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Көшбасшымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты халықтан қызу 

қолдау тапқан кешегі тұғырнамасын ширек ғасырды артқа тастаған Тәуелсіз 

Қазақстанның жаhандану дәуіріндегі рухани кеңістігіміздің жаңа бастауы деп 

бағалауымыз керек. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бұл мақаласы ел 

дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін келелі ой, салиқалы 

пікір, батыл шешімдерге құрылған маңызды құжат. Сондай-ақ Елбасы өз 

мақаласында қазіргі жаhандану заманында ұлттық бірегейлікті сақтап қалу, 

өркениеттің жақсысын алып, жаманынан жирену жөнінде өте құнды пікірлер 

айтты. Ендігі міндет – осы ай тылғандарды іске асыру жолында аянбай еңбек ету. 

[1] 

«Халықты жаппай кәсіпкерлікке баулып, 2050-жылға дейін жалпы ішкі өнімдегі 

шағын және орта бизнестің үлесін 50 пайызға жеткізу керек».   Бұл – Елбасы 

Жолдауындағы басым бағыттардың бірі. Қазіргі таңда кәсіпкерлік табыс көзі 

болып отырғаны айдан анық. Себебі, кәсіп – сіздің жеке шаруаңыз және ол 

кәсібіңіз жүріп жатса  – әрине табысты болады. Бірақ кейбір кәсіпкерлер өз 

жұмысына жауапкершілікпен қарамағандықтан олардың халыққа шығарып жатқан 

өнімдері  төмен сапалы болғандықтан адамдар олардан бас тартады. Көптеген 

адамдар кәсіптің мән жайын түсінбей, бір кәсіпті ойлап тауып бірден соны 

орындауға көшіп кетеді. Тіпті кейде біз күнделікті аяқ-киім алғанда, басында ол 

бізге сапалы көрінеді. Ал бірақ, екі-үш аптадан соң, ол жай қатты жүгіргенге 

жыртыла салады. Мүмкін бұл сіздің басыңыздан өткен болар. Бұл аяқ-киімді тіккен 

адамдардың сапасыз тіккені немесе  материалдардың сапасыздығы. Ал соңында ол 

жай ғана шығын болып шығады. Ал кейбіреулері кәсіптен бірден байып кетемін 

деп түрлі банктерден несие алып, соңында оның кәсібі жүрмей құлдырағанда 

қарызға белшесінен батып жатады. Бұл әрине, біздің елімізде жоқ емес. Нағыз өз 

жұмысының шебері, нағыз кәсіпкерлердің айтуынша, бір кәсіпті ашу үшін 

бастаушы кәсіпкерге ең алдымен өзінің кәсібі жайлы мәлімет және жоспары болуы 

қажет. Сонда ғана адам өз жұмысын бастай алады. [2] 

Қазіргі таңда кәсіп біздің елде маңызды деп ойлаймыз. Себебі, статистика 

бойынша, қазірде жұмыссыздық әлі күнге дейін бар. Бірақ оны жоюдың бір жолы 

кәсіппен шұғылдану. Онымен шұғылдансаңыз, жұмысыңыз жүріп тұрса, әрине ол 

деген сөз сіз өзге жұмыссыз адамдарға да жұмыс беріп, оларды да қамти аласыз. [3] 

Біз осы тақырыпты зерттегенде кәсіпкер адамдардың сұхбаттарын тыңдап  

көрдік. Дәурен Рұмақұл еліміздегі алғашқы аяқ-киім өндіруді қолға алған 

кәсіпкерлердің бірі. Алғашында шұлық жасауды ойлаған ол кейіннен сұраныстың 

ерлер аяқ-киіміне жоғары екенін байқаған. Ол ең бірінші 20 жұп сатқаннан кейін 

дами келе өнім көлемін арттырған, тіпті бүгінде тұрақты тұтынушылар тауып 
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тапсырыспен аяқ-киім тігеді. Оның айтуынша, біздің елімізде тері заводтарының 

көбісі әскери қызметкерлерге және полиция қызметкерлеріне  арнап жасалды, 

әрине оларға сәнді аяқ-киім керек емес. Ал бірақ халыққа арнап тері шығарылатын 

заводтар жоқ. Сондықтан ондай терілер шет елден тапсырыспен әкелінеді. Біздің 

еліміз Италия, Америка сияқты аяқ-киім шығара алмайды. Өйткені біздің елде 

жасалған аяқ-киім материяалдары сапасыз күйде, олар тез жыртылады. Оның 

айтуынша, аяқ-киім материалдарын, теріні Дубайдан тапсырыс арқылы аламыз, ал 

табанды Өзбекстаннан тапсырыспен аламыз. Сонда ғана аяқ-киім сапалы бола 

алады. Және сатып алушылар осы аяқ-киімге ризашылығын білдіреді.  

Бұндай кәсіпкерлер кейіңгі өсіп келе жатқан буындарға немесе болашақ 

кәсіпкерлерге үлкен мүмкіндік туғызып отыр! Яғни, неге өзіміздің елімізде де 

осындай халыққа арнап шығарылатын тері өндірмеске?! Бірақ бұл үшін де өте көп 

еңбек пен тәжірибие қажет. [4] 

Біз келесі кәсіпкер туралы айта кетсек. Ол кәдімгі қазақтың сары бауырсағын 

брендке айналдыруға үлес қосып жүрген Таир Нурманов. Осыдан 3 жыл бұрын 

бауырсақ өндірісін қолына алған ол шет ел нарығын да бағындыруға көшкен. 

Көршілес елдерге бауырсақты дәріптеп жүрген Таир сұраныстың жоғары екенін 

айтады. Бұл да өте қызықты кәсіптің түрі. Мысалы, қазірде донер сататын дүкендер 

өте көп бірақ ол бізге шет елдерден келген дүние болғандықтан өзіміздің отандық 

бауырсақты сатып алған мың есе артық секілді. Бұл бізге тағы бір ой туғызды: неге 

осы отандық бауырсақты арнайы қораптарға салып сатпасқа немесе сол қораптың 

сыртына қантты немесе қантпен деп жазып, оның құрамында не бар және қанша 

мөлшерде. Бұлай жазудың мақсаты кейбір адамдар қант диабетімен ауруы мүмкін, 

тіпті сондай адамдарға қантсыз бауырсақты ұсынуға болады. Бұл да өте қызықты 

және табысты кәсіптің көзі.[5] 

Кейбір отандарымыздың айтуынша, шетелдерде біздің отандық бауырсақ 

соуспен бірге сатылады екен. Бұл дегеніміз шет ел адамдарға біздің бауырсақ 

соуспен дәмдірек және ол өтімді екен. Қазіргі таңда кейбір біздің отандық 

кәсіпкерлер шетелге отандық қолсағат шығаруда. Мысалы, Қытайда біздің отандық 

қолсағаттардан бір күнде он бесмың доллорға дейін табуға болады екен.  Біз бұдан 

не ұғамыз? Бұл кәсіпкерлер біздің елімізге өте үлкен өзінің үлестерін қосып жатыр. 

Себебі әрбір кәсіппен шұғылданған адам мемлекетке салық төлейді. Сонда егер 

біздің елде кәсіпкерлер көп болса біздің жеңіл өнеркәсібіміз дами түседі, әрі 

экономикамыз да жоғарылай түседі. Кәсіпкер өз жұмысын дамыту үшін де оған 

қосымша жұмыскер қажет болады, сондықтан ол басқа адамды жұмысқа алады, 

солай-солай біздің оймызша Қазақстанда жұмыссыздық санын азайтуға өте үлкен 

мүмкіндігіміз бар.[6] 

«Алыстан дорбалағанша, жақыннан дорбала» деген қазақтың мақалы бекер 

айтылмаған секілді. Егер кез-келген қазақтың баласы өзімнің еліме үлесімді 

қосқым келеді деп, кәсіп ашқысы келсе оған осы мақалды өмірде қолданса екен 

дейміз. Өйткені өзіңіздің қолыңыздан не келеді содан бастасаңыз, өз кәсібіңіз тек 

алға басады деген ойдамыз. Бұнымен кәсіпті әрқашанда шағын ғана дүниеден 

жасау керек дегенді айтқымыз келеді.[7] 
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Тағы айта кетерлік жайт кәсіпкер болу да өте үлкен жұмыс. Біз кәсіпкерлерді 

зерттей келе, кәсіпкер болу үшін оның бойында негізгі үш қасиет болу керек 

екендігін байқадық. Кәсіпкер ең алдымен өз жұмысына адал болу керек, екіншіден 

имандылық, үшіншіден жауапкершілік қажет. Бірақ, кәсіпкер болуыңыз үшін біз 

атап өткен үш қасиеттің болуы да жеткіліксіз. Сіз кәсіп ашар алдында нарықта не 

жоқ яғни, халыққа не жетіспейді деген нәрсені де ұмытпауыңыз қажет. Мысалы, сіз 

нарықта бар нәрсені ашсаңыз, сіздің жұмысыңыз алға баспауы мүмкін. Халыққа 

бір нәрсені қайталап аша берген де ұнамайды. Яғни, нарықта жетіспей жүрген 

кәсіпті жақсылап зерттеп, сосын барып онымен шұғылдансаңыз, кәсібіңіздің алға 

басары айқын. Егер сіз кәсіпкер бола тұрып, бір танысыңыздан бизнесіңізді дамыту 

үшін қаржылай көмек сұрасаңыз, оны міндетті түрде уақытылы қайтарғаныңыз 

жөн. Оны уақытылы қайтармасаңыз, одан да көп қиындықтарға тап боласыз. [8] 

Кәсіпкер - өте сабырлы болған жағдайда оның қателеспеуіне кепілдік беруге 

болады. «Сабыр түбі - сары алтын», демекші сабырлы адам бәріне байппен 

қарайды. Біздің ойымызша, кәсіп біздің еліміздің экономикасына өте үлкен әсерін 

тигізеді. Біріншіден, жұмыссыздық азаяды, екіншіден адамдардың сүйікті ісі 

болады, үшіншіден бұл-үлкен табыс көзіне айналарына кепіл бере аласыз. Біз 

жоғарыда атап өткен кәсіпкерлердің арқасында біздің еліміздің экономикасы 

жылдан-жылға жақсарып келеді деуге болады.  

