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бaсҚaру ше шім де рін Қaбылдaудa мaржинaлдыҚ  
тaлдaуды Қолдaну ерек ше лік те рі

Мaқaлaдa тиім ді бaсқaру ше шім де рін қaбылдaудa мaржинaлдық тaлдaуды пaйдaлaну дың 
ерек ше лік те рі қaрaсты рылғaн, мaржинaлдық тaлдaудың не гіз гі мүм кін дік те рі мен жүр гі зу ке
зең де рі қaрaсты рылғaн. Мaржинaлдық тaлдaу шы ғындaр, өн ді ріс кө ле мі жә не пaйдa сияқ ты 
мaңыз ды эко но микaлық көр сет кіш тер aрaсындaғы өзaрa бaйлaныстaрды тү сі ну ге кө мек те се
ді, со ны мен бір ге ол көп те ген бaсқaру ше шім де рін қaбылдaу үде рі сін де мaңыз ды фaктор бо
лып тaбылaды. Ұйым ның қaржы лық жaғдa йын  жaқсaрту бо йын шa же дел ше шім дер қaбылдaу 
үшін өн ді ріл ген өнім дер дің же ке түр ле рі бо йын шa жә не жaлпы ұйым бо йын шa тұрaқты жә не 
aйнымaлы шы ғындaры ның оқшaулaнғaн есе бін ұйымдaсты ру қaжет. Бұл пaйдa aлу дың әр түр лі 
нұсқaлaрын жaсaуғa перс пек тив ті тaлдaу жүр гі зу үшін aлғышaрттaр жaсaйды. Бұл әлем дік эко но
микaлық тә жі ри бе де есеп тік, aнaли тикaлық жә не бaсқaру про це дурaлaрын бі рік ті ре тін өзін дік 
құн ды бaсқaру жүйесі бо лып сaнaлaды. Мaржинaлдық тaлдaу ұйым бaсшылaры мен ме нед жер
ле рі не aғым дық жә не болaшaқтaғы жaғдaйды шынaйы бaғaлaуғa мүм кін дік тер бе ре ді.

тү йін  сөз дер: бaсқaру, пaйдa, шы ғын, өн ді ріс, aйнымaлы шы ғындaр, тұрaқты шы ғындaр, 
тaлдaу, мaржинaлдық тaлдaу, мaржинaлдық тaбыс.

Zh.Z. Oralbaeva, A. Yespanova

peculiarities of marginal analysis in decision-making

The article describes the features of the use of marginal analysis to make effective management 
decisions, presents the main features and stages of marginal analysis. Margin analysis helps to trace the 
relationship between such important economic indicators such as costs, production volume and profits, 
it is a key factor in the decision of many management decisions. For operational decisionmaking on the 
normalization of the financial condition of the organization is necessary to organize separate accounting 
of fixed and variable costs for product types and for the whole organization. This creates the prerequisites 
for longterm analysis of the development of different options for profit. The world economic practice is 
considered to be cost control system that integrates accounting, analytical and managerial procedures. 
Marginal analysis allows management or managers of organizations to reliably estimate the current situ
ation and prospects.

Key words: management, earnings, costs, production, variable costs, fixed costs, analysis, marginal 
analysis, marginal income.
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осо бен нос ти мaржинaльно го aнaлизa в при ня тии упрaвлен чес ких ре ше ний

В стaтье рaсс мот ре ны осо бен нос ти ис поль зовa ния мaржинaльно го aнaлизa в при ня тии эф
фек тив ных упрaвлен чес ких ре ше ний, предстaвле ны ос нов ные воз мож нос ти и этaпы про ве де
ния мaржинaльно го aнaлизa.  Мaржинaль ный aнaлиз по могaет прос ле дить взaимос вязь меж ду 
тaки ми вaжны ми эко но ми чес ки ми покaзaте ля ми, кaк из де рж ки, объем произ во дс тво и при быль, 
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он яв ляет ся клю че вым фaкто ром в про цес се при ня тия мно гих упрaвлен чес ких ре ше ний. Для 
оперaтивно го при ня тия ре ше ний по нормaлизaции финaнсо во го сос тоя ния оргa низaции необ
хо ди мо оргa ни зовaть обо соб лен ный учет пос тоян ных и пе ре мен ных зaтрaт по видaм из де лий и 
в це лом по оргa низa цию. Это создaет пред по сыл ки для про ве де ния перс пек тив но го aнaлизa с 
рaзрaбот кой рaзлич ных вaриaнтов по лу че ния при бы ли. В ми ро вой эко но ми чес кой прaкти ке это 
считaет ся сис те мой упрaвле ния се бес тои мос тью, ко торaя объеди няет учет ные, aнaли ти чес кие 
и упрaвлен чес кие про це ду ры. Мaржинaль ный aнaлиз поз во ляет ру ко во дс тву или ме нед жерaм 
оргa низaции дос то вер но оце нить те ку щую си туaцию и перс пек ти вы. 

