продажи имущественных прав на него на этом рынке. То есть 
стоимость, которую определяет оценщик, является по существу меновой характеристикой 
товара или его меновой стоимостью, на формирование которой оказывают влияние 
различные факторы. Факторы, влияющие на стоимость или на цену как форму ее 
рыночного проявления, можно подразделить на две большие группы: факторы 
предложения и факторы спроса. 

К факторам предложения можно отнести те, которые влияют на цену продавца: в 
основном это затраты, связанные с приобретением или созданием объекта недвижимости 
или прав на него, а к факторам спроса - те, которые влияют на цену покупателя. 
Покупатель, как правило, при покупке объекта недвижимости или прав на него 
руководствуется в своих мотивациях принципом замещения, то есть максимальная цена 
товара для него ограничивается наименьшей ценой товара аналогичной полезности. 
Взаимодействие этих факторов и определяет цену земли как товара на рынке 
недвижимости. 

Цена   на   рынке земли  формируется   в   диапазоне   от минимально возможной, 
не обеспечивающей прибыли (продавца), и максимальной,      препятствующей      
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формированию      спроса (превышающей возможности покупателя) .Таким образом, для 
продавца минимально возможная цена определяется себестоимостью продукции, 
максимальная наличием каких-либо уникальных достоинств его товара. Цены товаров-
конкурентов и товаров-заменителей дают средний уровень. Фирма может выбрать любую 
методику расчета цен, учитывая как минимум одно из этих двух соображений. 

 
Таблица 1. Определение цены на  на товарных рынках принципом замещения 

Минимальная цена Средняя цена Максимальная цена 

Получение прибыли 
при этой цене 

нормативная 
кадастровая 
стоимость  

Цены конкурентов и 
цены товаров-
заменителей 

Формирование 
спроса при  этой 
цене невозможно 

 
Отсюда можно рассмотреть следующие методы ценообразования: 
1. Расчет цены по методу «средние издержки плюс прибыль». Заключается в 

начислении определенной   наценки на себестоимость товара. 
2. Расчет цены    на    основе    анализа    безубыточности    и обеспечения     

целевой  прибыли.  Это метод ценообразования на основе издержек. Продавец стремится 
установить цену, которая обеспечит ему желаемый объем прибыли. Точка 
безубыточности при этом формирует минимальный объем продаж. Метод требует 
рассмотрения разных вариантов цен и их влияния на объем сбыта. 

3. Установление цены на основе ощущаемой ценности товара.       Основным 
фактором ценообразования  в  этом  случае являются  не  издержки продавца, а 
покупательское восприятие. Цена   призвана соответствовать ощущаемой ценностной 
значимости товара. 

4. Установление цены на основе уровня текущих цен. Назначая цену по этому 
методу, продавец в основном отталкивается от цен конкурентов    и    меньше    внимания    
обращает    на    показатели собственных издержек или спроса. 

5. Установление цены на основе закрытых торгов. 
Конкурентное ценообразование применяется в случаях борьбы фирм за подряды в 

ходе торгов. При назначении цены продавец отталкивается от ожидаемых ценностных 
предложений конкурентов. Для того чтобы завоевать контракт, ему необходимо запросить 
цену ниже, чем у других, однако не ниже себестоимости. Представленные выше методы 
формируют ценовой диапазон продавца товара. Окончательная цена товара назначается 
им исходя из психологии восприятия, политики цен фирмы, ожидаемой реакции других 
участников рынка, законов, регулирующих ценообразование и пр. 

В отчетном году было продано государством 89,3 тыс. га земель, в том числе 
сельскохозяйственного назначения – 57,3 тыс. га, населенных пунктов – 7,2 тыс. га, 
промышленности и иного несельскохозяйственного назначения – 24,8 тыс. га. Для 
личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного и дачного строительства 
было передано дополнительно гражданам, в основном, безвозмездно 7,6 тыс. га. 

В сравнении с предыдущим 2008 годом объемы продажи земель государством 
были значительно меньше: сельскохозяйственного назначения – в 5 раз, населенных 
пунктов, промышленности и иного несельскохозяйственного назначения – в 2,4 раза. 
Объясняется, как уже  отмечалось, влиянием мирового экономического кризиса. 

