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Дано обоснование финансовой структуры бизнес-плана проекта организации 
производства холодной мастики на основе нефтебитуминозных пород Западного 
Казахстана, которое направлено на определение прибыльности и поиска безубыточ-
ности производственной мощности предлагаемого субъекта предпринимательства. 
Для расчета экономического эффекта предварительно планируемый объем продукции 
распределен по месяцам на 2 года, рассчитаны постоянные и переменные издержки 
производства, определены величины налогооблагаемой и чистой прибыли, срок оку-
паемости проекта и другие необходимые экономические критерии. Анализ и расче-
ты показали, что предлагаемый проект создания мини-завода по выпуску холодной 
мастики будет работать эффективно и безубыточно при использовании не менее 
74% производственной мощности. Результаты экономических расчетов показаны в 
табличной и графической формах. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: точка безубыточности, постоянные и переменные затра-
ты, валовая прибыль, налогооблагаемая прибыль, доход предприятия.
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Шикі мұнайды өндірудің шектеулі жағдайында және бағаның әлемдік нарықта 
тұрақты болмауы себепті экономикалық секторлар үшін негізгі минералды шикізатты 
өңдеу немесе екіншілік қолжетімді ресурстарды пайдалану өзекті мәселелердің бірі бо-
лып саналады. Жаңа өнімдерді шығаруды ұйымдастырудың бір жолы 50% ішкі өнімдерді 
шығаратын шағын кәсіпкерлік құрылымдарды құру және осы арқылы экономиканың 
тұрақты базасын қамтамасыз ету болып табылады. 

Кез келген жаңа бизнесті инвестициялау неғұрлым ұтымды жобалық шешімдерді 
іздеуге негізделеді. 

Мақалада Батыс Қазақстанның мұнай-битумды жыныстары негізінде салқын ма-
стика өндірісі жобасының бизнес-жоспары бойынша жобалық шешімдердің тиімділігін 
және ұсынылған кәсіпкерліктің өндірістік қуаттылығының залалсыздығын анықтау 
үшін қаржылық тұрғыдан негіздеу берілген. Экономикалық ұтымдылықты есептеу 
үшін жобаланған өнімнің көлемі 2 жыл бойы әр айларға бөлінген және өндірістің 
тұрақты және ауыспалы шығындары, таза пайда мен салық салынатын төлемдердің 
көрсеткіштері, жобаның шынайы өтелу мерзімі және т.б. қажетті экономикалық 
критериилер анықталған. 

Анализдеу мен есептеулер көсеткендей пайданы тұрақтандыру үшін салқын 
мастика өндіретін шағын зауытты пайдаланудың жиынтық қуаты жылына 74%-дан 
аз болмауы керек. Сонда ғана зуыттың жұмысы ұтымды және шығынсыз болады. 
Мақалада экономикалық есептеулердің нәтижелері кесте және графикалық түрде 
берілген. 

түйін сөздер: залалсыздық нүктесі, тұрақты және ауыспалы шығындар, жалпы 
пайда, салық салынатын пайда, өндіріс пайдасы.
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Limited crude oil production and price volatility in world markets, the problems of 
processing, not only the main mineral raw materials, but also search use of secondary 
resources for the real sector of the economy is the most relevant. Platform to create new 
products is the organization of small business firms, which in the future should produce more 
than 50% of GDP and become the basis for a stable economy. Investing any new business 
that is based in finding the most effective design solutions. In article the substantiation of the 
financial structure of the business plan of the project organization of production of the cold 
mastic based on oil-bituminous rocks of Western Kazakhstan, which is aimed at determining 
the profitability and finding breakeven production capacity of the proposed business entity. To 
calculate the economic effect of the pre-planned volume of products distributed by months for 2 
years, calculated fixed and variable costs of production, the values of the taxable and net profit, 
payback period and other relevant economic criteria. The analysis and calculations showed 
that the proposed project is the creation of mini-plant for the production of the cold mastic will 
work efficiently and breakeven when used at least 74 percent of capacity. The results of the 
economic calculations in this article are shown in tabular and graphical form. 

KEY WORDS: breakeven point, fixed and variable costs, gross profit, taxable profit, the 
income of the company.
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