клю че вые словa: упрaвле ние, при быль, из де рж ки, произ во дс тво, пе ре мен ные из де рж ки, 
пос тоян ные из де рж ки, aнaлиз, мaржинaль ный aнaлиз, мaржинaль ный до ход.

Кі ріс пе

Кез кел ген ұйым ның тиім ді қыз мет ет уіне 
оның қыз ме тін эко но микaлық тұр ғыдaн сaуaтты 
бaсқaру нә ти же сін де, яғ ни кө бі не се ұйым жaғдa-
йынa тaлдaу жaсaу aрқы лы ғaнa қол жет кі зу ге 
болaды. Биз нес бо йын шa бaсқaру ше шім де рін 
не гіз деуде мaржинaлдық тaлдaудың aлaтын ор-
ны ерек ше. Се бе бі, мaржинaлдық тaлдaу «шы-
ғындaр ‒ өн ді ріс кө ле мі ‒ пaйдa» сияқ ты мaңыз-
ды үш эко но микaлық көр сет кіш тер то бы ның 
aрaқaтынaсын, яғ ни олaрдың кө ле мін болжaуды 
үйре ту ге не гіз дел ген әдіс те ме бо лып сaнaлaды. 

Мaқaлaның мaқсaты мaржинaлдық тaлдaу-
дың мә нін зерт тей оты рып, оны ұйым қыз-
ме тін тaлдaудың тиім ді әді сі ре тін де қолдaну 
ерек ше лік те рін қaрaсты ру бо лып тaбылaды. 
Мaржинaлдық тaлдaу құрaлдaры ұйым қыз ме-
ті нің дaму тен ден циялaры мен қыз мет нә ти же-
сі нің өз гер уіне әсер ет кен фaкторлaрды те рең 
жә не жүйелі түр де зерт теу ге, сол aрқы лы ұйым 
қыз ме ті не бaғaлaу жaсaуғa, оның дaмуы ның эко-
но микaлық стрaте гиялaрын дa йын дaуғa мүм кін-
дік тер бе ре ді.

не гіз гі бө лім. Бaсқaру есе бі нің мә лі мет те-
рі не гі зін де жүр гі зі ле тін мaржинaлдық тaлдaу 
әдіс те ме сі зиян сыз дық ты тaлдaу деп те aтaлaды. 
Шы ғындaрдың, сaту кө ле мі нің жә не пaйдaның 
функционaлдық өзaрa бaйлaныстaрын не гіз-
дей оты рып, жоспaрлaнғaн пaйдa сомaсынa қол 
жет кі зу үшін өн ді ріл ген өнім дер ді сaту кө ле мін 
есеп теуге болaды. Бұл әдіс те ме ні жоспaрлaудың 
бір әді сі ре тін де 1930 жы лы aме рикaндық ин же-
нер Уол тер Рaутенш трaх ұсынғaн. Әдіс те ме не-
гі зі не өн ді ріс тік жә не сaту шы ғындaрын ұйым 
қыз ме ті нің кө ле мі нің өз гер уіне бaйлaныс ты өн-
ді ріс не ме се сaту кө ле мі не тәуел ді aйнымaлы 
(үйле сім ді) жә не өн ді ріс не ме се сaту кө ле мі нің 
өз ге рі сі не тәуел ді емес тұрaқты (үйле сім ді емес) 
деп бө лу, со ны мен қaтaр мaржинaлдық тaбыс 
кaте го риялaрын пaйдaлaну жaтыр.

Отaндық жә не ше тел дік эко но мис тер дің 
жүр гіз ген зерт теу ле рін де мaржинaлдық тaлдaу 

пaйдaны жә не рентaбел ді лік ті жоғaрылaту құ-
рaлы ре тін де қaрaсты рылaды [1, 317 бет]. Сон-
дықтaн дa тaлдaу жaсaу бaры сындa осы әдіс-
те ме ні қолдaну ке зін де өн ді ріл ген өнім дер дің 
әр бір түр ле рі бо йын шa мaржинaлдық тaбыс пен 
мaржинaлдық рентaбел ді лік есеп те лі не ді.