Динамика продажи государством  земель сельскохозяйственного назначения с 
начала введения частной собственности на отчетный год на данную категорию земель 
представлена в таблице 2 
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Таблица 2 
Динамика продажи государством земель сельскохозяйственного назначения 
тыс. га 

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Продано земель  
(нарастающим итогом) 48,9 156,5 287,0 499,4 772,9 830,2 

в том числе: 
продано земель за год  107,6 130,5 212,4 273,5 57,3 

Рынок земли в Казахстане формируется по двум направлениям: 
продажа государством земельных участков из государственной  собственности в 

частную – первичный рынок земли; 
осуществление различных сделок с земельными участками, находящимися в 

частной собственности граждан и юридических лиц – вторичный рынок. 
Первичный рынок  земли включает в себя операции по предоставлению земельных 

участков из государственной собственности в частную собственность на возмездной 
основе путем единовременной продажи,  либо в рассрочку, а также предоставление права 
землепользования на возмездной основе (продажа права аренды на земельный участок 
несельскохозяйственного назначения). 

С введением частной собственности на земли сельскохозяйственного назначения 
Земельным кодексом Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, земельные участки 
стали предоставляться на платной основе гражданам Республики Казахстан для ведения 
крестьянского или фермерского хозяйства и негосударственным юридическим лицам 
Республики Казахстан для ведения товарного сельскохозяйственного производства. При 
этом были установлены различные условия продажи земель: по полной кадастровой 
(оценочной) стоимости, по полной стоимости в рассрочку до 10 лет, по льготной цене 
(50% от полной кадастровой стоимости), по льготной цене в рассрочку до 10 лет. 
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Методологический подход к процессу оценки  
недвижимости Казахстана 

 
Серикбаева Г., магистрант  

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 
Е-mail: serikbaeva_83@mail.ru 

 
Оценивать что-либо - означает определять стоимость объекта. Оценка - это процесс 

установления экспертом-оценщиком стоимости объекта оценки для специфических целей, 
результатом которого является научно обоснованное мнение о стоимости оцениваемого 
объекта на дату оценки в денежном выражении. 

Оценить можно все, что относится к объектам гражданских прав,    которые    в   
соответствии    законодательством    РК  могут участвовать в гражданском обороте. 
Оценщики обычно разделяют все виды имущества на четыре основные группы. 

1 группа - объекты недвижимости: объекты незавершенного строительства, жилые 
помещения (дома, квартиры, коттеджи), земельные участки, леса, многолетние 

mailto:serikbaeva_83@mail.ru


239 

 

насаждения. 
2  группа - движимое имущество: машины, оборудование и транспортные средства. 
3 группа - интеллектуальная собственность: патенты, лицензии, авторские 

свидетельства, торговая марка, ноу-хау (новая, неизвестная     другим информация, 
имеющая коммерческую стоимость), гуд-вилл и другие нематериальные объекты. 

4 группа -  бизнес:    акции    и    другие    первичные    и производственные ценные 
бумаги, а также доли и паи в капитале предприятий различных       организационно-
правовых форм собственности. 

Цель оценки - определение рыночной или иной стоимости для совершения тех или 
иных действий с объектом оценки. Возможные цели оценки имущества: купля-продажа, 
мена; проведение конкурсов, аукционов, торгов; аренда, лизинг; залог; внесение 
имущества в уставный капитал; определение доли имущественных прав; передача в 
доверительное управление; отражение в отчетности; оценка с целью переоценки основных 
фондов; инвестиционное проектирование; раздел, наследование, дарение; страхование; 
исчисление налогов, пошлин, сборов; приватизация; национализация; конфискация; 
возмещение ущерба; ликвидация; разрешение имущественных споров; передача прав 
собственности; коммерческая концессия и т.п. 

Объектами оценки могут являться различные активы - земля, здания, сооружения и 
другие объекты недвижимости, оборудование, ценные бумаги, нематериальные активы 
(авторские права, патенты, гудвилл (деловая репутация), торговая марка и т.д.), 
предприятие как действующий бизнес и другие. 

В зависимости от цели, для которой производится оценка объекта, его стоимость 
может различаться весьма значительно. 

Процесс оценки включает в себя две базовые составляющие -аналитическую и 
расчетную, грамотное сочетание которых позволяет сформировать научно обоснованное 
мнение. 

