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КИРИСИЎ 
 

Экономиканы модернизациялаў ҳəм базар қатнасықлары бух-
галтерия есабының қолланылыўы шегараларын кеңейиттирмекте. 
Себеби жаңа есап объектлери ҳəм буның нəтийжеси сыпатында 
есап мағлыўматларынан жаңа пайдаланыўшылар пайда болады. 
Соның ушын бухгалтерия есабы алдында оны жаңа шараятларға 
сəйкеслестириў бойынша ўазыйпалар пайда болмақта. Есап мағ-
лыўматлары көлеминиң бəрҳəма өсип барыўы, оның сыпатына 
зыян жеткизбестен, бухгалтерия есабы формалары ҳəм методларын 
жəнеде жетилистирип барыўды, ЭЕМ жəрдеминде дəслепки есап 
мағлыўматларын дизимге алыў ҳəм ислеў бериў ўақтын қыс-
қартырыўды талап етпекте.  

Базар қатнасықлары раўажланыўы нəтийжесинде басқа-
рыўдың мағлыўматларға талабы да  күшеймекте. Оның тийкарын 
болса бухгалтерия есабының мағлыўмат системасы қурайды. Бул 
мағлыўмат системасының ажыралып турыўшы белгилери: толық-
лық, ҳүжжет пенен тийкарланғанлық, пул өлшеминиң қолла-
нылыўы ҳəм басқалар болып, есап мағлыўматларын қəлиплестириў 
ҳəм улыўмаластырыў ҳəмде ишки ҳəм сыртқы мағлыўматлардан 
пайдаланыўшыларға жеткизиў имкəнын береди. Соның менен 
бирге, мағлыўматлардан пайдаланыўшылар хожалық жүритиўши 
субъекттиң финанслық-хожалық хызмети туўрысында анық көз-
қарасқа ийе болады.  

Пəнниң мақсети бухгалтерия есабының объектлери ҳəм 
субъектлери; счётлар системасы ҳəм еки жақлама жазыў, xожалық 
айланысларын есапқа алыў, дəслепки ҳүжжетлерди жүритиў, аўыл 
хожалығы кəрханаларында статистикалық усылларды қоллаў, статис-
тикалық көрсеткишлерди анықлаў, өндирис процесслерин статисти-
калық анализ етиў туўрысындағы билимлерин белгилеўден ибарат. 

Пəнниң ўазыйпалары студентлерге бухгалтерия есабының 
теориялық тийкарлары, аўыл хожалығында бухгалтерия есабын 
шөлкемлестириў ҳəм жүритиў, бухгалтерия балансы, оның дүзи-
лиси, xожалық процесслерин есапқа алыў ҳəм олардың нəтийжеле-
ри тийкарында есабат дүзиў туўрысындағы билимлерди, статис-
тиканың теориялық тийкарларын, улыўмаластырыў көрсеткишле-
рин ҳəм олардың мəнисин, финанслық-хожалық хызмети нəтийже-
лерин характерлеўши экономикалық көрсеткишлерин есаплаў 
усылларын ҳəм статистикалық анализлеўди үйретиўден ибарат. 
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Пəнниң үлги бағдарына муўапық студентлердиң билими, оқыўы 
ҳəм көнликпесине қойылатуғын талаплар төмендегилерден ибарат: 

- бухгалтерия есабы ҳəм статистиканың теориялық тий-
карларын; 

- аўыл хожалығында бухгалтерия есабын шөлкемлестириў 
ҳəм жүритиўди; 

- xожалық процесслери ҳəм финанслық нəтийжелерди есапқа 
алыўды; 

- аўыл хожалығы статистикасын шөлкемлестириўди билиўи 
лазым. 

- бухгалтерия есабы ҳəм статистиканың тийкарғы түси-
никлерин билиў; 

- аўыл хожалығында бухгалтерия есабын жүритиў; 
- ҳүжжетлер толтырыў, жəмлеў ҳəм олардағы мағлыўмат-

ларды қайта ислеў;  
- статистикалық гүзетиўди шөлкемлестириў; 
- ғалаба-социаллық ҳəдийселер ҳаққындағы мағлыўматларды 

жəмленген көринисинде келтириў уқыбына ийе болыўы керек. 
- бухгалтерия есабы ҳəм статистиканың усылларын; 
- xожалық процесслери ҳəм финанслық нəтийжелерди есапқа 

алыў ҳəмде финанслық есабат дүзиў;  
- статистикалық анализ усылларын ҳəм олардың социаллық 

ҳəдийселерди шөлкемлестириўде қолланыў жүзесинен көнликпе-
лерге ийе болыўы лазым. 

Усы пəн «Экономикалық теория», «Экономикалық анализ», 
«Аўыл хожалығы экономикасы ҳəм менежменти», «Жоқары мате-
матика», «Философия» сыяқлы пəнлер менен тығыз байланыслы. 