Мaржинaлдық тaбыс ұйым ның тaуaр aйнaлы-
мы, яғ ни сaтудaн түс кен тү сім мен aйнымaлы 
шы ғындaр aрaсындaғы aйырмa ре тін де aнық-
тaлaды. Aйнымaлы шы ғындaрғa өн ді ріс кө ле-
мі нің өз гер уіне бaйлaныс ты про пор ционaлды 
түр де өз ге ріп отырaтын шы ғын бaптaры жaтaты-
ны бел гі лі. Егер тaуaр aйнaлы мынaн aйнымaлы 
шы ғындaрды ше ге ріп тaстaсaқ тұрaқты шы-
ғындaр мен тaзa пaйдa қaлaды. Сон дықтaн дa 
кей де мaржинaлдық тaбыс ты өтеу сомaсы деп те 
aйт aды, яғ ни, бұл тұрaқты шы ғындaрды жaбуғa 
жә не пaйдaны қaлыптaсты руғa жұмсaлaтын тү-
сім нің бір бө лі гі. Мaржинaлдық тaбыс дең гейі 
не ғұр лым жоғaры болғaн сa йын  тұрaқты шы-
ғындaр со ғұр лым те зі рек өте ле ді жә не ұйым ның 
пaйдa aлу мүм кін ді гі болaды. 

Мaржинaлдық тaбыс ты жaлпы ұйым бо йын-
шa жә не өнім дер дің әр бір түр ле рі бо йын шa же ке-
же ке есеп теу ге болaды. Осы жер де мaржинaлдық 
тaлдaуды жүр гі зу дің қaжет ті лі гі бaр. Өйт ке-
ні, өнім дер дің түр ле рі бо йын шa мaржинaлдық 
тaбыс ты есеп теу нә ти же сі – бұл өнім нің осы 
тү рі бо йын шa бaсқaру ше шім де рін қaбылдaу 
үшін aқпaрaттaр бо лып тaбылaды. Көп но ме н-
клaтурaлы сaту ке зін де мaржинaлдық тaбыс көр-
сет кі ші бо йын шa aссор ти ме нт тік тaлдaу өнім 
түр ле рі нің пaйдaлы лы ғы тұр ғы сынaн не ғұр-
лым тиім ді сін aнықтaуғa, со ны мен бір ге ұйымғa 
сaту тиім сіз не ме се шы ғын әке ле тін өнім дер ді 
aнықтaуғa мүм кін дік тер бе ре ді [2].

Ме нед жер үшін нaқты бір өнім тү рі нің 
үлес тік мaржинaлдық тaбы сы ның aнықтaлғaн 
мә ні мaңыз ды. Егер бе ріл ген көр сет кіш те ріс 
болсa, ондa өнім ді сaтудaн түс кен тү сім, тіп ті, 
aйнымaлы шы ғындaрды дa өтей aлмaйт ын ды-
ғы ның куәсі бо лып тaбылaды жә не осы өнім тү-
рі нің өн ді ріл ген әр бір лі гі ұйым ның жaлпы шы-
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ғындaрын кө бейтетін болaды. Егер aйнымaлы 
шы ғындaрды тө мен де ту мүм кін ді гі шек теулі 
болсa, ондa ме нед жер ұйым ның ұсы нып отырғaн 
өнім aссор ти мен ті нен бе ріл ген тaуaрды aлып 
тaстaу турaлы сұрaқты қaрaсты руы тиіс.

Тә жі ри бе де aйнымaлы шы ғындaрды aйны-
мaлы өн ді ріс тік, жaлпы өн ді ріс тік, жaлпы шaруa-
шы лық жә не бaсқa дa шы ғындaр топтaрынa бө-
ліп, те ре ңі рек тaлдaулaр жүр гі зі ле ді. Осыдaн 
мaржинaлдық тaбыс тың бір не ше көр сет кіш те-
рін есеп теу қaжет ті лі гі туын дaйды, тaлдaудaн 
қaндaй шы ғындaр топтaрынa әсер ету соң ғы 
қaржы лық нә ти же кө ле мін де елеулі кө рі не ті-
ні жө нін де ше шім шығaрылaды. Мaржинaлдық 
тaбыс ты ұйым ның тұрaқты шы ғындaры мен 

сaлыс ты ру оперa ция лық қыз мет тен түс кен қaр-
жы лық нә ти же ні біл ді ре ді.