Аналитическая составляющая - это анализ прошлой, текущей и прогнозирование 
будущей ситуации на рынке, изучение предоставленных заказчиком документов, 
рассуждения о важности тех или иных факторов, влияющих на стоимость объекта оценки, 
самостоятельный выбор оценщиком источников информации, возможных подходов и 
методов оценки. Именно аналитическая составляющая объясняет возможность получения 
различных данных о стоимости одного и того же объекта в отчетах, сделанных разными 
оценщиками. 

Расчетная     составляющая -  это     введение     полученных различными способами 
данных в математические формулы и получение результатов, которые снова будут 
аналитически перерабатываться и т.д., пока оценщик не придет к искомой цифре. 

Рынок недвижимости можно определить как систему экономических отношений, 
посредством которых через динамику сил спроса и предложения в определенном «месте» 
осуществляется передача прав на собственность и связанных с ней интересов от продавца 
к покупателю непосредственно или через институт посредничества, определяются цены и 
распределяется пространство между различными конкурирующими вариантами 
использования объектов недвижимости в границах некоторого замкнутого 
территориального образования. 

Под замкнутым территориальным образованием здесь понимается сложившаяся 
система территориального размещения объектов недвижимости (город, населенный 
пункт) и функций, которые они выполняют в интересах удовлетворения социально-
экономических потребностей населения этих образований. 

Данное выше определение рынка отличается от известного тем, что в нем рынок 
недвижимости определяется в границах замкнутого территориального образования. Это 
связано в первую очередь с одной из главных особенностей объекта недвижимости как 
товара - его территориальной не перемещаемостью. Перемещаться могут лишь варианты 
использования объектов недвижимости в пространстве некоторого территориального 
образования. Известно, что цель (вариант) использования объекта недвижимости в 
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соответствии с принципом наиболее эффективного использования является одним из 
главных ценообразующих факторов. На рынке в результате естественной конкуренции 
каждый объект недвижимости, как правило, приобретает такой вариант использования, 
при котором его рыночная стоимость имеет максимальное значение. 

В Республике Казахстан в соответствии с ее гражданским кодексом (статья 117, 
глава 3) к недвижимому имуществу (недвижимым вещам, недвижимости) относятся: 
земельные участки, здания, сооружения многолетние насаждения и иное имущество, 
прочно связанное с землей, то есть объекты, перемещение которых без соразмерного 
ущерба их назначению невозможно. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено 
и иное имущество. Так, например, в соответствии с нашим законодательством к 
недвижимым вещам относят и такие, в высшей степени с физической точки зрения 
подвижные объекты, как морские и воздушные суда, космические объекты. Понять это 
сложно. Можно попытаться найти лишь косвенное объяснение такой неподвижности с 
юридической точки зрения - привязка к месту регистрации объекта. То есть, неподвижен 
не объект, а его титул. 

В теории оценки, характеризуя недвижимость, для обозначения земли используют 
термин «земельный участок» или просто «участок» - обособленная территория земли в 
границах, зарегистрированная в поземельной книге (земельном кадастре) под уникальным 
идентификационным номером (кадастровым номером). А для обозначения участка земли 
со зданиями, строениями или сооружениями употребляется термин «улучшенный 
земельный участок». 

Связано это с тем, что термин «улучшения» является более полной 
характеристикой объекта недвижимости, так как включает в себя не только здания, 
строения и сооружения, но и многолетние насаждения, подземные и надземные 
коммуникации, т.е. все улучшения земельного участка. При этом под улучшениями 
земельного участка понимается, как правило, все, что неразрывно связано с землей и 
повышает ее рыночную стоимость. Отсюда следует, что не всякий материальный объект, 
неразрывно связанный с землей, можно назвать ее улучшением, так как на земле (в ней, 
над ней) могут находиться материальные объекты, которые не увеличивают ее рыночную 
стоимость. 

Объектами рынка недвижимости являются права на собственность, связанные с 
объектами, а субъектами рынка недвижимости физические и юридические лица, включая 
государство, покупающие или продающие права на объекты недвижимости. 

В соответствии с законом «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» от 
30 ноября 2001) года № 109-11 под рыночной стоимостью объекта оценки понимается «... 
наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 
основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей доступной информацией об объекте оценки, а на цене сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства», т.е. когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 
обязана приобретать;                                               

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и    действуют в своих 
интересах;                                                                 

- цена сделки представляет собой эквивалент денежного вознаграждения за объект 
оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо 
стороны не было; 

Из определения рыночной стоимости следует, что необходимо различать термины 
«цена» и «рыночная стоимость». Цена представляет собой, с одной стороны, некоторый 
исторический свершившийся факт, зафиксированный в договоре о сделке, и, с другой 
стороны, цена является индикатором (показателем) рыночной стоимости, поскольку 
последняя формируется на базе реальных цен сделок. Рыночная стоимость является 
наиболее вероятной ценой, выраженной в денежной форме. 