Бәсеке болған жерде әрбір тұлға өзінің ең сапалы қызмет түрін ұсынады. Білім 

мен тәрбиесі ғажайып түрде үндескен, ұлттық идеологиясы темірқазығына 

айналған табысты ел болуымыз үшін жақсылыққа ұмтылып, жаманшылықтан 

арылып, саналы түрде барлық қасиеттерімізді ізгілендіріп, сананы рухани жағынан 

үнемі жетілдіріп, дамытып отыруға тиістіміз. Ең бастысы – бағыт-бағдарымыз 

анық, жолымыз жарқын! 

 

Әдебиеттер тізімі 

 

1. Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік», 31 қаңтар 2017 

ж. 

2.Аташева Д.О. «Шағын кәсіпкерлік: тәжірибесі, өзекті мәселелері және 

дамуын кешенді бағалау» Тараз, 2010 ж. 

3.Асан Д.С. «Экономиканы тұрақты дамытуды қамтамасыз етудің 

механизмдерін жетілдіру» Түркістан, 2017 ж. 

4.Киздарбекова А.С, Асетова Г.Б; Кәсіпкерлік құқық (оқулық), Алматы, 2011 ж. 

5.Кулбаева М.А. «Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық 

түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмедері» Түркістан, 2009 ж. 

6.Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі 

7.www.akorda.kz 

8.Сейдахметов А.С,Елшібекова Қ.Ж, Ізмақанова А.Қ; Кәсіпкерлік (оқулық), 

Алматы, 2011 ж. 

 

 

http://www.akorda.kz/


 

12 
 

 

КОНЪЮНКТУРА ФИНАНСОВОГО РЫНКА И ПРИНЦИПЫ ЕЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

УДК 336.02                                                     Адильханова А.Б.- студентка ЦКА 

Научный руководитель - м.э.н.,  Иванов А.В. 

 

Конъюнктурный анализ спросов и предложений финансового рынка, 

предупреждает предпринимателей и органы управления об изменениях, которые 

могут повлиять на рыночную ситуацию. 

Конъюнктурный прогноз закладывает основы для вырабатывания торговой 

политики на финансовом рынке. 

Конъюнктура финансового рынка представляет собой форму проявления 

системы факторов (условий), характеризующих состояние спроса, предложения, 

цен и конкуренции на рынке в целом, отдельных его видах и сегментах. 

Динамика конъюнктуры финансового рынка характеризуется постоянной 

колеблемостью отдельных его элементов. 

1. По масштабу колебаний конъюнктуры выделяются следующие основные 

виды этих колебаний: 

а) Колебания конъюнктуры финансового рынка в целом. Такие колебания 

носят наиболее масштабный характер, определяемый действием 

макроэкономических факторов и существенным изменением форм 

государственного регулирования этого рынка. Они происходят одновременно и 

однонаправленно на всех видах финансового рынка. 

б) Колебания конъюнктуры отдельных видов финансового рынка. Такие 

колебания происходят под воздействием отдельных макроэкономических 

факторов или изменения форм государственного регулирования конкретных 

видов финансовых рынков. В рамках отдельных периодов колебания 

конъюнктуры различных финансовых рынков могут носить разнонаправленный 

характер [1]. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

УДК 338.31 (574)                   Акбиева Ж.А. – КарМУ магистранты 

   Ғылыми жетекші - э.ғ.к., доцент Сабыржан А. 

 

Нарықтық жағдайларда тіршілік ету мен тұрақты жағдайдың негізі оның 

қаржылық тұрақтылығы болып табылады, онда кәсіпорын ақшалай қаражаттарды 

ұтымды және еркін пайдалана отырып, өндірістің үзіліссіз процесін және өнімді 

өткізуді қамтамасыз етеді. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау және жан-
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жақты, ғылыми негізделген және оңтайлы басқарушылық, өндірістік, сондай-ақ 

қаржылық шешімдер қабылдау үшін кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау 

жүргізу қажет. 

Қаржылық талдау дегеніміз қызметтің келешектегі талаптары мен нәтижесін 

бағалау мақсатында кәсіпорынның қаржылық жағдайы туралы деректерді 

зерттеуге және оның қызмет нәтижесін өткенмен салыстыруға негізделген 

процесс. Сонымен, қаржылық талдаудың басты міндеті экономикалық 

шешімдерді қабылдауға байланысты белгісіздік жағдайды төмендету болып 

табылады.  

Қаржылық талдауды қысқа және ұзақ мерзімді экономикалық шешімдердің 

негізделу құралы ретінде, инвестициялардың мақсаттылығын басқарудың 

шеберлігі мен сапасын бағалау құралы ретінде, келешектегі нәтижені болжау 

тәсілі ретінде пайдалануға болады.  

Қазіргі заманға сай қаржылық талдауға сыртқы орта айтарлықтай әсер етеді. 

Сыртқы экономикалық процестерден, контрагенттер (жеткізушілер мен сатып 

алушылар) сенімділігінен, іс әрекет етудің ұйымдық-құқықтық нормаларының 

күрделенуінен шаруашылық етуші субъектілердің қаржылық жағдайының 

тәуелділігі артты. 

Нарықтық экономика жағдайында шаруашылық қызметті талдау 

басқармашылық және қаржылық болып бөлінеді.  

 
Сурет 1 - Кәсіпорынның шаруашылық қызметін талдаудың түрлері. 

 

Мұндай бөлу практикада қалыптасқан кәсіпорын масштабында бухгалтерлік 

есеп жүйесін қаржылық және басқармашылық есепке бөлуге байланысты. 

Талдауды осылайша бөлу біршама шартты болып табылады, өйткені қаржылық 

талдау басқармашылық талдаудың жалғасы және керісінше қарастыруға болады. 

Іскерлік мүддеде талдаудың екі түрі де бір бірін ақпаратпен толықтырады.  

Басқармашылық талдау кәсіпорындағы істің жағдайын нақты бағалауға, 

барлық шығарылған және өткізілген өнімнің құндық құрылымын ғана емес, 

сондай-ақ оның жекелеген түрлерінің құнын, коммерциялық және 

басқармашылық шығындар құрамын зерттеуге, бизнес-жоспар бөлімін 

қадағалайтын лауазымды тұлғалардың жауапкершілік сипатын өте мұқият танып 

білуге мүмкіндік береді.  

Ішкі талдау кәсіпорын қызметімен жүргізіледі, және оның нәтижесі қаржылық 

жағдайды жоспарлау, қадағалау және болжау үшін пайдаланылады. Оның 

Кәсіпорынның өндірістік шаруашылық 

қызметін талдау 

Қаржылық талдау Басқармашылық талдау 

Сыртқы Ішкі 
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мақсаты – ақшалай қаржаттардың жоспарға сай түсуін тағайындау, меншікті және 

қарыз қаржаттарды кәсіпорынның қалыпты жұмыс жасайтындай етіп 

орналастыру, максимум табыс алу және бонкроттан аман қалу.  

Сыртқы талдау көпшілік қаржылық есептілік деректерінің негізінде жүзеге 

асырылады және негізінен кәсіпорыннан тыс жерлерде оның мүдделі 

контрагенттерімен, меншікті және мемлекеттік органдарымен жүргізіледі. 

Сондықтан оны сыртқы қаржылық талдау деп атайды. 

Қаржылық есептілік деректері бойынша қаржылық талдау талдаудың 

классикалық тәсілі. Оның басты мақсаты кәсіпорынның қаржы-шаруашылық 

қызметінің нақты және объективті көрінісін беретін көрсеткіштердің шамалы 

санын алу болып табылады. Сонымен қатар басқарушы мен талдаушыны 

кәсіпорынның ағымды, сондай-ақ таяудағы немесе болашақтағы қаржылық 

жағдайы, яғни қаржылық жағдайдың күтілетін көрсеткіштері қызықтыруы 

мүмкін. 

Қаржылық талдау мақсатының альтернативтілігін тек қана уақытша 

шекаралар ғана анықтамайды. Олар сондай-ақ қаржылық талдау субъектісінің 

мақсатына, яғни қаржылық ақпаратты нақты қолданушыларға да байланысты.  

Нарық жағдайында жұмыс жасайтын кәсіпорынның қаржылық талдауының 

негізгі міндеттері: 

- кәсіпорынның қаржылық жағдайын және оның есепті кезеңде өзгеруін жалпы 

бағалау; 

- активтердің құрамы мен құрылымын, олардың жағдайы мен қозғалысын 

бағалау; 

- меншік капитал мен міндеттердің құрамы мен құрылымын, олардың жағдайы 

мен қозғалысын бағалау; 

- кәсіпорынның қаржлық тұрақтылығы көрсеткішін талдау және олардың 

өзгеру деңгейін бағалау; 

- кәсіпорынның төлем қабілеттілігі мен баланстың жойылуын талдау; 

- кәсіпорын табыстылығының абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштерін 

талдау; 

- кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің іскерлік белсенділігі мен 

тиімділігін талдау; 

- кәсіпорынның нарықтық тұрақтылығын қысқаша болжау және оның 

қаржылық стратегиясын әзірлеу. 

Бұл міндеттерден, қаржылық талдау шаруашылық етуші субъектінің қызметін 

зерттеуде үлкен рөл ойнайтынын көруге болады, ол қаржылық менеджменттің 

маңызды элементі болып тбылады. Кәсіпорынның қаржылық есептілігін 

қолданушылардың айтарлықтай барлығы оны өздерінің мүдделерін оңтайлы 

шешу үшін пайдаланады. Меншіктілер қаржылық есептілікті фирманың 

тұрақтылық жағдайын сақтай отырып, капиталдың табыстылығын жоғарылату 

үшін талдайды. Ал кредиторлар мен инвесторлар - өздерінің қарыздары мен 

салымдары бойынша тәуекелді минималдау үшін талдайды. Қаржылық талдау 

өндіріс қызметін басқару проблемаларын анықтау үшін де қолданылады. Ол 

компания басшылығының қызметін бағалау үшін де пайдаланылады.  
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Қандай да бір кәсіпкерлік қызметтің соңғы мақсаты бұл табыс табу. 

Сондықтан шаруашылық етуші субъектінің әкімшілігі қаржылық талдау 

нәтижелерін негізге ала отырып, ғылыми негізделген, дұрыс және оптималды 

басқармашылық және қаржылық шешім қабылдауы керек, олардың орындалуы 

практикада осы мақсатқа жетуді қамтамасыз етер еді. Қабылданатын барлық 

шешімдер негізгі үш бағытқа түйіседі: 

- ресурстарды салу бойынша шешім; 

- осы ресурстар көмегімен жүргізілетін операциялар; 

- қаржылық бизнес құрылымын анықтау. 