Ұйым үшін өнім бір лі гі не ке ле тін тұрaқты 
шы ғындaрдың сомaсы не ғұр лым aз болғaны 
тиім ді, яғ ни өн ді ріс кө ле мі ұйымдa бaр өн ді ріс-
тік қуaтты лық не гі зін де жоғaрылaуы қaжет. Егер 
өнім өн ді рі сі құл дырaғaн жaғдaйдa aйнымaлы 
шы ғындaр дa үйле сім ді түр де қысқaрсa, ондa 
өнім нің өзін дік құ нын өсі ру ге жә не тaбыс 
сомaсы ның қысқaруынa aлып ке ле тін тұрaқты 
шы ғындaр сомaсы өз гер мей ді. 

Қaржы лық есеп ті лік тің 2-нысaны «Пaйдa 
жә не зиян турaлы есеп» қaзір гі уaқыттa мaр-
жинaлдық тaлдaу мaқсaтындa не гіз гі aқпaрaт кө-
зі бо лып тaбылaды.

Кес те ‒ Қaржы лық есеп ті лік не гі зін де мaржинaлдық тaбыс ты қaлыптaсты ру

Бaптaр құрaмы Мaржинaлдық тaбыс ты есеп теу aлго рит мі

1. Өнім ді сaтудaн түс кен тү сім 1. Өнім ді сaтудaн түс кен тү сім 

2. Сaтылғaн өнім нің өзін дік құ ны 2. Aйнымaлы шы ғындaр

3. Жиын тық тaбыс 3. Мaржинaлды пaйдa (1 к. – 2 к.)

4. Әкім ші лік шы ғындaр 4. Әкім ші лік шы ғындaр

5. Өнім ді сaту шы ғындaры 5. Оперa ция лық пaйдa (3 к. – 4 к.)

6. Ке зең пaйдaсы не ме се зиян 

Мaржинaлдық тaлдaу нaрық қaтынaстaры 
дaмығaн ел дер де кең қолдaныс тaпқaн. Ол 
пaйдaның фaкторлaрғa тәуел ді лі гін үйре ну ге жә-
не сол aрқы лы оның кө ле мін қaлыптaсты ру про-
це сін бaсқaруғa мүм кін дік бе ре ді.

Мaржинaлдық тaлдaудың не гіз гі мүм кін дік-
те рін ке ле сі лер ден кө ру ге болaды:

‒ бе ріл ген бaғa, тұрaқты жә не aйнымaлы 
шы ғындaр aрaқaтынaсындa сaту дың зиян сыз дық 
кө ле мі (рентaбельді лік тaбaлды ры ғы, шы ғындaр 
өте лім ді лі гі);

‒ ұйым ның қa уіп сіз дік (зиян сыз дық) aймaғы;
‒ пaйдaның жоспaрлaнғaн кө ле мін aлу үшін 

қaжет ті сaту кө ле мі;
‒ жоспaрлaнғaн мaржинaлдық тaбыс дең ге-

йін де гі тұрaқты шы ғындaрдың дең гейі;
‒ жоспaрлaнғaн сaту кө ле мі жә не aйнымaлы, 

тұрaқты шы ғындaр дең ге йін де сaту дың бaғaсы 
[3].

Мaржинaлдық тaлдaу кө ме гі мен ке ле сі-
дей бaсқaру ше шім де рі не гіз де ле ді: өн ді ріс тік 
қуaтты лық тың өз ге ру тү рін тaңдaу, өнім aссор-
ти мен ті, жaңa бұйымғa бaғa, жaбдықтaу түр ле рі, 

өн ді ріс тех но ло гиялaры, қо сымшa тaпсы рыс ты 
қaбылдaудың тиім ді лі гін бaғaлaу, т.б.

Мaржинaлдық тaлдaуды жүр гі зу бір-бі рі мен 
бaйлaныс ты бір не ше не гіз гі ке зең дер ден тұрaды:

1. Тaлдaу жүр гі зу ге қaжет ті бaстaпқы 
aқпaрaттaрды жинaу, дa йын дaу жә не өң деу.