Следует также различать термины «затраты» и «вклад в рыночную стоимость». 
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Затраты измеряются деньгами, потраченными на создание каких-либо улучшений объекта 
недвижимости, а вклад в рыночную стоимость измеряется деньгами, которые рынок 
заплатит за созданные улучшения. Затраты могут быть равны, больше или меньше вклада 
в рыночную стоимость. Соотношение между ними определяется спросом и предложением 
на рынке на данные улучшения. 

Объект недвижимости в отличие от обычных товаров является специфическим 
товаром. Две особенности недвижимости определяют реакцию рынка на спрос и 
предложение: уникальность (неповторимость) и неподвижность объектов. Даже в типовой 
застройке (по единому проекту) каждое здание занимает свой участок земли, имеющий 
неповторимую топографическую привязку. Ввиду неподвижности объектов они не могут, 
как другой товар, из места с низким спросом быть перенесены в место повышенного 
спроса. И покупатели чаще всего не могут переместиться в места большего предложения. 
Поэтому недвижимость с точки зрения места состоит из сегментированных рынков. 

Земля при этом, как объект недвижимости и товар, обладает дополнительной 
особой характеристикой - вечностью. Вечность земли приводит к тому, что при ее оценке 
нет необходимости учитывать возможность ее физического износа. Так как недвижимость 
является уникальной по своему местоположению и с экономической точки зрения 
нетранспортабельной, она как товар обладает ограниченной заменяемостью и, 
следовательно, для нее характерна ограниченная эластичность спроса. 

Рассматривая отличия рынка недвижимости от обычного рынка можно отметить 
следующее. На обычном рынке товары и услуги серийные и потому взаимозаменимые. 
Объект недвижимости как товар не может иметь абсолютно похожих аналогов, так как 
хотя бы с точки зрения местоположения он уникален, и, следовательно, замена одного 
объекта на другой, как правило, требует существенных корректировок в цене. 

На рынке недвижимости предметами сделки и, следовательно, предметами оценки 
являются имущественные права на объекты недвижимости (право собственности, право 
аренды, субаренды, залога и др.), представляющие собой достаточно сложную категорию 
с юридической и экономической точки зрения. Сравнивая обычный товарный рынок и 
рынок недвижимости с точки зрения цены и ее структуры необходимо отметить 
следующее. 

Цена представляет собой денежное выражение стоимости товара в сфере 
производства либо стоимости услуг в сфере обслуживания. На рынке недвижимости 
товаром является совокупность имущественных прав на объект недвижимости: владение, 
пользование, распоряжение и др. Наиболее часто предметом сделки выступает либо 
полное право собственности, включающее всю триаду прав (владение, пользование и 
распоряжение), или право пользоваться объектом недвижимости в течение какого-то 
времени за определенную плату, которая называется арендной платой. 

Оценивать что-либо - означает определять стоимость объекта. Оценка - это процесс 
установления экспертом-оценщиком стоимости объекта оценки для специфических целей, 
результатом которого является научно обоснованное мнение о стоимости оцениваемого 
объекта на дату оценки в денежном выражении. 
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В Республике Казахстан исторически и логически базовым видом оценки 

основных средств организации считается оценка по себестоимости (первоначальной 
стоимости). Данный вид оценки основан на принципе неизменности (постоянства). В 
основе этого принципа лежит предположение, что основные средства приобретаются не 
для продажи, а для осуществления деятельности предприятия. 

В условиях нестабильности сегодняшней экономики Республики Казахстан, 
которая подвержена инфляции и резким колебаниям цен, необходимость оценки 
основных средств по справедливой стоимости не вызывает сомнений.  

Использование оценки основных средств по справедливой стоимости в настоящее 
время закреплено в НСФО № 2, под которой понимается сумма, на которую можно 
обменять актив при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими 
совершить такую операцию сторонами, осуществленной на общих основаниях. 
Представляется целесообразным раздел НСФО № 2, раскрывающий методы оценки 
основных средств дополнить методологической базой определения справедливой 
стоимости.  