Аўыл хожалығында, əсиресе фермер хожалықларында бухгал-
терия есабы ҳəм есабатын əмелий жақтан жақсылаўда «Фермер 
хожалықларында бухгалтерия есабының əпиўайыластырылған сис-
темасын шөлкемлестириў туўрысында»ғы Нызам айрықша əмелий 
əҳмийетке ийе. Соның ушын оқыў қолланбада бухгалтерия есабын 
шөлкемлестириў ҳəм жүритиў жоқары дəрежеде усы Нызамға 
тийкарланады.  

Əлбетте, китап кемшиликлерден аўлақ болмаслығы мүмкин. 
Оны мазмун ҳəм форма жағынан жақсылаў бойынша билдири-
летуғын барлық ой-пикирлерге ҳəм усыныслар ушын алдынан 
миннеттаршылық билдиремиз. 

Авторлар.  
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I БАП. БУХГАЛТЕРИЯ ЕСАБЫ ПƏНИНИҢ МƏНИСИ, 
ПРЕДМЕТИ ҲƏМ МЕТОДЫ 

 
1.1. Хожалық есабының мəниси ҳəм функциялары 

 
Мəмлекетти модернизациялаў ҳəм экономикалық-социаллық 

раўажландырыў, инновация процесслерин тезлестириў ҳəм базар 
экономикасы шараятында өндирис нəтийжелилигин асырыў зəрүр 
əҳмийетке ийе. Экономиканың барлық тармақларында тийкарғы 
итибарды материаллық, мийнет ҳəм финанслық ресурслардан 
ақылға муўапық ҳəм нəтийжели пайдаланыўға, өнимсиз шығынлар-
ды ҳəм набытгершиликти сапластырыўға қаратыў керек. Бундай 
үлкен ислерди əмелге асырыўда бухгалтерия есабының роли теңсиз 
болып табылады. 

Бизге белгили болғанындай, жəмийет раўажланыўының 
тийкарын материаллық байлықларды өндириў қурайды. Бул 
процессте адамлар тутыныў буйымларын: азық-аўқат, кийим-
кеншек, аяқ-кийим ҳəмде мийнет қуралларын: машиналар, биналар, 
əсбап-үскенелер ҳəм басқаларды жаратады. Өндиристен алынған 
өнимлер болса сатылады, бөлистириледи ҳəм тутынылады. Бундай 
үзликсиз даўам ететуғын өндирис, сатыў (алмастырыў) ҳəм 
тутыныў процесслери социаллық қайта өндиристиң мəнисин 
қурайды. 

Социаллық қайта өндирис процесслерин басқарыў ушын 
болса оларды турақлы түрде қадағалап, усы процесслерде пайда 
болып атырған муғдар ҳəм сапа өзгерислерине минезлеме бериўши 
көрсеткишлерге ийе болыў керек. 

Социаллық қайта өндирис процесслери тийкарынан хожалық 
жүритиўши субъектлерде пайда болатуғын процесслер жыйын-
дысынан ибарат болады. Соның ушын экономиканың айрым 
буўынларындағы өндирис, сатыў, алмастырыў ҳəм тутыныў 
процесслерин характерлеўши муғдар көрсеткишлериниң жыйын-
дысы қайта өндирис процесслери ҳəм социаллық турмыстағы басқа 
процесслерди пүтинлигинше көрсете алады. 

Хожалық процесслерин ҳəм олардың нəтийжелерин қадағалаў 
гүзетиў, өлшеў ҳəм дизимге алыў арқалы əмелге асырылады. 
Гүзетиў арқалы кəрхана ҳəм шөлкемлердиң финанслық-хожалық 
хызметин қураўшы көп санлы ҳəм ҳəр қыйлы фактлере ийе болады. 
Бул фактлерди болса мəлим өлшеў бирликлеринде көрсетиў ҳəмде 
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тийисли түрде топарларға ажыратып дизимге алып барыў зəрүр. 
Сол себепли хожалық хызметине баҳа бериў ушын зəрүр 
мағлыўматларға ийе болады. 

Сондай қылып, есаб жүритиў хожалық хызметин басқарыў, 
кең мəнисте болса пүткил социаллық өндиристи, яғный жəмийетти 
басқарыў ушын зəрүр екен. Басқаша қылып айтқанда, есабат 
жүритиў деп – социаллық қайта өндирис процесслерин қадағалаў 
ҳəм оларды басқарыўды тəмийинлеў мақсетинде, бул процесслерди 
муғдар жағынан сəўлелендирип, сапа жағынан көрсетиўге айты-
лады. Демек, есаб жүритиў басқарыўдың үзликсиз бөлими екен. 