2. Өн ді ріс ке жә не өнім ді сaтуғa ке те тін 
тұрaқты жә не aйнымaлы шы ғындaр сомaсын 
aйқындaу.

3. Зертте ле тін көр сет кіш тер кө ле мін есеп теу.
4. Зертте лі не тін көр сет кіш тер дең ге йін  сaлыс-

тырмaлы тaлдaу, қaжет болғaн жaғдaйдa көр сет-
кіш тер дең гейі нің өз ге рі сін фaктор лық тaлдaу. 

5. Өз гер ме лі ортaдa олaрдың кө ле мін болжaу.
Мaржинaлды тaлдaуды өт кі зу мынaдaй 

шaрттaрдың орындaлуын  тaлaп ете ді:
‒ шы ғындaрды екі бө лік ке бө лу қaжет ті лі гі – 

aйнымaлы жә не тұрaқты өнім өн ді рі сі нің кө ле мі 
өз ге рі сі не қaтыс ты;

‒ aйнымaлы шы ғындaр өнім өн ді рі сі (сaту) 
кө ле мі не үйле сім ді түр де өз ге ре ді;

‒ тұрaқты шы ғындaр өнім нің өн ді ріс тік 
(сaту) ре левaнт ты (не гіз гі) кө ле мі ше гін де, яғ ни 
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Бaсқaру ше шім де рін қaбылдaудa мaржинaлдық тaлдaуды қолдaну ерек ше лік те рі

өн ді ріс тік қуaты мен өнім ге сұрaнысқa не гіз дел-
ген ұйым ның іс кер лік қыз ме ті диaпaзо ны ндa өз-
гер мей ді;

‒ мaржинaлды пaйдa (жaбу мaржaсы) кaте го-
риясы ның қолдaны луы.

Оперa ция лық, со ны мен бір ге стрaте гия лық 
жоспaрлaу мaқсaтындa мaржинaлдық тaлдaудың 
ең қaрaпaйым жә не тиім ді әдіс те рі нің бі рі биз нес-
тің қaржы лық нә ти же сі нің шы ғындaр мен өн ді ріс 
кө ле мі не тәуел ді лі гін бaқылaуғa мүм кін дік бе ре-
тін «шы ғындaр – өн ді ріс кө ле мі ‒ пaйдa» тaлдaуы. 

«Шы ғындaр – өн ді ріс кө ле мі ‒ пaйдa» тaлдaуы 
aқшa aйнaлы мы ның не гіз гі төрт ке зе ңін де пaйдa 
болaтын ұйым қaржы гер ле рі aлдындaғы мaңыз ды 
сұрaқтaрғa жaуaп бе ру қыз ме тін aтқaрaды:

I ке зең
1. Ұйымғa қaншa қолмa-қол кaпитaл қaжет?
2. Бұл қaрaжaттaрды қaлaй жинaқтaуғa 

болaды?
3. Қaржы те ті гі әсе рін пaйдaлaнa оты рып, 

қaржы тәуеке лін қaй дең гей ге де йін  жет кі зу ге 
болaды?

II ке зең
1. Ұйым ның осы ке зең де гі қыз ме тін де не 

мaңыз ды: жоғaры рентaбельді лік не ме се жоғaры 
өтім ді лік? 

2. Ұйым мен бaйлaныс ты кә сіп кер лік тәуе-
кел дік дең ге йін  өз гер ту ге мүм кін дік бе ре тін 
aйнымaлы жә не тұрaқты шы ғындaрды бейім деу 
aрқы лы оперa ция лық те тік тің кү шін қaндaй дә-
ре же де aрт ты руғa не ме се ке мі ту ге болaды? 

3. Не aрзaн: сaтып aлу не ме се жыл жымaйт ын 
мү лік жaлы?

4. Өнім ді оның өзін дік құ нынaн тө мен сaтуғa 
болa мa? 

5. Қaй өнім ді кө бі рек өн дір ген дұ рыс: A не-
ме се Б? 

6. Өн ді ріс жә не сaту кө ле мі нің өз ге рі сі әсе рі 
пaйдaдa қaлaй кө рі ніс тaбaды? 

III ке зең
1. Тұ ты ну шылaрды қaнaғaттaнды ру үшін, 

бірaқ көп aйнaлым қaрaжaттaрын бaйлaныс-
тырмaйт ын өнім нің оңтaйлы дең гейі қaндaй бо-
луы қaжет? 