Для решения этих задач необходимо использовать МСФО 13 «Оценка 
справедливой стоимости». Необходимо сделать акцент, что справедливая стоимость – это 
показатель, основанный на обобщенных рыночных данных, а не связанный с конкретным 
предприятием.  

При оценки справедливой стоимости основных средств необходимо учитывать 
способность участника рынка генерировать экономические выгоды посредством 
наилучшего и наиболее эффективного использования основных средств (НЭИ). Также в 
НСФО № 2 целесообразно выделить методы оценки справедливой стоимости. Для этого 
можно использовать методику оценки, изложенную в МСФО 13 и НСО (Национальных 
стандартах оценки). В данных нормативных документах выделено три метода оценки 
справедливой стоимости:  

- методы рыночного подхода: оценка справедливой стоимости производится на 
основании данных о ценах сделок с идентичными или сопоставимыми объектами; 

- методы доходного подхода: основаны на определении текущей стоимости 
будущих доходов от эксплуатации или возможной продажи оцениваемого объекта (метод 
дисконтирования); 

- методы затратного подхода: справедливая стоимость определяется на основе 
стоимости строительства (приобретения) объекта, которая потребовалась бы для замены 
производительности стоимости объекта основных средств. 

В Национальных стандартах оценки Республики Казахстан данные методы 
определения справедливой стоимости рассмотрены подробно, вследствие чего 
целесообразно скоординировать положения НСФО № 2  и НСО в аспекте методов оценки 
основных средств. На основании вышесказанного представляется целесообразным изъять 
из НСФО № 2 раздел 26 «Обесценение нефинансовых активов». В соответствии с данным 
разделом в конце каждого отчетного периода предприятие должно предпринимать меры с 
целью определения наличия обесценения в объекте или группе объектов основных 
средств и в случае наличия такого – порядка признания и измерения убытка от 
обесценения и определения балансовой или справедливой стоимости. Однако в данном 
разделе отсутствует методика количественного расчета обесценения и определения 
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справедливой стоимости. В НСФО № 2 для определения справедливой стоимости также 
целесообразно ввести понятие «Полная восстановительная стоимость» (стоимость 
замещения) и сделать дополнение о том, что справедливая стоимость определяется как 
разность между полной восстановительной стоимостью и стоимостью совокупного 
износа.  

При разработке концепции бухгалтерского учета основных средств целесообразно 
сочетание принципа имущественной обособленности с принципом приоритета 
экономического содержания над юридической формой. Кроме того, применение этих 
принципов должно быть основано на практической реализации принципа соответствия 
доходов организации произведенным расходам. Поскольку пользователь имущества 
реально получает экономические выгоды, то юридическое право собственности не 
должно быть основным при решении вопроса, об учете имущества на балансе его 
пользователя. В связи с этим вполне приемлемо введение понятия субстанциональной 
собственности. 

Исходя из юридического толкования и учетной практики применительно к учету 
основных средств принцип имущественной обособленности может быть сформулирован 
следующим образом: основные средства, находящиеся на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления, учитываются обособленно от 
основных средств других юридических лиц. При этом допускается учет на балансе 
организации отдельных объектов основных средств, находящихся в субстанциональной 
собственности, при условии получения экономических выгод от использования этих 
основных средств. 

Таким образом, принцип непрерывности деятельности организации 
применительно к учету основных средств может быть сформулирован следующим 
образом: в отчетности действующей (непрерывно функционирующей) организации 
основные средства оцениваются по балансовой стоимости (или иной). В случае 
прекращения деятельности организации при составлении промежуточного 
ликвидационного баланса оценка основных средств производится по ликвидационной 
стоимости. 

Применительно к учету основных средств сущность процедуры трансформации 
затрат можно сформулировать следующим образом: затраты по приобретению основных 
средств, включаемые в их первоначальную стоимость, трансформируются в 
капитализированные расходы с последующим отнесением через амортизационные 
отчисления в расходы текущих периодов по мере получения экономических выгод от 
использования основных средств. Затраты по восстановлению основных средств 
трансформируются в текущие расходы (в случае восстановления или сохранения 
экономических выгод от использования основных средств в течение одного отчетного 
периода), либо в отложенные расходы (в случае восстановления или сохранения 
экономических выгод в течение более чем одного отчетного периода), либо в 
капитализированные расходы (при наличии возможности получения будущих 
экономических выгод, превышающих первоначально рассчитанные нормативные 
показатели существующих основных средств. 