Қаржылық шешімнің осы бағыттарын уақытылы және сапалы қамтамасыз ету 

ішкі немесе сыртқы талдауға қарамастан, біртұтас ретінде қарастырылып отырған 

қаржылық талдаудың мәні болып табылады.Қаржы-шаруашылық қызметін талдау 

әдістері дегеніміз кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін анықтау үшін 

қолданылатын талдамалық процедуралар жиынтығы.  

Қаржылық талдау тәжірибесі нарықтық экономика жағдайларында іс әрекет 

ететін кәсіпорындардың қаржылық есептілігін талдаудың әдісін әзірледі. 

Қаржылық талдаудың бұрынғы әдісінде әртүрлі баптар шамасын мен топтардың 

қосындысын және баланс бөлімдерін олардың нормативті шамаларымен 

салыстыру, нормативтен ауытқу себептерін, осы ауытқулардың кәсіпорынның 

қаржылық жағдайының тұрақтылығына әсерін зерттеу шешуші роль алды. Жаңа 

қаржылық есептіліктің бірден бір маңызды ерекшелігі онда жоспарлық 

көрсеткіштер мен нормативтер көрсетілмейді. Нарық жағдайында қаржылық 

жоспарлау кәсіпорынға сырттан оның қызметіне көптеген көрсеткіштер беретін, 

орталықтандырылған әкімшілік мақсатты сипаттан айырады. Ол біріншіден 

нарықтық конъюнктура бәсекелестігінің нәтижесінде өзінің жағдайын нығайтуға 

талпынатын кәсіпорынға шаруашылық жүргізудің алғыр стратегиясы мен 

тактикасын әзірлеу үшін қолданылады. Қаржылық қызметте нормативтерді 

пайдалану әрбір кәсіпорынның өзнің таңдауы, сондықтан нормативтер туралы 

ақпарат коммерциялық құпиялылық аясына ауысады.  

Нарықтық жағдайда іс әрекет ететін кәсіпорындармен пайдаланылатын 

қаржылық талдаудың негізгі әдістері арасында келесі алты әдісті бөліп айтуға 

болады: 

- көлденең талдау; 

- тігінен талдау; 

- трендтік талдау; 

- қаржылық коэффициенттер әдісі; 

- салыстырмалы талдау; 

- факторлы талдау. 

Көлденең талдау – есептіліктің әрбір позициясын алдыңғымен салыстыру. Ол 

алдыңғы кезеңмен салыстырғанда бухгалтерлік есептіліктің әртүрлі баптарының 

абсолютті және салыстырмалы ауытқуын анықтайды.  

Тігінен талдау – есептіліктің әр позициясының тұтас нәтижеге әсерін 

анықтаумен жиынтық қаржылық көрсеткіштер құрылымын анықтау. Ол тұтас 

баланс немесе оның бөлімдері бойынша жекелеген баптардың жиынтық 

көрсеткіштеке үлес салмағын анықтайды. Мысалы, ұзақ мерзімді және ағымды 
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активтердің кәсіпорын мүлігінің жалпы құнындағы салмағы, яғни баланс 

валютасында.  

Көлденең және тігінен талдаулар бір бірін толықтырады. Сондықтан, 

бухгалтерлік нысанды есептілік құрылымын, сондай–ақ оның жекелеген 

көрсеткіштерінің динамикасын сипаттайтын кестелер жиі құрылады.  

Тренді талдау базисті жыл деңгейінен, онда барлық көрсеткіштер 100% болып 

қабылданған, бірқатар жылдарға көрсеткіштердің салыстырмалы ауытқуы есебіне 

негізделген. Басқаша айтқанда, тренді талдау дегеніміз есептіліктің әр 

позициясын бірқатар өткен кезеңдермен салыстыру және тренді анықтау, яғни 

жекелеген кезеңдердің кездейсоқ әрекеттер мен жеке ерекшеліктерден тазаланған 

көрсеткіштер динамикасының негізгі қарқыны. Тренд көмегімен келешектегі 

көрсеткіштердің мүмкін шамалары құрылады, сондықтан перспективті, болжамды 

талдау жүргізіледі.  

Коэффициенттер дегеніміз салыстырмалы шамалар, оларды есептеу кезінде 

шаманың біреуі бірге теңеледі, ал екіншісі бірге қатысты көрсетіледі. Қаржылық 

коэффициенттерді есептеу баланстың жекелеген баптары арасындағы белгілі бір 

өзара қатынастардың бар болуына негізделеді. Олар кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын кезекті факторлық талдаудың бастапқы базасы болып табылады және 

екі шама арасындағы математикалық қатынасты көрсетеді, оларды талдау 

жасырын құбылыстарды анықтап зерттеуге мүмкіндік береді.  

Қаржылық коэффициенттерді талдау бастапқы шамамен салыстырудан, 

сондай-ақ есепті кезеңге немесе бірқатар жылдарға олардың динамикасын 

зерттеуден тұрады. Бастапқы шама ретінде кезеңдегі қаржылық жағдай 

тұрғысынан қарағанда өткенде оңтайлы болған аталмыш кәсіпорынның уақыт 

қатарындағы көрсеткіштер мағынасы бойынша орташа алынғандар; анағұрлым 

сәтті бәсекелестік есептілігінің деректері бойынша есептелген көрсеткіштер 

мағынасы, салыстырмалы көрсеткіштердің оптималды мағынасы; 

көрсеткіштердің орташа салалық мағынасы пайдаланылады. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын және оның өзгеру беталысын нақты және 

толық сипаттау үшін қаржылық коэффициенттердің біршама санын салыстыру 

жеткілікті. Осы көрсеткіштердің әрқайсысы кәсіпорындағы қаржылық жағдайдың 

анағұрлым мағыналы жақтарын көрсетуі өте маңызды. Жойылу, қаржылық 

тұрақтылық, табыстылық және іскерлік белсенділік айтарлықтай кеңінен таралған 

және көп зерттеледеі.  

Салыстырмалы талдау – бұл фирма, бөлімше, цехтағы жекелеген көрсеткіштер 

бойынша есептіліктің жинақ көрсеткіштерін ішкі шаруашылық талдау және де 

бәсекелес көрсеткіштермен орташа салалық және орташа жалпы экономикалық 

деректерге қатысты аталмыш фирма көрсеткіштерін шаруашылық аралық талдау. 

Бұл әдісте үйлес түсінік пен құбылыс арқылы баға беріледі. Ол процестерді 

салыстырып, сәйкес тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді. Бұл тәсілді 

қолданудағы қажетті шарт көрсеткіштерді салыстырмалығын қадағалау болып 

табылады. 

Факторлық талдау – бұл нәтижелі көрсеткішке жекелеген факторлардың әсер 

етуін талдау. Факторлы талдау тура, яғни нәтижелі көрсеткішті құраушы 
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бөліктерге бөлу, сондай-ақ жекелеген элементтер жалпы нәтижелі көрсеткішке 

біріктіргенде, кері болады.  

Атап өтетіні, қазіргі уақытта өзіне тән қандай да бір ғылымның тәсілі мен 

әдісін бөліп жару мүмкін емес, өйткені әртүрлі ғылымның ғылыми элементтердің 

өзара енуі байқалады. Қаржылық талдауда экономикалық ғылымның бастапқыда 

қандай да бір шегінде әзірленген әртүрлі тәсілдер пайдаланылады. Оларды 

іскерлік қолдану кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауға және оның 

қаржылық тұрақтылығын нығайту бойынша ұсыныстар әзірлеуге мүмкіндік 

береді.  
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Бүгінгі таңданарықтық экономикаға ұмтылған Қазақстанда кәсіпкерлік 

қызметінайтарлықтай жетістікке жету мақсатында жан жақты дамуына әсер ететін 

әрі қорғайтын қаншама заңнамалық актілермен қамтылсада барлығының қайнар 

көзі болып табылатын конституцияның рөлін анықтап кетеміз. 

1995 жылдың 30 тамызында республикалық референдумда қабылданған ҚР 

Конституциясы еліміздің Негізгі Заңы болып табылады. Ол конституциялық 

құрылысты және оның негіздерін, адам мен азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарын, мемлекетті ұйымдастыру негіздерін, сондай-ақ билікті жүзеге 

асыруды ұйымдастыру негіздерін бекітуге арналған негізгі құжат болып 

табылады. Жеке адамның құқықтық мәртебесі қолданыстағы құқықтың барлық 

салаларының нормаларында көрсетілген адам мен азамат құқықтарының барлық 

жиынтығымен айқындалады.Конституцияның қалған барлық құқықтық актілерге 

қатысты жоғары заңдық күші бар: елде қабылданатын бірде-бір құқықтық акт 

(Конституциялық Заң, ҚР Президентінің Жарлығы, ҚР Үкіметінің Қаулысы, 

өңірлік құқық шығармашылығы актісі, сот шешімі және т.б.) негізгі заңға қайшы 

келмейді, ал қарама-қайшылық (заңды қайшылықтар) жағдайында 

Конституцияның нормалары басымдыққа ие болып табылғандықтан дәл 

Конституцияның кәсіпкерлікті қалыптастырудағы рөлін анықтаймыз[1]. 

Жеке тұлғаның құқықтық мәртебесінің негіздері Конституциялық бекітілген 

құқықтар мен бостандықтарды қамтиды, олар барлық құқықтар мен 

бостандықтардың біршама аз бөлігін құрайды. 

Бір құқықтврдың неге конституциялық түрде,албасқаларының - ағымдағы 

заңнамалық актілерде бекітілуінің, мынадай себептерін атап өтуге болады,  
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1. Осы құқық пен бостандықтың адам мен қоғам үшін маңызы. Конституция 

жеке адам үшін де, жалпы қоғам үшін де өмірлік маңызды және ең көп әлеуметтік 

мәні бар құқықтар мен бостандықтарды бекітеді. Сондықтан негізгі құқықтар мен 

бостандықтарды мемлекет мойындап қана қоймай, оның өмір сүруінің қажетті 

шарты ретінде қорғайды. 

2. Адамға осы құқық пен бостандықтың бастапқы немесе туынды сипаты. 

Ескерту. ҚР Конституциясының 12-бабында "адамның негізгі құқықтары мен 

бостандықтары әркімге туғаннан тиесілі, олар абсолютті және бөлінбейтін болып 

танылады"деп көрсетілген. Дәл осындай құқықтар конституциялық түрде 

бекітіледі. 