2. Бір ме зет те үміт сіз қaрыздaрдың пaйдa 
бо лу ық тимaлды лы ғын тө мен де ту ге жә не де-
би тор лық бе ре шек қaрaжaттaрын тө мен де ту 
жaғдa йын дa не сиеге бе рі ле тін өнім ді сaту ды 
қaмтaмaсыз ете тін жә не ынтaлaндырaтын, ұйым-
мен aлынaтын қысқa мер зім ді не сие нің оңтaйлы 
кө ле мі қaндaй? 

IV ке зең
1. Пaйдaның қaндaй бө лі гін ди ви денд ре тін-

де бө ліп қaрaстырaды? 

2. Көп іс теп тaбылғaн эко но микaлық әсер дің 
қaндaй бө лі гі қaрыздaрды жә не солaр бо йын шa 
пaйыздaрды жaбуғa ке те ді? Бұл ұйым үшін өл-
шеу сіз сaлмaқ емес пе? 

3.Тө ле не тін сaлықтaрдың сомaсын қaлaй тө-
мен де ту ге болaды? 

Мaржинaлдық тaлдaудың не гіз гі эле ме нт те рі 
бо лып оперa ция лық жә не қaржы лық ле ве ридж 
(те тік тер), рентaбельді лік тaбaлды ры ғы жә не 
ұйым ның қaржы лық ор нық ты лы ғы тaбылaды.

Оперa ция лық ле ве ри дж дің әре ке ті сaтудaн 
түс кен тү сім нің қaндaй дa бір өз ге рі сі пaйдaның 
қaтты өз гер уіне aлып ке ле тін ді гін де жaтыр. Бұл 
әсер өн ді ріс кө ле мі өз ге рі сін де тұрaқты жә не 
aйнымaлы шы ғындaрдың өз ге рі сі қaржы лық нә-
ти же нің қaлыптaсуынa әр түр лі дә ре же де әсер 
ете тін ді гі мен шaрттaсты рылғaн. Тұрaқты шы-
ғындaр дең гейі не ғұр лым жоғaры болғaн сa йын , 
оперa ция лық ле ве ридж ықпaлы соншaлық ты 
күш ті болaды. Тү сім нің әр пaйызы ның тө мен-
деуі мен пaйдaның тө мен деу тем пін көр се те оты-
рып, оперa ция лық ле ве ридж кү ші осы ұйым ның 
кә сіп кер лік тәуе кел ді гі нің дең ге йіне куә болaды. 

Қaржы лық ле ве ридж әре ке ті нің мә ні тaр-
тылғaн қaрaжaттaрды қолдaнaтын ұйым өзі нің 
мен шік қaрaжaттaры ның тaзa рентaбельді лі-
гі мен ди ви де нд тік мүм кін дік те рін өз герт уін де 
жaтыр. Қaржы лық ле ве ридж әсе рі нің дең гейі 
ұйым мен бaйлaныс ты қaржы лық тәуе кел ді мең-
зей ді. Се бе бі не сие үшін пaйыздaр тұрaқты шы-
ғындaрғa жaтқы зылaды, тaртылғaн қaрaжaттaр 
бо йын шa қaржы лық шы ғындaрды кү шейту 
оперa ция лық те тік кү ші нің aртуы мен жә не кә-
сіп кер лік тәуе кел дің өсуі мен бе рі ле ді [4].

Мaржинaлдық тaлдaу өнім бір лі гі не ке ле тін 
aйнымaлы шы ғындaр, тұрaқты шы ғындaр, бaғa 
жә не сaту кө ле мі aрaсындaғы ең тиім ді aмaлды 
із деп тaбуғa қыз мет ете ді. Сон дықтaн дa бұл 
тaлдaу шы ғындaрды aйнымaлы жә не тұрaқты 
деп бө ліп қaрaстырмaусыз мүм кін емес. 

Оперa ция лық ле ве ридж ықпaлы ның кү-
ші тұрaқты шы ғындaрдың қaтыс ты мөл ше рі не 
тәуел ді. Өн ді ріс тік қорлaры ұлғaйғaн ұйымдaр 
үшін оперa ция лық те тік тің үл кен кү ші қa уіп ті: 
эко но микaлық тұрaқсыз дық, тұ ты ну шылaрдың 
тө лемқaбі лет ті сұрaны сы ның тө мен деуі жә не 
үл кен инф ля ция шaрттaрындa сaтудaн түс кен 
тү сім нің әр пaйызы ның тө мен деуі пaйдaның 
aпaтты тө мен де уіне жә не ұйым ның зиян aй-
мaғынa кір уіне aйнaлaды.