В практике деятельности организаций широко распространены ситуации, когда 
дополнительные затраты относятся к нескольким объектам основных средств. В этом 
случае возникает проблема учета и распределения таких затрат между отдельными 
видами основных средств. Распределение их между отдельными видами основных 
средств должно производиться по мере фактического принятия к учету объектов 
пропорционально стоимости их приобретения. Однако в некоторых случаях понесенные 
затраты могут не привести к желаемому результату. Если организация по каким-либо 
причинам откажется от приобретения основных средств, то дополнительные затраты, по 
сути, будут представлять ее внереализационные расходы. Представляется 
целесообразным в состав внереализационных расходов организации отнести 
дополнительные затраты только в том случае, если они связаны с конкретными 
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объектами основных средств, не приобретенными организацией. Таким образом, учет 
операций приобретения основных средств должен дополняться учетом источников 
финансирования капиталовложений, усилением контроля за состоянием и движением 
этих источников в целях принятия оптимальных управленческих решений. В связи с этим 
необходимо в бухгалтерском учете разграничить отражение процессов накопления 
амортизационных отчислений, резервирования их как источника финансирования 
капитальных вложений и фактического использования. Для этих целей могут быть 
использованы отдельные субсчета к синтетическому счету «Амортизация основных 
средств». Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств 
организации целесообразно отражать на субсчете «Накопленная амортизация». 
Резервирование амортизации для осуществления процессов простого воспроизводства 
основных средств должно производиться по мере поступления выручки за проданную 
продукцию (работы, услуги).  

Приведенная методика учета накопления, резервирования и использования 
амортизационных отчислений как источника финансирования капитальных вложений 
применима только в отношении основных средств производственного назначения, 
поскольку по основным средствам непроизводственного назначения накопленная 
амортизация не является источником воспроизводства основных средств. 

Экономическая политика организаций по управлению основными средствами 
может быть направлена на получение единовременных экономических выгод. Такие 
выгоды организация может получить при продаже основных средств по прошествии 
определенного периода времени или после потребления определенной доли текущих 
экономических выгод, заключенных в активах. 

При осуществлении операций продажи основных средств в рассрочку на 
длительный период времени возникает проблема отражения в учете доходов и расходов 
по этой операции. Поскольку денежные поступления будут осуществляться в течение 
длительного периода времени и нет окончательной гарантии того, что все денежные 
средства будут получены, признание в учете доходов от продажи основных средств в 
рассрочку необходимо отложить. Такой доход целесообразно отражать как отложенный 
доход (или доход будущих периодов), представляющий собой выручку от продажи 
объектов основных средств согласно договору купли-продажи. По мере поступления 
денежных платежей за проданный объект будет отражаться равномерное списание 
отложенных доходов на операционные доходы текущего периода. 

Для реализации принципа сопоставления полученных доходов и понесенных 
расходов у организации, продающей объекты основных средств в рассрочку, должны 
отражаться отложенные расходы. В данном случае отложенные расходы представляют 
собой разницу между первоначальной (восстановительной) стоимостью продаваемых 
объектов основных средств и суммой накопленной амортизации. Как и доходы будущих 
периодов, отложенные расходы будут включаться в состав текущих операционных 
расходов равномерно, в течение срока действия договора купли-продажи. 

В настоящее время одной из важных проблем учета основных средств является 
проблема отражения операций по списанию переоцененных объектов основных средств. 
На сегодняшний день существуют различные точки зрения по этому вопросу, причем 
спектр комментариев и толкований настолько широк, что приводит к неоднозначным 
решениям, оказывающим влияние как на показатели бухгалтерского баланса 
организации, так и на показатели отчета. В таблице 1 отражена предлагаемая методика 
расчета реализованного и нереализованного положительного результата переоценки 
основных средств 
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Таблица 1 – Предлагаемая методика расчета реализованного и нереализованного 
положительного результата переоценки основных средств 

 
 

Наименование показателей 

Условные 
обозначения 

 
 

Расчет 

Первоначальная стоимость основных средств до переоценки П  

Сумма амортизации основных средств до переоценки А  

Восстановительная стоимость основных средств на момент 
переоценки 

В  

Сумма амортизации основных средств на момент переоценки Ai  

Сумма переоценки амортизации С Ai-A 

Сумма дооценки д (В-П)-С 

Сумма амортизации основных средств, начисленная с момента 
переоценки до момента выбытия 