Адамзат жəмийетиниң дəслепки басқышларында есап пүткил 
жəмийетке өндирис ҳəм тутыныў ушын қандай мийнет қураллары 
ҳəм мийнет буйымлары зəрүрлигин билиў мақсетинде керек болған 
болса, жəмийет классларға бөлингеннен кейинги социаллық-
экономикалық басқышларда болса ҳүкимран класстың мəпин 
қорғап келген. Басқаша қылып айтқанда, класслар бар жəмийетте 
есап жүритиў өзгерип, жетилисип ҳəм оның роли асып барған. 
Базар қатнасықларын раўажландырыў бойынша ҳүкимет қабыл 
қылған қарарларды турмысқа ендириўде, кəрханаларды меншик-
лестириў ҳəм исбилерменликти раўажландырыў шараятында есаб 
ҳəм статистиканың роли жəне де асып бармақта. Бундай үлкен 
ўазыйпаларды əмелге асырыў ушын есаб мағлыўматларына ислеў 
бериўди компьютерлестириў, есабтың алдынғы формасын ҳəм 
методларын қоллаў, есаб ислерине сарыпланатуғын қаржылар ҳəм 
мийнет шығынларын кемейиттириўге ерисиў зəрүр. 

Ҳəр бир хожалық факти есапта кəрхана хызметиниң де муғдар 
да сапа тəреплерин көрсететуғын көрсеткишлерге айланады. Булар 
айрым өним түрлериниң ҳақықый өзине түсер баҳасы, кəрхана 
хызметиниң финанслық нəтийжелери ҳəм басқалар. 

Хожалық есабы хожалық жүритиўши субъектти басқарыўда 
пайдаланылатуғын мағлыўмат системасынан ибарат болып, онда 
кəрхана хызметинде пайда болатуғын барлық процесслер ҳəм есаб 
объектлериниң жағдайы туўрысындағы муғдар ҳəм сапа көрсет-
кишлери ҳаққындағы информациялар мəлим қағыйдалар ҳəм стан-
дартлар бойынша оларды басқарыў ушын илимий тийкарланған 
қағыйдаларға муўапық есапқа алынады, өлшенеди, ислеў бериледи, 
топланады ҳəм топарланады. Хожалық есабы кең қамраўлы ҳəм 
толығынша болыўы ҳəмде кəрхана экономикасын басқарыў ўазый-
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палары толық ҳəм өз ўақтында əмелге асырыўға бағдарланған, 
яғный басқарыў системасы ушын пайдалы болыўы лазым. 

Хожалық есабының мəнисин оның функциялары арқалы ашық 
айдын ашып бериў мүмкин (1.1-сүўрет). 

Хожалық есабы кең мəнисте басқарыў функциясы болып, 
адамзат жəмийетиниң дəслепки басқышларында-ақ, социаллық 
пайдалы мийнеттиң ғəрезсиз түри сыпатында ажыралып шыққан. 

Хожалық есабы ҳəмме ўақыт, ҳəр қандай социаллық-эконо-
микалық дəўирде де, өзиниң мəнисине көре басқарыў аппаратын 
мағлыўмат пенен тəмийинлеўге мөлшерленген. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1-сүўрет. Хожалық есабының функциялары. 
 
Сондай қылып, хожалық есабы – хожалық фактлерин, 

ҳəдийселерди ҳəм процесслерин басқарыў, қадағалаў ҳəм анализлеў 
мақсетинде оларды гүзетиў, өлшеў, дизимге алыў ҳəм 
улыўмаластырыў системасы болып есапланады. Хожалық есабы 
негизинде үш есаб түриниң (оперативлик, статистикалық ҳəм 
бухгалтериялық) өзара байланыслылығын көрсететуғын басқарыў 
объектиниң хызмет көрсетиў модели дүзиледи. Олар бир-бирлерин 
өзара толықтырады ҳəм көп жағдайларда бирдей информация-
лардан пайдаланады (есаптың түрлери ҳəм олардың салыстырмалы 
көрсеткиши 1.3 параграфта толық баян қылынған). 

 

 

Хожалық есабының 
функциялары 

 
Информацияларды 

 топлаў 

 
Информацияларды 
дизимге  алыў 

 
Информацияларды 
системаластырыў 

Информацияларды анализлеў ҳəм басқарыў қарарларын  
қабыл қылыў 
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1.2. Хожалық есабында қолланылатуғын өлшемлер   
 
Хожалық жүритиўши субъект хызмети туўрысындағы мағ-

лыўматлар, егер барлық есапқа алынған ресурслар ҳəм хожалық 
процесслери есап өлшемлеринде көрсетилсе, информациядан 
пайдаланыўшылар мүтəжлигин қандырады.  