3. Негізгі құқықтар мен бостандықтарға ерекше заңдық қасиеттер тән: 

а) конституциялық құқықтар мен бостандықтар жеке адамның құқықтық 

мәртебесінің ядросын құрайды, құқықтың өзге салалары бекітетін барлық басқа 

құқықтардың негізінде жатыр; 

б) негізгі құқықтар мен бостандықтар әрбір адамға және 

азаматтарға тиесілі. Барлық басқа (негізгі емес) құқықтар мен бостандықтар 

адамның әртүрлі қоғамдағы орны мен өзгеде факторлар әсерінен жеке 

заңнамалармен реттеледі (мысалы, жұмысшылар мен қызметшілерге қатысты 

еңбек заңнамасы, отбасылық қатынасты реттейтін неке және отбасы кодексі, 

мүліктің меншік иелеріне, тұрғын үй алаңын жалдаушыларға қатысты 

құжаттарды қалыптастырушы нормалар және т. б.); 

в) негізгі құқықтардың, бостандықтар мен міндеттердің сипаты 

олардың жалпылығы. Олар тиісінше әрбір адам немесе әрбір азамат 

үшінбарлығына тең және бірдей; 

г) ҚР азаматтарының негізгі құқықтары мен бостандықтары басқа 

құқықтардан ерекшелену себебі,пайда болу негізі бойынша. Мұнда жалғыз негіз 

ҚР азаматтығына жататындығы болып табылады. Негізгі құқықтар мен міндеттер 

адамның мемлекетпен басты байланысын, оның азамат ретіндегі мәртебесін 

білдіреді; 

д) ҚР азаматының негізгі құқықтары мен бостандықтары алынбайды және 

азаматтың қалауы бойынша иеліктен шығарылмайды. Олар азаматтығына 

байланысты оған тиесілі, құқықтық мәртебеден ажыратылмайды және 

азаматтығынан айырылумен бірге ғана жоғалуы мүмкін; 

е) негізгі құқықтар мен бостандықтар оларды іске асыру тетігімен 

ерекшеленеді. Барлық басқа құқықтар мен міндеттер нақты құқықтық 

қатынастарға қатысу арқылы оның құқықтық қабілеттілігін іске асыру процесінде 

адамның және азаматтың игілігі бола алады. Негізгі құқықтар нақты саладағы кез 

келген құқықтық қатынастардың, тұрақты, ажырамас құқықтың, құқықтық 

қатынастардың әрбір қатысушысының алғышарты ретінде әрекет етеді.; 

ж) негізгі құқықтардың, бостандықтар мен міндеттердің сипатты сипаты 

оларды бекітудің ерекше заңдық нысаны болып табылады: олар жоғары заң күші 

бар мемлекеттің құқықтық актісінде - Конституцияда тіркеледі[2]. 

Жоғарыда көрсетілген белгілер адам мен азаматтың негізгі құқықтары мен 

бостандықтары ұғымын сипаттай келе, ол былайша тұжырымдалуы мүмкін: 



 

19 
 

Адамның құқықтары мен бостандықтары - өзінің қажеттіліктері мен 

мүдделерін қанағаттандыру үшін белгілі бір әрекеттерді жасау, белгілі бір 

құқықтарды пайдалану мүмкіндігі. 

Соның ішінде, біздің қарастыратын бағытымыз жеке тұлғаның экономикалық 

құқтары мен бостандықтары және оның кәсіпкерлікті жүзеге асырудағы орны 

болып табылады.  

Экономикалық құқықтар мен бостандықтар-бұл адамның экономикалық 

саладағы заңды мүмкіндіктерін айқындайтын Конституциялық құқықтардың 

жиынтығы.  Олардың қатарына жатады: 

1. Еңбек бостандығы (Конституцияның 24 - бабы) - кез келген адамның 

мүмкіндігі өзінің еңбекке қабілеттеріне иелік ету. Бұл дегеніміз, әркімқызмет 

түрін және мамандықты еркін таңдауғақұқығы барлығымен сипатталады. 

Мәжбүрлі еңбекке сот үкімі бойынша не төтенше немесе соғыс жағдайы 

жағдайларында ғана жол беріледі. Әркімнің қауіпсіздік пен гигиена талаптарына 

жауап беретін еңбек жағдайларына, еңбегі үшін қандай да бір кемсітусіз сыйақы 

алуға, сондай-ақ жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар. 

2. Жеке меншік құқығы (Конституцияның 26 - бабы) - заңды түрде сатып 

алынған кез келген мүлікті иелену, пайдалану және билік ету мүмкіндігі. Сот 

шешімі бойынша болмаса, ешкім де өз мүлкінен айырылуы мүмкін емес. 

Мемлекет мұқтажы үшін мүлікті мәжбүрлеп иеліктен шығару тең бағамен өтелген 

жағдайда ғана жүргізілуі мүмкін. 

3. Мұрагерлік құқығы (Конституцияның 26-бабы) - қайтыс болған адамның 

(мұра қалдырушының) құқықтары мен міндеттерінің адамға (мұрагерге) өту 

мүмкіндігі) 

4. Кәсіпкерлік қызмет еркіндігі (Конституцияның 26-б .) 

табыс алу үшін өз жауапкершілігімен жүзеге асырылатын азаматтар мен 

олардың бірлестіктерінің дербес бастамашылық қызметінің мүмкіндігі[3]. 

Осындай, құқықтарды қалыптастыру арқылы Ата заңымыз нарықтық 

экономика сахасына шығуға барынша қолайлы жағдайлар кешенін 

қалыптастырып отыр.   

Экономикалық, философиялық және басқа да әдебиет түрлерінде 

"кәсіпкерлік"ұғымының мәні тұрғысынан әртүрлі көзқарастарды табуға болады. 

Мысалы, американдық ғалымдардың ұғымдары бойынша – бұл батыл, маңызды 

және қиын жобаларды ұйымдастыру мен жүзеге асыруға бағытталған 

азаматтардың қызмет түрі. Кәсіпкерлік-азаматтардың (олардыңбірлестіктерінің) 

өзтәуекеліне алып және өз жауапкершілігіменеріктітүрдежүзегеасыратынқызмет 

түрі. Кәсіпкерлік жаңа нәрсе жасау немесе бұрыннан бар нәрсені жақсарту 

ұғымдарымен байланысты. Ол "динамизм", "бастама", "батылдық" ұғымдарымен 

байланысты және қоғамда көптеген қызықты идеялар шындыққа айналатын 

әлеует пайда болады. 

Батыс елдерінде қазіргі уақытта кәсіпкерлік шаруашылық жүргізудің ерекше, 

новаторлық, антибюрократиялық стилі ретінде сипатталады. Оның негізінде жаңа 

мүмкіндіктерді үнемі іздеу, инновацияға бағдарлау, қойылған міндетті шешу үшін 

ресурстарды әртүрлі көздерде тарту және пайдалану іскерліктері жатыр[4]. 
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Қазіргі уақытта Қазақстанда жүзеге асырылып жатқан экономикалық 

реформаның басым бағыттарының бірі шағын бизнестің қалыптасуы мен дамуы 

болып табылады. Қоғам шағын бизнестің нарықтық тетіктерді қалыптастырудың 

негізгі шарттарының бірі және қазіргі заманғы нарықтық жүйенің құрамдас бөлігі 

болып табылатындығын айқын түсінеді. Шағын бизнесті өнеркәсіптік секторды 

әртараптандырумен (бөлшектеумен) бірлікте дамыту "Қазақстан - 2050" 

Стратегиясы негіздерінің бірін құрайды. Қазақстандағы шағын бизнес 

шаруашылық жүргізудің нарықтық жүйесін құрудағы қажетті буын ғана емес, 

сонымен қатар қоғамның әлеуметтік қайта құрудағы маңызды элемент болып 

табылады. Сол мақсатта мемлекетіміздің  бағытталыған стратегиялық жобалардан 

басқа, заңнамалық актілер белсенді жаңарып жетілуде[5].  

Қазақстан монополизмді еңсеруге және бәсекелестікті дамытуға бағытталған 

түбегейлі өзгерістерді талап ететін әлеуметтік бағдарланған нарықтық қоғамды 

қалыптастыру бағытын жариялады. Кәсіпкерлік өтпелі кезеңнің нарықтық 

экономикаға негізгі буындарының бірі бола отырып, бүкіл мемлекет ауқымында 

жекелеген адамдардың нарықтық мінез-құлқының дағдыларын қалыптастыруды 

жеделдетді. 

Шағын кәсіпкерлікті одан әрі дамыту мақсатында Мемлекет басшысы 

таяудағы перспективаға шағын бизнесті қолдаудың негізгі бағыттарын, оның 

ішінде кәсіпкерлік ахуалды, бәсекелестік ортаны, жеке секторды қосылған құны 

жоғары өндірісті құруға ынталандыратын қоғамдық институттар жүйесін 

қалыптастыруды айқындады. 

Кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау, шағын және орта 

бизнесті қолдаудың жаңа нысандарын енгізу және қолданыстағы нысандарын 

күшейту, әкімшілік және бюрократиялық кедергілерді қысқарту жөніндегі саясат 

жалғасуда. 

"Кәсіпкерлік туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру 

мақсатында мемлекеттік органдар жанындағы кәсіпкерлік мәселелері жөніндегі 

сараптамалық кеңестер жұмысының жаңа регламентін, сараптамалық кеңестер 

жүргізетін нормативтік құқықтық актілер жобаларының сараптамасына қатысу 

үшін кәсіпкерлер бірлестіктерін аккредиттеу тәртібін бекітуді көздейтін заңға 

тәуелді нормативтік құқықтық актілер қабылданатын болады[6]. 

Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін Қазақстан Республикасының 

индустриялық-инновациялық даму стратегиясын іске асыру кезеңдерінің бірі 

ретінде кәсіпкерлік инфрақұрылымын дамыту міндеттерін шешу 

көзделеді.Барлық өңірлерде кәсіпкерлікті және инновациялық қызметті қолдау 

инфрақұрылымы объектілерін құру және тиімділігін арттыру жөніндегі жұмыстар 

жүзеге асырылуда. Көптеген адамдар бүгінгі күні кәсіпкер тек туа біткен 

қабілеттері бар, мысалы, ұйымға қабілеттілігі, жеке энергиясы, қаттылығы, 

тәуекелге дайындығы және коммуникабельділігі сияқты адамдар бола алады деп 

санайды. Сол себепті,"Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры" АҚ-ның өз кәсібін 

бастаймын деген адамға, тиімді қолдаушы мекеме ретінде қалыптасты, оның 

өкілдік желісі арқылы өңірлерде ақпараттық-талдау, консалтингтік және оқу-

әдістемелік қызметтер көрсету мәселелері бойынша кәсіпкерлікті дамытып, 

сапалы кәсіп түрін бастауға көмекші ретінде жұмыс жасауда[7]. 