А2  

Накопленная сумма амортизации на день выбытия НА Ai + A2 

Сумма амортизации, рассчитанная на основе переоцененной 
стоимости 

АВ НА-С  

Коэффициент изношенности основных средств на момент 
выбытия 

К НА: В 

Сумма амортизации, рассчитанная на основе первоначальной 
стоимости основных средств 

АП ПхК  

Реализованный положительный результат переоценки РР АВ-АП 

Нереализованный положительный результат переоценки HP Д -РР  

 
На наш взгляд, при решении вопроса об уменьшении дополнительного капитала, 

образованного в результате переоценок основных средств, следует исходить из 
экономического смысла операций по списанию основных средств, а также соответствия 
рекомендациям стандартов финансовой отчетности. 

При выбытии основных средств в результате их полного физического износа 
должен быть списан реализованный положительный результат переоценки в полной 
сумме. Важность изучения проблемы отражения в учете положительного результата 
переоценки объясняется тем, что в операциях выбытия переоцененных объектов 
отражается финансовый результат. 

В том случае, если инвестиционный ресурс будет использован для осуществления 
капитальных вложений организации, он превратится в реальное имущество. В связи с 
этим операции приобретения основных средств за счет инвестиционного ресурса 
необходимо дополнять отражением источника их финансирования по дебету счета 
«Нераспределенная прибыль», субсчета «Инвестиционный ресурс» и кредиту счета 
«Резерв на переоценку основных средств», субсчета «Прирост имущества за счет 
инвестиционного ресурса». 

Ожидаемые экономические выгоды могут быть определены исходя из 
экономической сущности и условий договора доверительного управления. В 
соответствии с указанным договором, доверительный управляющий может сдавать 
объекты недвижимости в аренду, отдавать в залог, безвозмездное пользование, 
использовать их в своей деятельности. 

Таким образом, в соответствии с принципом бухгалтерского консерватизма 
экономическую выгоду от передачи объектов недвижимости в доверительное 
управление в системе бухгалтерского учета целесообразно отражать по мере 
фактического начисления и получения дохода. На рисунке 1 отражен учетный цикл 
кругооборота амортизационных отчислений. 
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 Приведенная методика переоценки основных средств накопления, резервирования 

и использования амортизационных отчислений как источника финансирования 

капитальных вложений применима только в отношении основных средств 

производственного назначения, поскольку по основным средствам непроизводственного 

назначения накопленная амортизация не является источником воспроизводства 

основных средств. 

 

 

 



247 

 

Список использованных источников 

1 Иванова И. учет основных средств. Бухгалтерский и налоговый учет в 

Казахстане, 2012, с. 2-10. 

2 Михалева Е. Учет основных средств. Бухгалтерский и налоговый учет в 

Казахстане, 2011, выпуск 3, с. 3-115 

3 Калиоскарова З.К. Понятие и учет  основных средств. Финансы Казахстана, 2011, 

№ 9, с. 33-36. 

4 Снежковский А. Критерии признания основных средств. Файл бухгалтера, 2011, 

№ 26, с. 10-11. 

5 Сафонова Е. Особенности учета основных средств. Файл бухгалтера , 2010, № 39, 

с. 4-7. 

6 Хегай И. Сложности учета основных средств и проблемы переоценки. Файл 

бухгалтера, 2008, № 50-51, с. 41-44.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



248 

 

«Қазіргі экономика және білім мәселелері»   

 Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференция    

материалдары 

6-7 ақпан  2014 ж.   

Том 3 

 

Материалы   

Международной научно-практической Интернет-конференции   

«Проблемы современной экономики и образования»,  

6-7 февраля 2014 г. 

Том 3 

 

Materials  

of the  International Scientific and Practical    

Internet Conference  

"Problems of the Modern Economy and Education"  
February 6-7,  2014   

Volume 3 

 

 

 

Ответственный за формирование сборника  

 Д.Мурат 

 

Компьютерная верстка    

Н.М.Айтжанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 06.02.2014 г.  Формат 60х80  1/8 

                                    Усл.печ.л. 15.5.  Тираж  300 экз   Заказ 24                

 

Издано Алматинской академией экономики и статистики 

г.Алматы, 050035, ул.Жандосова  59, 

тел. 8 (727) 309-58-20,  факс 309-30-00,  

e-mail: aesa2005@mail.ru 

mailto:aesa2005@mail.ru