Есаб өлшемлери – хожалық ресурслары ҳəм процесслерин 
өлшеў ҳəм есаплаў тийкарында хожалық жүритиўши субъекттиң 
ҳəр қыйлы мүтəжликлери ушын көрсеткишлерди қəлиплести-
ретуғын өлшем бирликлери.  

Хожалық қаржыларын ҳəм процесслерин есапта муғдарлық 
сəўлелендириў ушын натурал, мийнет ҳəм пул өлшемлеринен 
пайдаланылады. 

Натурал өлшемлер – есаб объектлерин аўырлық (кг, ц, т ), 
көлем (м.куб, литр), узынлық (мм, см, м, км), майдан (квадрат метр, 
га) ҳəм басқа өлшемлерде көрсетиў ушын қолланылады. 

Натурал өлшемлерде жүритилетуғын есаб муғдарлық ямаса 
натурал есап деп те аталады. Муғдарлық есаб тийкарғы қураллар, 
материаллық емес активлер, орнатылатуғын əсбап-үскенелер, 
шийки зат ҳəм материаллар, таяр өнимлер ҳəм басқа есаб объект-
лерин натурал (физикалық) көлеми туўрысында мағлыўматлар 
менен тəмийинлеўден ибарат.  

Бундай өлшемлер хожалық қаржыларының сақланыўын ҳəмде 
хожалық хызметине оператив басшылық қылыўды тəмийинлейди. 
Натурал өлшемлер бир түрдеги хожалық қаржыларын есапқа 
алыўда қолланылады. Ҳəр түрли натурал көрсеткишлерин жəмлеў 
мүмкин емес. Соның ушын да ҳəр қыйлы хожалық қаржыларын 
көрсетиўши улыўмаласқан мағлыўматларды алыўда бундай 
көрсеткишлерден пайдаланып болмайды. 

Сарыпланған жумыс ўақтын есабқа алыў ушын мийнет 
өлшеминен пайдаланылады. Мийнет өлшемлери – адам/күн, 
адам/саат, норма/саат ҳəм басқаларда анықланады. Мийнет 
өлшемлери көп жағдайларда натурал өлшемлери менен бирге 
қолланылады. Мəселен, бир исши бир саатта ямаса бир күнде 
қанша муғдарда өним өндирген ҳəм т.б. Олар тийкарынан ўақытпай 
ислеўшилерге ис ҳақы есаплаўда, жумыспай ислеўшилердиң 
нормаларын орынлаўын қадағалаўда, мийнет өнимдарлығын 
үйрениўде ҳəм басқаларда қолланылады. 
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Сондай қылып, мийнет өлшемлери, натурал өлшемлери 
сыяқлы қатаң белгиленген қолланылыў шегараларына ийе.  

Түрли түрдеги хожалық қаржыларын, хожалық мүтəжлик-
лерин, есабласыў ҳəм кредит қатнасықларын есабта сəўлеленди-
риўде ҳəмде хожалық хызметиниң жуўмағын пул көриниснде 
шығарыўда пул өлшеми қолланылады. Ол товар-пул қатнасықлары 
бар екенлиги, қаржылардан жүдə тежеп пайдаланыў, бəсекеге 
шыдамлылықты тəмийинлеў ҳəм исбилерменликти раўажландырыў 
менен тиккелей ҳəмде тығыз байланыслы. 

Пул өлшеми көбинше натурал ҳəм мийнет өлшеми менен 
бирге қолланылады. Мəселен, өндирилген өним қунын анықлаў 
ушын бул өним муғдарын ҳəм баҳасын, исшиге ис ҳақы есаплаў 
ушын болса, исши тəрепинен исленген күнлер ҳəм ўақыт бирлиги 
ушын төленетуғын ҳақы суммасын билиў зəрүр. 

 
1.3.Хожалық есабының түрлери ҳəм олардың минезлемеси 

 
Мəмлекетимиздеги айрым хожалық жүритиўши субъектлер-

диң көп тəрепли финанслық-хожалық хызметин ҳəр тəреплеме 
сəўлелендириў ушын ҳəр қыйлы есаб түрлеринен пайдаланылады 
(1.2-сүўрет).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2-сүўрет. Хожалық есабының түрлери. 
 

Олардың ҳəр бири өз предметине сай болған есап 
объектлерине ҳəм усы предметти үйренетуғын өз методына ийе 
болғанлықлары себепли ғəрезсиз есапланылады. Усы ўақытта 
олардан ҳəр бириниң ғəрезсилиги өзара байланыслы ҳəм бир-бирин 
талап етиўден мустасно емес.  

Есабтың ҳəр бир түри бир түрдеги хожалық процесслериниң 
түрли тəреплерин үйренип, информациядан пайдаланыўшыларды 

 

Хожалық есабының түрлери 

 
Оперативлик есаб 

 
Статистикалық есаб 

 
Бухгалтериялық есаб 
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