 

21 
 

Халықтың, бизнес пен мемлекеттік сектор өкілдерінің (жүргізілген сауалнама 

нәтижелері бойынша) болжамдарына сәйкес Қазақстан адамдардың өмір сүру 

деңгейі өсіп келе жатқан және алдыңғы қатарлы технологиялар мен дағдыларға 

негізделген бәсекеге қабілетті экономикасы бар ашық, бірыңғай және әділ елге 

айналуы тиіс. Қазақстан Республикасының 2025 жылға қарай стратегиялық 

мақсаты-бизнес пен адами капиталдың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, 

технологиялық жаңғырту, институционалдық ортаны жетілдіру және табиғатқа ең 

төменгі теріс әсер ету негізінде ЭЫДҰ елдерімен салыстырмалы адамдардың өмір 

сүру деңгейін арттыруға алып келетін, экономиканың сапалы және тұрақты өсуіне 

қол жеткізу. Қазақстан әлеуметтік-экономикалық және институционалдық дамуға 

ЭЫДҰ – ға мүше елдерге кем түспейтін деңгейде қол жеткізуге және кейіннен 

ЭЫДҰ-ға кіруге бағытталған[8]. 

Прогресс жолындағы Қазақстанның әлемнің дамыған 30 елінің қатарына кіру, 

ең біріншіден кәсіпкерлікті нарықтық экономикаға сай дамыту арқылы  

қөзделген. 

Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, Қазақстан Республикасында 

Конституцияның адам мен азаматтың өмірінің әр сатысында негізгі айырылмас 

құқықтарын баяндай келе кәсіпкерлікті дамытуда өзіндік рөлді ие екенін 

байқауымызға болады. Ағаштың түп тамыры сияқты Конституцияда 

экономикамызды дамытуды қамтамасыз ететін құжаттар мен өзге нормативтік 

құқықтық актілердің қайнар көзі болып келе ынталандырушы, серпім беруші 

күшке ие. Себебі, адамдардың басқа заңды білмеседе, конституциялық 

құқықтарын біліп жүзеге асыруға ұмтылады. 

Конституция кәсіпкерлікпен айналысу құқығын қалыптастыра отырып, 

экономиканың ұзақ мерзімді, негізгі даму факторы болып табылатын саланы 

қамтамасыз етуші орынды алады деп атап өткен жөн. Кәсіпкерліктің даму серпіні 

жаңа шағын кәсіпорындардың құрылу үдерістерінің жандандырылуын және 

оларда жұмыс істейтіндердің санының ұлғаюын көрсетеді, бұл жұмыссыздық 

азаюына және ел экономикасының нығаюына әкеледі. 
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ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК 

УДК 61.614.334.  Алимбатыров М., Әнуарова Н.,Тәліп А.- ҚММУстуденттері 

Ғылыми жетекші-тарихмагистрі,аға оқытушы  Алиева М.Т. 

 

Мемлекет басшысы Қазақстан халқына арнаған Жолдауында еліміздің 

денсаулық сақтау жүйесі алдына нақты міндеттерқойды.Қазіргі заманғы 

денсаулық сақтау саласы қымбат стационарлық емге емес, аурулардың алдын 

алуға бағытталуы тиіс екенін айтты. Қоғамдық денсаулық саласын басқаруды 

күшейтуді, салауатты өмір салтын насихаттауды, жастардың репродуктивті 

денсаулығын сақтауды және нығайтуды тапсырды. [1] 

Денсаулықсақтау саласында кәсіпкерліктің дамуы және өндірістік 

кәсіпкерліктіңдамуымаңыздышаралардыңбірі.Кәсіпкерліктүсініктегімедицина-

лыққызметкөрсетупайдатабумақсатындағыхалықтыңденсаулығынжақсартуда-ғы 

экономикалық іс-әрекет. Денсаулық сақтау жүйесіндегі экономикалық 

қатынастардың ерекшелігі қоғамның әлеуметтік саясатымен, жағдайымен тығыз 

байланысты. Қазақстан Республикасы Президенті 1998 жылы 27 сәуірдегі 

«Азаматтар мен заңды тұлғалардың кәсіпкерлікпен айналысу еркіндігін қорғау 

туралы» [2] Жарлығын жүзеге асыру туралы қаулы қабылдады. Осы кезде 

мемлекеттік денсаулық сақтау мекемелерінің ақылы қызмет көрсету түрлері 

қарастырылды және медициналық қызмет түрлері анықталып, олардың ақысы 

белгіленді.  

Сонымен қатар, ҚР Президентінің 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 

«Медициналық қызметтерді көрсету, дәрілік заттардың, медициналық мақсаттағы 

бұйымдар мен медициналық техниканың айналысы бойынша жеке кәсіпкерлік 

саласындағы тексеру парақтарының нысандарын бекіту туралы»[3] бұйрығына 

сәйкес жоспар бекітілді.  

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында денсаулық сақтау саласындағы 

кәсіпкерлік дамуда. Соның ішінде жеке меншік клиникалар дамып келуде. Себебі, 

мемлекеттік клиникаларда дәрігерлерге төленетін жалақы мөлшері аз, кадрлық 

мамандар жетіспеушілігімен көрінеді. Ал жоғары оқу орнын бітірген дәрігерлер, 

шет елде оқыған білікті мамандар - жеке клиникалар ашып 

алуғакөшкен.Жекеменшікклиникалардыңкөбеюіхалыққақызметкөрсетуде 

бәсекелестікортанықалыптастырып,ҚазақстанРеспубликасыныңмедицинасының 

дамуына әсер етеді. Бірақ мемлекеттік клиникаларда қызмет көрсету тегін 

болғанымен мамандар жеткіліксіз. Ал жекеменшік клиникаларда қызмет көрсету 

халыққа қымбат түседі.[4]  
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Денсаулық сақтау саласының кез-келген қаржыландыру және басқару 

нысанында (сақтандыру, бюджеттік-сақтандыру, жеке меншік, бюджеттік) бұл 

салада толыққанды нарықтық қатынастар құру мүмкін емес. Экономиканың басқа 

салаларында еркін жұмыс істейтін қарапайым нарықтық қатынастар бұл салада 

нарықтың толық жетілмегендігінен жүзеге асырыла алмайды, өйткені денсаулық 

сақтау қоғамдық шаруашылықтың саласы ретінде нарықтық механизмнің 

қызметін бұзатынбірнешесипатқаие. 

Біріншіден, денсаулық сақтауда қажетті медициналық қызметтерді тұтынудың 

көлемі мен деңгейі тек қана тұтынушының төлем қабілеттілік деңгейімен 

анықталмайды. Бұл, ең бірінші, әлемнің көптеген мемлекеттерінде тегін 

көрсетілетін жедел медициналық жәрдем жүйесіне қатысты. Сондай-ақ, жеке 

табыс деңгейі мен медициналық көмекті тұтыну деңгейінің арасында кері 

байланыс бар екені дәлелденген. Оған мысал ретінде Ұлыбританиядағы 

денсаулық сақтау саласының ресурстарының 50 %-ға жуығын халықтың 10 %-ын 

құрайтын өте кедей отбасылар тұтынатынын айтуға болады. Сондай-ақ, халықты 

медициналық қызметтерді тұтынуда бірдей мүмкіндіктермен қамтамасыз ету 

үшін денсаулық сақтау саласының бюджетін қайта бөлудің қажеттілігі пайда 

болады (ол тек мемлекеттік реттеу жағдайында ғана мүмкін болады), яғни 

саланың қызметтеріне неғұрлым мұқтаж топтарды (балалар, қарт адамдар, 

созылмалы аурулары бар науқас адамдар, мүгедектер, табыс деңгейі төмен топтар 

т.б.) медициналық көмекпен қамтамасыз ету үшін қоғамдық ауызбіршілік (сау 

адам ауру үшін, бай адам кедей үшін, жас адам қарт адам үшін төлеу) қағидаты 

жұмыс істеу керек. Алайда, бұл жағдайда нарықтық баға белгілеу заңдылығы 

бұзылады, өйткені бұл кезде емдеу шығындары төлеуге қабілетті топтарға 

аударылады. 

Екіншіден, медициналық қызметтерді тұтынушы қажетті медициналық 

көмектің көлемі мен сапасын анық бағалай алмайды (арнайы білімі 

болмағандықтан және ауырған кезде физикалық, психикалық жағдайы сәйкес 

келмегендіктен). Басқа нарықтардан айырмашылығы, денсаулық сақтауда 

көрсетілетін медициналық қызметтердің көлемі мен деңгейін тұтынушы емес, 

өндіруші, яғни дәрігер анықтайды. Дәрігерлер бір мезгілде медициналық 

қызметтердің өндірушісі және көрсетілетін медициналық қызметтердің көлемін, 

сапасын, кей жағдайда құнын анықтайтын пациенттердің агентінің қызметін 

атқарады. Нәтижесінде дәрігерлер мен пациенттердің медициналық және 

экономикалық мүдделері арасында шиеленіс пайда болады. Медициналық 

қызметкерлер мен пациенттердің мүдделерінің ассиметриясы нарықтағы 

қарапайым ұсыныс пен сұраныс заңдылығының, яғни денсаулық сақтау 

саласындағы нарықтық механизмнің қызметінің бұзылуына алып келеді. 

Үшіншіден,медициналыққызметтердіңбірбөлігі(санитарлық-

гигиеналық,эпидемияға қарсы, профилактикалық және т.б.) қоғамдық 

тауарлардың қасиеттеріне ие, яғни жеке тұтыну тауарларына қарағанда олар 

ұйымдық тұтыну объектілеріне жатады және көп жағдайда нақты бір адамға 

бағытталмайды. Мұндай жағдайда ресурстарды бөлу тек қана төлеуге қабілетті 

сұраныс пен кәсіпкерлік мотивтердің негізінде қоғамдық қажеттілікті 

қанағаттандыра алмайды, өйткені мұндай медициналық қызметті көрсетушілерге 
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арнайы мемлекеттік дотациялар қажет немесе санитарлық-эпидемияға қарсы және 

профилактикалық мекемелердің арнайы мемлекеттікжелілерінашукерек. 