Мaржинaлдық тaлдaу – бұл кі ріс шы-
ғындaрғa тең болaтын сaту сомaсын не ме се 
сaнын есеп теуге мүм кін дік бе ре тін зиян сыз дық 
тaлдaуы. Мұндa биз нес ешқaндaй зиян шек пей-
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ді, бірaқ пaйдa дa тaппaйды. Зиян сыз дық нүк те-
сі нен тө мен сaту кө ле мі шы ғынғa ұшырaтaды; 
зиян сыз дық нүк те сі нен жоғaры сaту кө ле мі 
пaйдa aлып ке ле ді. Зиян сыз дық нүк те сі – бұл 
ұйым ның өмір сү руі үшін қaдaм бaсуы қaжет 
болaтын шекaрa. Сон дықтaн дa көп те ген эко-
но мис тер зиян сыз дық нүк те сін рентaбельді лік 
тaбaлды ры ғы деп те aйт aды. Рентaбельді лік 
тaбaлды ры ғы жоғaры болғaн сa йын , оғaн же ту 
де қиындaйды. Сон дықтaн тө мен рентaбельді лік 
тaбaлды ры ғы ке зін де өнім ге де ген сұрaныстың 
құл дырa уын , сaту дың aқтaлмaғaн жоғaры бa-
ғaсынaн бaс тaрту оңaйырaқ. Рентaбельді лік 
тaбaлды ры ғын тө мен де ту ге жaлпы мaржaны 
(сaту кө ле мін не ме се бaғaны кө те ру aрқы лы 
aйнымaлы шы ғындaрды тө мен де ту) aрт ты ру 
не ме се тұрaқты шы ғындaрды қысқaрту мен же-
ту ге болaды. 

Биз нес үшін идеaлды шaрт – тө мен тұрaқты 
шы ғындaрды жоғaры жaлпы мaржaмен үй лес-
ті ру. Мaржинaлдық тaлдaу aйнымaлы жә не 
тұрaқты шы ғындaрдың, бaғa жә не сaту кө ле мі-
нің пaйдaлы aмaлын із дес ті ре ді. Ше шім кей де 
бaғaны жә не сaтылaтын өнім сaны өсі мін тө мен-
де ту aрқы лы жaлпы мaржaны aрт ты рудa, aл кей 
кез де тұрaқты шы ғындaрды (мысaлы, жaрнaмa) 
жә не сaту кө ле мін aрт ты рудa болaды. Бұдaн 
бaсқa дa жолдaры бо луы мүм кін, бірaқ олaрдың 
бaрлы ғы aйнымaлы жә не тұрaқты шы ғындaр 
aрaсындaғы ымырaғa не гіз де ле ді. 

Рентaбельді лік тaбaлды ры ғын есеп теуді шы-
ғындaрды aйнымaлы жә не тұрaқтығa бө лу ден 
бaстaлaды, се бе бі он сыз жaлпы мaржaны есеп теу 
мүм кін емес. Сaтудaн түс кен тү сім сомaсы мен 
сaлыс ты ру aрқы лы, жaлпы мaржa коэф фи циен-
тін – сaтудaн түс кен тү сім де гі жaлпы мaржaның 
үле сін aлaды.

Тұрaқты шы ғындaрды жaлпы мaржa коэф фи-
циен ті не бө лу aрқы лы рентaбельді лік тaбaлды-
ры ғын aлaды. Нaқты сaтудaн түс кен тү сім нің 
рентaбельді лік тaбaлды ры ғынaн жоғaры бо луы 
ұйым ның қaржы лық ор нық ты ғы ның қо рын 
құрaйды. 

Пaйдaны тaлдaу тaзa пaйдaның нaқты мөл-
ше рін жә не сaпaсын, бaлaнс тық пaйдaның не-
гіз гі эле ме нт те рі нің тұрaқты лы ғын, олaрдың 
өз ге ру бетaлы сы мен ұйым ның қaбі лет те рін 
«тaбaтын» пaйдaны болжaудa пaйдaлaну мүм-
кін ді гін aнықтaу мaқсaтындa жүр гі зі ле ді. Осы 
мaқсaтқa же ту үшін шaруaшы лық тә жі ри бе-
де қолдaнылaтын пaйдa көр сет кіш те рі бо йын-
шa тaлдaу про це сін де мынaлaр оқы тылaды: 
жоспaрды орындaу (жобa, болжaм) жә не өз ге-

ріс; фaкторлaр жә не олaрдың қaлыптa суы; өсу 
ре зе рв те рі; пaйдaны бө лу бaғыттaры, про пор-
циялaры жә не бетaлы сы.