Жоғарыда аталған себептердің барлығы және денсаулық сақтау саласындағы 

нарықтық қатынастардың ерекшеліктері мемлекеттік қаржыландыру моделі 

кезінде және саланы басқаруда нарықтық механизмдердің мүмкіндіктерінің 

шектелуі жағдайында медициналық қызметтер нарығын қалыптастырудың 

мүмкін еместігін көрсетеді. [5] 

Бүгінгі күні медициналық қызметтер нарығының өзекті мәселелерінің 

көпшілігі «көлеңкелі» экономикаға тіреледі. Елімізде дәрігерлерге, орта және кіші 

медициналық персоналдарға медициналық қызметтердің құнын тікелей төлеумен 

сипатталатын медициналық қызметтердің «жарияланбаған» нарығының бар екені 

жаңалық емес. Мұндай жағдайларда пациенттер медициналық көмек үшін 2 рет 

төлейді: бірінші рет – мемлекетке салық немесе әлеуметтік сақтандыру 

төлемдерін төлеген кезде (біздің елімізде - әлеуметтік салық), екінші рет – 

медициналық персоналға тікелей төлеген кезде. Медициналық қызметтердің 

көлеңкелі нарығының болуы денсаулық сақтау саласында нарықтық 

қатынастардың мүмкін екенін және бұл қатынастардың заңды түрде саланы 

басқаруда қолданылуы керектігін дәлелдейді. Тағы бір айта кететін мәселе 

медициналық қызметтердің көлеңкелі нарығы көп жағдайда медициналық 

сақтандыру немесе ақылы медицина жүйесіне қарағанда денсаулық сақтауды 

мемлекеттік басқару жүйесінде көбірек дамиды. Әрине, саланы басқарудың 

нарықтық механизмдері дұрыс жұмыс істеу үшін денсаулық сақтау ұйымдары 

(мемлекеттік те, жеке меншік те) арасында мемлекеттік органдардың 

медициналық қызметтердің белгіленген көлемі мен сапасын қаржыландыруға 

бөлген қаражаттарын алу үшін еркін бәсекелестік болуы керек. Мұндай жағдайда 

бәсекелесетін емдеу мекемелері мемлекетке орынды бағаға жоғары сапалы 

медициналық қызметтер ұсынуға мүдделі болады. Бәсекелестік ортада пациент те 

дәрігер мен емдеу мекемесін таңдаудың еркін құқығына ие болып, мемлекет 

сияқты ол да орынды бағаға жоғары сапалы медициналық қызмет көрсететін 

емдеу мекемесімен келісім шарт жасауға тырысады. Бәсекелестік ортаның 

шарттарын қалыптастыру және денсаулық сақтаудағы бәсекеге қабілеттілік 

механизмдерін енгізу бүгінгі күнгі саланың қалыптасуы мен жаңа экономикалық 

(нарықтық) қатынастарды дамыту кезінде емдеу-профилактикалық мекемелері 

мен медицина тәжірибесі үшін өзектілігі өте жоғарыболыптабылады.Емдеу–

профилактикалықмекемелеріндебәсекеге қабілеттілікті қалыптастыру үшін 

мемлекеттік реттеу деңгейінде әкімшілік-басқару және ұйымдастыру шараларын 

жүзеге асыру арқылы қажетті зерттеу, экономикалық және ақпараттық 

тапсырмалардышешуқажет. Емдеу-профилактикалық мекемесінің бәсекелестікке 

еркін қатысатын медициналық қызметтер нарығының субъектісі роліндегі 

құрылымдық-функционалдық моделі бұл ұйымды бәсекеге қабілеттілігі жағынан 

сипаттайтын элементтерді қамтуы керек. Бәсекелік ортадан тыс өмір сүретін 

емдеу-профилактикалық мекемесі медициналық қызметтерді жүзеге асыра 

отырып, табысты қызмет етуі мүмкін. Алайда, нарықтық ортадағы спецификалық 

экономикалық қатынастар бұл ортада жұмыс істейтін субъектілерден сапалы жаңа 

байланыстар мен маркетингтік сипатқа ие болуды талап етеді. Медициналық 
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мекеме еркін нарықтық қатынастар субъектісі ретінде дамыған бәсекелестік 

жағдайында мұндай экономикалық атауға құрылымы жағынан да, қызметі 

жағынан да дайынболуы керек. 

Емдеумекемелерініңнарықтықмәнідегеніміз-емдеу-

профилактикалықмекемесінің өз қызметін нарықтық қатынастар алаңында 

бәсекеге қабілеттілік деңгейіне ие бола отырып жоғары тиімділікпен жүзеге 

асыруға бағытталған құрылымдық-функционалдық жағдайын айтамыз. Ал 

нарықтық экономиканың «бәсекелестік», «бәсекеге қабілеттілік» сияқты 

ұғымдарсыз жұмыс істеуі мүмкін емес. Еліміздегі емдеу мекемелерінің бәсекеге 

қабілеттілік деңгейінің төмендігін келесі факторлармен түсіндіруге болады: 

1.медициналық қызметтер нарығының эволюциялық жолмен қалыптасуы; 

2.медицина мекемелерінің басым көпшілігінің меншіктің консервативті 

нысанында болуы;  

3.денсаулық сақтау жүйесіндегі шағын кәсіпкерліктің қалыптасуы мен 

дамуының баяулығы; 

4.денсаулық сақтау жүйесінде ұйымдастыру-техникалық және экономикалық-

басқару проблемалары мен мемлекет пен қоғамның дамуының жаңа 

экономикалық жағдайында қызмет ететін емдеу мекемелерінің мәселелерін 

сауатты түрде шешетін менеджерлердің жетіспеуі; 

5.медициналық қызметтер нарығының қалыптасуы жағдайында емдеу 

мекемелерінің қызметін жоспарлаудың , жүйелік талдаудың, оптимизациялаудың 

әдістерінің қажетті деңгейде жүзеге асырылмауы; 

6.медициналық мекемелерде медициналық көмектің сапасын үнемі 

жоғарылатып отыратын қазіргі заманғы механизмдердің, әдістер мен 

нысандардың енгізілуін қамтамасыз ететін басқару шешімдерінің жүзеге 

асырылмауы. 

Жоғарыда аталған факторлар отандық денсаулық сақтау саласының қазіргі 

жағдайында медициналық қызметтердің сапасын жоғарылататын негізгі 

механизм- бәсекелестікті жүзеге асыратын субъектілер арасындағы нағыз 

нарықтық қатынастардың жетілмегендігін және негізгі жүйелік құрылымның 

дамымағандығынкөрсетеді.Сонымен, денсаулық сақтау мекемелерін нарықтық 

қатынастардың белсенді субъектісіне айналдырудың негізгі шарты – бұл саладағы 

еркін бәсекелік ортаны дамыту. Бәсекелестік – бұл медициналық қызметтер 

нарығының өмір сүру қабілеттілігін қамтамасыз ететін объективті және қажетті 

ішкі механизм болып табылады. Сөйте тұра денсаулық сақтау нарығындағы 

бәсекелестік қарама-қайшылығы мол және біртекті емес. Денсаулық сақтаудағы 

бәсекелестіктің қалыптасуы кезінде пайда болатын негізгі қарама-қайшылықтарға 

төмендегілерді жатқызуға болады: 

-денсаулық сақтаудағы ынталандыру жүйесі мен бәсекелестік заңдылықтары 

арасындағы қарама-қайшылық (ұсыныс көп болған жағдайда да медициналық 

қызметтерге жоғары бағаның сақталуы); 

-қымбат бағалы медициналық технологиялар мен медициналық көмек алудың 

жалпыға бірдей қағидатының арасындағы қарама-қайшылық; 

-медициналық еңбекті ынталандырудың қазіргі жүйесі инновацияларды 

енгізуді, сапаны жоғарылатуды медициналық қызметтердің бағасының жоғары 
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деңгейінде жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Бұл да саладағы бәсекелестіктің 

қалыптасу жолындағы қарама-қайшылық болып табылады.  

Медициналық қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін бағалайтын негізгі 

ерекшеліктерге төмендегілерді жатқызуға болады: 

-бағалау объектісі болып медициналық қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын 

мекеменің қызметі есептеледі; 

-қызметтерді бағалау қызмет көрсету технологиясы мен процестің сапасына 

баға берумен байланысты; 

-медицина қызметкерлерінің қызметіне баға беруді тұтынушылардың жүзеге 

асыруы; 

-медициналық қызметті көрсетудің уақыттық сипатына баға беру; 

-көрсетілген қызметтердің сапалық стандарттарға сәйкес келуіне баға беру; 

Денсаулық сақтау саласындағы құрылымдық өзгерістердің өзекті мәселелерін 

кәсіпкерлікті дамыту арқылы және жаңа нарықтық қағидаттарға негізделген 

емдеу-профилактикалық мекемелерінің жаңа түрлерін құру арқылы шешу қажет. 

Денсаулық сақтау саласында медициналық кәсіпкерліктің дамуын қамтамасыз ету 

нақты әрі тиімді нормативтік-құқықтық механизмді қалыптастыруды талап етеді. 

Емдеу-профилактикалық мекемелерінің қызметінің нормативтік-құқықтық базасы 

мемлекеттің әлеуметтік мақсаттарының басымдықтарын бекітуді және меншіктің 

әртүрлі нысанындағы денсаулық сақтау мекемелерінің дамуын қамтамасыз етуге 

бағытталуы тиіс. 

Қорыта айтқанда, нарықтық денсаулық сақтау саласының негізгі субъектілері 

болып саналатын дәрігер мен пациент арасындағы қарым-қатынасты реттеу мен 

қалыптастыру медициналық қызметтің төмендегідей негізгі бағыттарына 

бағытталуыкерек: 

-сапалы медициналық қызметтерді өндіру және халықтың медициналық және 

басқа да денсаулық сақтау жүйесімен байланысты қажеттіліктерін 

қанағаттандыру;  

-дәрігер мен пациенттің құқықтық қатынастарын қамтамасыз ету;  

-денсаулық сақтау жүйесінің жеке дара сала ретінде және қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық құрылымы ретінде экономикалық тиімділігін 

қамтамасыз ету; 

 -нарықтық қатынастардың әртүрлі сегменттерінде медициналық қызметтерді 

көрсетукезіндегіқарама-қайшылықтардыжою. [6] 
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Деньги непрерывно развивались вместе со всей человеческой 

цивилизацией.Товары, продукты иорудия, монеты от костяных до золотых, 

бумажныекупюры,промоакции– это лишь тольконебольшая часть экономических 

инструментов применяемыхдо сих временв качестведенег.Деньги — это 

специфический товар максимальной ликвидности, который является 

универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг[1]. 

Современное общество- невозможно представить без денег. С началом 

развития компьютерных и интернет технологий, а так же сотовых связей, мир 

вступил в эпоху «электронных денег». Пластиковые карты постепенно вытесняют 

монеты и банкноты. Сейчас стало очевидным совершать покупки не имея при 

себе наличные средства, достаточно всего лишь иметь счет в банке и дебетовую 

карту. 

Но прогресс не стоит на месте, сейчас мир наблюдает за ростом популярности 

криптовалют, абсолютно нового платежного средства XXI века, которое имеет 

ряд отличий от других электронных денег. На сегодняшний день, 

криптовалютами пользуется множество людей в мире. 

Криптовалюта— представляет собой разновидностьцифровой валюты, 

создание и контроль которой базируется накриптографическихметодах[2].Одним 

из важнейших плюсов данной технологии, является то, что для того, чтобы 

заработать ее, не нужно применять никаких усилий. На данный момент, рынок 

криптовалют представлен множеством обменных единиц, таких как Bitcoin, 

Ethereum, Litecoin, Ripple и другие. 

Из всех существующих видов криптобизнеса можно отметить 3 основных 

направления: 

 Майнинг- или иными словами, заработок криптовалюты с помощью 

сооружений из видеокарт, или в простонародье «майнинговых ферм»; 

 торговля криптовалютойна блокчейн биржах; 

 создание стартапов с использованием блокчейн-технологий. 

Криптовалюты, которые несколько лет назад только набирали обороты, 

сегодня поднялись в некоторых странах чуть ли не до статуса твердой денежной 

единицы.Сегодня блокчейн представляет надежную платформу для реализации 

таких операций как закупки и продажи товаров, а так же обмен валют, по курсу, 

который лучше всего подходит клиенту.Майнинг - способ получения дохода, 

основанный на решении компьютерами математических заданий. Сеть блокчейн 

технологий построена таким образом, что с ростом количества «добытчиков» 

растет и сложность блоков, а, следовательно, и количество добытых биткоинов на 

http://medinfa.ru/article/99/116143/
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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единицу вычислительной мощности. По сути, нужно всего лишь предоставить 

вычислительные мощности своих компьютеров для решения некой 

математической задачи с постоянно нарастающей сложностью. Всякий раз, когда 

очередной этап вычислений над массивом больших чисел приводит к 

промежуточному успеху, порождается новая порция из 50 монет. 

Несмотря на широкое распространение технологии блокчейна в мире, в нашей 

стране она только набирает популярность. Казахстан, как страна идущая в ногу со 

временем, не может не признавать то, что популярность криптовалют 

чрезвычайна высока, и связанно это с мечтанием людей, о высоких доходах с 

минимальными затратами. Группа инициативных граждан странысоздала свою 

собственную, отечественную криптовалюту, и решила назвать ее Halykcoin. 

Целью проекта было создание финансового инструмента, основные механизмы 

которого децентрализованы, и исходя из идеи территориального таргетирования, 

находятся преимущественно в руках граждан Республики Казахстан. 

Наши соотечественники идут за мировым трендом, создавая и развивая 

майнинг-фермы. Они зарабатывают, а заодно дают заработать другим, например, 

путем перепродажи биткоинов на биржах[3]. 

В Казахстане уже действует как минимум 3 крупных проекта, основанные на 

технологии блокчейн.На данный момент, назвать точное количество «майнеров» 

невозможно, потому что нет определенного органа, который бы вел статистику 

появления майнинговых ферм, но по неофициальным данным в Казахстане 

функционирует более 20 крупных майнинговых ферм, и около 90 ферм средних 

размеров, малые же фермы посчитать не предоставляется возможности. 

На данный момент, криптовалюта официально не разрешена на территории 

Казахстана, но и не запрещена. Иными словами, четких нормативных правовых 

актов на эту тему пока нет. По заверению главы международного финансового 

центра Астана К. Келимбетова, первые инициативы появились в начале 2018 года. 

Это неизбежно, ведь рынок криптовалют только растет, интерес «майнеров» 

зашкаливает.  

Одним из ярких примеров цифровизации бизнеса в Казахстане, является 

компания МирусаКурмашева «MIRUSDESK». Проект,которым занимается 

команда Мируса, связан с технологией блокчейн. Команда провела анализ в 

области трудовых отношений в Республике, и теперь предлагают IT решения на 

базе блокчейна, это трудовые книги и смарт-контракты. 

Не равнодушной к развитию криптовалют стала сеть магазинов «Технодом». 

Национальная сеть магазинов бытовой техники и электроники «Технодом» 

объявила о начале приема электронных денег в своем интернет-

магазине.Дополнительно к привычным формам онлайн-оплаты клиенты интернет-

магазина получили возможность оплачивать с электронных кошельков 

WebMoney, Qiwi и WalletOne, а также первыми в Казахстане рассчитываться 

криптовалютойBitcoin[4].По данным информационного портала Сurrencyrateцена 

одного битконана на 25 ноября 2018 годасоставила 1.530.539 тенге[5]. 

В настоящее время, заняться криптобизнесом может абсолютно каждый 

человек. Для этого не требуется оформление ИП, выплата налогов и пр. Самым 

очевидным способом заработка на криптовалюте является майнинг.Так же стоит 
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отметить, что из-за низкой стоимости электроэнергии, майнинг в Казахстане 

может получить очень широкое применение. Например, в Экибастузе 28 августа 

2018г., с поддержкой китайских инвесторов, был открыт «майнинговый центр»[6]. 

Очевидно, что криптовалютный бизнес это совершенно новая ниша для нашей 

страны, которая еще не занята большими компаниями, и в которой можно 

придумать интересную идею, реализовать ее, и занять свое место на рынке 

электронных денег. Это и является одной из главных причин появления, 

внедрения и развития стартапов основанных на технологии блокчейн. Поэтому, 

оставлять этот «поток» без государственного внимания было бы просто глупо. 

В заключение хотелось бы отметить: данная технология пока находится на 

этапе ранней разработки либо стандартизации в отдельных индустриях, в то 

время как фаза создания ощутимой для мировой экономики стоимости наступит 

при значительном увеличении вычислительной мощности процессоров и 

снижении их энергопотребления, связанных с такими событиями, как, например, 

создание квантового компьютера - что может дать возможность повсеместного 

применения технологии блокчейн для различных сфер нашей жизни. 
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Кәсіпкерлік тек тауарлар немесе қызметтер арқылы пайда табу ғана емес, 

сонымен қатар кәсіпкерлік  - бұл инвестиция. Көптеген кәсіпкерлер одан әрі сату 

мақсатында жаңа компанияларды ұйымдастыру және іске қосу арқылы пайда 

табады. Бұл кәсіпорынды сатудың жалғыз себебі емес. Кәсіпорын банкрот 
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болғанда немесе өз проблемаларын өз бетімен шеше алмаған жағдайда оны 

сатуды ойлайды. Сатудан бұрын кәсіпорынның құндылығын бағалау қажет. Қазір 

Қазақстандағы көптеген кәсіпкерлер кәсіпорынды бағалау қажет нәрсе деп 

қарастырмайды. Және олардың иелері көбінесе кәсіпорын  жоғары айналымға  

және қоғамдық аренаға шыққанға дейін оны түсінбейді. Осы уақытқа дейін 

кәсіпорын бағасы меншік иесінің жеке мақтанышына себеп болып саналады.  

Нағыз іске келгенде, компанияның құндылығын бағалаудың жиырма 

экономикалық мақсаты бар, ал ең маңыздысы - тек үшеу: 

- Бұл кәсіпорынның жай-күйі және ондағы басқару аппаратының тиімділігі 

туралы объективті деректерді береді. Оларға қарап, иелері әрдайым курсты 

уақытында реттей алады. 

- Кәсіпорынның нақты құны туралы ақпарат алмай, инвесторларға қосымша 

ақшалай инвестиция құюға өтінім беру мүмкін емес, әйтпесе сіз өзіңіздің 

пайдаңыздан айырыласыз. 

- Бағалау кәсіпорынның экономикалық қызметі барысында туындаған 

активтерді дұрыс есепке алуға мүмкіндік береді. 

Әрине, бағалау дайын кәсіпорынды сатып алуға немесе сатуға ғана қажет 

емес. Бұл көрсеткіш компанияның стратегиялық менеджменті үшін маңызды. 

Бағалы қағаздар, акциялар және бағалы қағаздар нарығына шығу кезінде 

кәсіпорынның құндылығы туралы нақты түсінік қажет. Сондай-ақ, ешқандай 

инвестор өз ақшасын бағалау жүргізілмеген кәсіпорынға құюға  келіспейді. 

Кәсіпорынды бағалау (бизнесті бағалау) - ұзақ мерзімді және ағымдағы активтер 

ретінде компанияның құндылығын анықтап, иелерге пайда әкелетін 

процесс.Бағалау сараптамасын жүргізу кезінде кәсіпорын активтерінің құнын 

бағалау қажет: 

- жылжымайтын мүлік, 

- жабдықтар мен техника 

- қоймалардағы қорлар 

- барлық материалдық емес активтер 

- қаржылық инвестициялар. 

Бизнес - бұл инвестициялық өнім. Компанияға кез-келген инвестиция тек қана 

пайда табудың ұзақ мерзімді көрінісі арқылы жасалады. Кәсіпорындардың 

инвестициялары мен табыстары арасындағы уақыт өте көп болғандықтан, 

компанияның нақты құнын анықтау үшін маман ұзақ уақыт бойғы кәсіпорын 

қызметін талдайды және жеке бағалайды: 

- өткен, қазіргі және болашақ табыстар 

- кәсіпорынның бүкіл жұмысының тиімділігі 

- бизнес болашағы 

- нарықтағы бәсекелестік. 

Осы деректерді алғаннан кейін, бағаланып жатқан кәсіпорынды басқа ұқсас 

фирмалармен салыстырады. Тек жан-жақты талдау компанияның нақты құнын 

есептеуге көмектеседі.Бұл есептерде үш әдіс қолданылады: 
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Ең қолайлы есептеу әдісін қолдану үшін, алдымен жағдайды, бағалау сәтінің 

мән-жайларын және басқа да жағдайларды талдау керек. Бизнестің кейбір 

түрлерін бағалау, әдетте, коммерциялық деңгейі негізінде жүзеге асырылады. 