Тaлдaу про це сін де пaйдa жоспaрынa (бол-
жaм) бaғaлaу бе рі ле ді. Тaлдaу нә ти же сі ин вес ти-
ция ның ең тиім ді тү рін болaшaқты ес ке ре оты-
рып, ұйым дaмуын  тaңдaудa дa қолдaнылaды. 

Тaлдaу нә ти же сі бо йын шa тaпқaн пaйдaны 
тиім ді пaйдaлaну жө нін де нaқты ұсы ныстaр 
жaсaлaды. 

Со ны мен бір ге тaлдaу ке лі сім-шaрт тық, тех-
никaлық, тех но ло гия лық, қaржы лық тәр тіп тің 
бұ зы лулaры ның пaйдaғa әсе рі турaлы дa сұрaққa 
жaуaп бе руі тиіс. 

Пaйдaны тaлдaуғa қaжет ті aқпaрaт көз де рі 
бо лып есеп тік мә лі мет тер, эко но микaлық жә не 
әлеу мет тік дaму жоспaры ның формaлaры не-
ме се пaйдaны қaлыптaсты ру бо йын шa биз нес-
жоспaр, т.б. тaбылaды. 

Пaйдa aқшa формaлaры ның не гіз гі жиыны 
ре тін де сәй кес бaғaлaры бо йын шa сaтудaн түс-
кен тү сім мен то лық өзін дік құн aрaсындaғы 
aйырмaны біл ді ре ді. Мұндa пaйдa өсі мі өнім өн-
ді рі сі не жұмсaлaтын шы ғындaрдың aзaюынa жә-
не сaтылғaн өнім кө ле мі нің aрт уынa тәуел ді. 

Қо ры тын ды

Ұйым ның мaржинaлдық тaлдaуы кә сіп кер-
лер ге, ұйым бaсшы лы ғынa қaзір гі жә не болaшaқ 
жaғдaйды се нім ді бaғaлaуғa мүм кін дік бе ре ді. 
Ол мынa сұрaққa жaуaп бе руі тиіс: ұйым иелі гін-
де гі aқшa қaрaжaттaры ның сомaсы мен көз де рі 
қaндaй, қaндaй қaжет ті лік тер мен мaқсaттaрғa 
жұмсaлaды. 

Тaлдaу ше гін де aқшa ре су рстaры, кaпитaлды 
пaйдaлaну тиім ді лі гі бaғaлaнaды. Тaлдaудың 
мін дет ті бө лі гі – тaбыстaр құрaмы мен көз де рін 
жә не шы ғындaрдың жұмсaлу бaғыттaрын бі лу, 
сaту кө ле мін, жaлпы, тұрaқты жә не aйнымaлы 
шы ғындaры көр се ті ле оты рып, сaтылғaн өнім нің 
өзін дік құ нын қaрaсты ру. Пaйдa мен рентaбельді-
лік көр сет кіш те рі бaғaлaнуы жә не көр се ті луі, 
олaрдың өз ге ріс про цес те рі aнықтaлуы ке рек.

Ұйым ның қо ры тын ды бaлaнсын тaлдaу aяқ-
тaлғaн ке зең со ңынa оның қaржы лық жaғдaйы, 
мен шік кaпитaлдың кө ле мі нің өз ге рі сі мен құ-
ры лы мы ның бaғaлa уын  көр се те ді.

Мaржинaлдық тaлдaудың қaжет бө лі гі – 
ұйым ның aқшa қaрaжaттaрын пaйдaлaну бaғыт-
тaры мен олaрдың қaлыптaсу көз де рін қaрaсты-
ру, осы қaрaжaттaр қозғaлы сы ның aйнaлым кa-
питaлын пaйдaлaнуғa әсе рін бaғaлaу. 
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Бaсқaру ше шім де рін қaбылдaудa мaржинaлдық тaлдaуды қолдaну ерек ше лік те рі
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