Мысалы, қонақ үй бизнесі жағдайында қонақтарды компанияның табыс көзі 

ретінде қарастырамыз. Пайдалы деп аталатын әдіс бойынша бұл көз 

кәсіпорынның кірістілігін бағалау үшін операциялық шығыстармен 

салыстырылады. Бұл әдіс компанияның мүлкін жалдаудан түсетін кірістерді 

дисконттауға негізделген. Соңында, ғимарат пен жердің құны бағаланады. 

Компанияны бағалау мемлекеттік мекемелер немесе клиникалар жағдайындағы 

сатуға жатпайтын бизнеске қатысты шығындар әдісі қолданылады. Бұл бағалау 

ғимараттың бағасын, мүліктің амортизациясын және құнсыздануын ескереді. 

Салыстырмалы әдіс мұндай бизнес үшін нарық болған кезде қолданылады. Бұл 

нарықты бағалау әдісі басқа нарықтарда сатылған ұқсас объектілерді талдауға 

негізделген [1, 118 б.]. 

Кәсіпорынды бағалау - басқа меншік иелеріне сатылған кезде бизнестің 

барынша мүмкін болатын бағасын табу үдерісі. Сонымен қатар, кез-келген 

компанияны толықтай және бөліктермен сатуға болады. Компания меншік иесінің 

мүлкі ретінде кепілге қоюға, мұрагерлікке қалдыруға немесе сақтандыруға 

құқылы. Қолданыстағы бизнестің тиімділігінің ең объективті көрсеткіштерінің 

бірі – оның құндылығы. Бұл сізге бәсеке кезінде ашық нарықта сатылатын 

кәсіпорынның бағасын есептеуге немесе компанияның болашақ пайдасының 

құндылығын болжауға мүмкіндік береді. Кәсіпорынды бағалау туралы мәселе, 

оның құнын арттыру мәселесі кез-келген кәсіпкер үшін өте маңызды практикалық 

міндет. Кәсіпорынның құндылығын арттыру үшін бірінші қадам – әрқашан 

нәтижеге бағытталған нарықтық бизнес стратегиясын әзірлеу болып табылады. 

Бұл жоспарлау компанияның ағымдағы қызметі мен оның ағымдағы құндылығын 

терең талдаусыз мүмкін емес [2]. 

Жалпы алғанда, компанияның құнына әсер ететін негізгі факторлар әдетте екі 

топтың біріне түседі - ішкі және сыртқы факторлар. Ішкі факторға кәсіпорын 

қызметінің мынадай көрсеткіштері кіреді: кіріс, табыс, пайда техникалық 

жабдықтау, өнімнің сапасы, фирманың танымалдығы және т.б. Сыртқы 

факторлар, өз кезегінде, өте маңызды, бірақ олар оңай реттелуге, басқаруға 

келмейді. Бұл нарықтың перспективалары, бәсекелестік ортасы, экономикалық, 

Есептеу әдісі 

Табыстық Шығындық Салыстырмалық 



 

32 
 

әкімшілік және шаруашылық қызметті реттейтін құбылыстар. Кәсіпорын 

менеджменті ең жарамды факторлармен жұмыс істейтін кәсіпорын құнына әсер 

етеді [3, 256 б.]. 

Кәсіпорынның құндылығын арттыру жөніндегі шараларды жүзеге асыру үшін 

келесі бағыттар бойынша жұмыс істеу қажет:   

- Компанияның имиджін қалыптастыру және инвесторлар мен әлеуетті 

серіктестерге айтарлықтай ықпал ету үшін жоғары деңгейдегі жағымды іскерлік 

бедел. 

- Компанияның келешектегі дамуы үшін нақты және айқын стратегияны 

жасау. Стратегия бизнестің бәсекеге қабілеттілігі мен тұрақтылығын арттыруға 

бағытталуы керек, бұл өз кезегінде компанияның құндылығын арттырады. 

- Ағымдағы активтер саласындағы бақылау. Инвестор үшін тартымды 

кәсіпорын үнемі компоненттер мен шикізаттың сұйық қорларына ие. 

- Шығындарды басқаруды қалыптастыру. Кәсіпорынның өміршеңдігін және 

бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату үшін барлық басқару және бизнес процестерін 

оңтайландыру, барлық процедураларды барынша ашықтыққа жеткізу, 

компанияның ұйымдық құрылымын зерттеу, қызметкерлерді оқыту және жоғары 

сапалы ынталандыру жүйесін қамтамасыз ету қажет.  

- Ұзақ мерзімді активтердің құнын құру. Бизнестің барлық материалдық және 

материалдық емес активтеріне құқықтарды дұрыс тіркеу, барлық мүлікті, 

жабдықты, көлікті және т.б. нарықтық баға бойынша нарықтық теңгерімде сақтау 

қажет - бұл активтер құнының өсуіне әкеледі [4]. 

Әрине, кәсіпорынның ақша жасау және көбейту мүмкіндіктері компанияның 

құнына әсер ететін басты фактор болып табылады. Пайданың ұлғаюы немесе 

инвестицияланған капиталды барынша тиімді пайдалану кәсіпорынның құнын 

айтарлықтай арттыра алады. Шығындарды басқаруға жауапты менеджер тиімді 

операциялық басқаруды, сондай-ақ кәсіпорын ұсынатын өнімдер мен 

қызметтердің сапасы мен көлемін бақылауды, өсу қарқыны мен кәсіпорынның 

кірістілігінің мақсатты деңгейіне көзқарасты ескеру керек. Оның міндеті - 

инвестицияланған капиталдың кірістілігін арттыру және компанияның құнының 

артуы. 

Көптеген менеджерлер әлі де сыртқы инвестицияларға сенімсіз болғанына 

қарамастан, табысты облигациялық қарыз немесе уақытылы бизнес несиесі 

компанияның капиталдандыруын және оның құндылығын шамамен 10-15% -ға 

арттыра алады. Сондықтан компания құндылығы оның ағымдағы 

көрсеткіштерінің негізінде ғана қалыптаспайтынын түсіну маңызды. Бизнестің 

құнын анықтайтын баға оның перспективаларына, нарықтағы өсу мен даму 

әлеуетіне, сатылымдардың ықтимал өсуіне және кәсіпорынның қызметтері немесе 

қызметтеріне арналған сату нарықтарына байланысты.  
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Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық экономикалық қозғалысы мен 

саяси іс бағытына қарамастан ұлттық мемлекет әдістерінің негізгі көзі – ұлттық 

табысты қайта бөлудің басты қаржылық инструменті, мемлекеттің кірістерін және 

бюджеттін әдістерін қалыптастырудың шешуші көзі болып табылады. 

Нарықтық қатынастарға көшумен байланысты біздің еліміздің 

экономикасында көптеген жаңа мәселелер мен қажеттіліктер пайда болды.Олар 

жаңа мамандар мен жаңа теориялық және тәжірибелік дисциплиналардың,соның 

ішінде салық салу жүйесін негіздеді. 

Салық салу жүйесін жекелей алғанда,оны нарықтық қатынастардың 

жаңалықтарына жатқызуға болмайды,бірақ жаңалық болып тәуелсіз бақылаудың 

пайда болуы табылады. Ол қоғамдық тәжірибелік қажеттілікті жүзеге асыруды-

пайдаланушылар қызығушылығындағы экономикалық субъектілер ісі жөніндегі 

қаржылық ақпараттардың нақтылығын растауды қамтамасыз етті. Салықтар 

мемлекетпен бірге пайда болды және мемлекеттің өмір сүріп,дамуының негізі 

болып табылады. Салықтар дегеніміз – мемлекеттік бюджетке заңды және жеке 

тұлғалардан белгілі бір мөлшерде түсетін міндетті төлемдер. Салықтар – 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің, жеке тұлғалардың мемлекет пен екі 

арадағы мемлекеттік бюджет арқылы жүзеге асырылатын, қаржы қатынастарын 

сипаттайтын экономикалық категория. Салықтардың экономикалық мәні мынада: 

салықтар шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халық табысының 

қалыптасуындағы қаржылық қатынастардың бір бөлігін білдіреді. Сондай – ақ 

шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халық табысының белгілі бір мөлшерін 

мемлекет үлесіне жинақтап, жиынтықтаудың қаржылық қатынастарын көрсетеді. 

«Салық» ұғымымен «салық жүйесі»ұғымы тығыз байланысты. Мемлекетте 

алынатын салық түрлерінің, оның құру мен алудың нысандары мен әдістерінің, 

салық службасы органдарының жиынтығы әдетте мемлекеттің салық жүйесін 

құрайды. 

1991 жылға дейін, яғни КСРО ыдырағанға дейін елде көбінесе экономиканы 

басқарудың әміршіл-әкімшіл жүйесіне, бағаларға қатаң мемлекеттік реттеуге 

сәйкес келетін салық жүйесі қызмет етті. Бюджеттің басты кіріс көздерінің бірі 

болған айналым салығы тіркелген бөлшек сауда және көтерме сатып алу 

бағаларын қолдануға және мемлекетті реттеп отыруға бағытталған болатын. 

Қазақстан егемендікке ие болғаннан кейін 1991-1995 жылдары қабылданған 

бірқатар заңдарға сәйкес республикада жаңа салық жүйесі қалыптасты. 1991 
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жылғы желтоқсанның 25-інен бастап біздің елімізде салық жүйесі жұмыс істей 

бастады. Ол «Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі туралы» заңға 

негізделді. Бұл заң салық жүйесін құрудың қағидаттарын, салықтар мен 

алымдардың түрлерін, олардың бюджетке түсу тәртібін белгіленген алғашқы 

құжат еді.Осы заңға сәйкес Қазақстанда 1992 жылға қаңтардың 1-нен бастап 13 

жалпы мемлекеттік салық,18 жергілікті салықтар мен алымдар енгізді. 

Қазақстан Республикасының Үкіметі 1995 жылдың басында салық 

реформасының ұзақ мерзімді тұжырымдамасын қабылдап, онда еліміздің салық 

жүйесі мен салық заңнамасын бірте-бірте халықаралық салық салу қағидаттарына 

сәйкестендіру көзделді. Осыған байланысты «Салық және бюджетке төленетін 

басқада міндетті төлемдер туралы»1995 жылғы сәуірдің 24-інде Қазақстан 

Республикасы Президентінің заң күші бар жарлығы шықты. Енді бұрынғы 42 

салықтар мен алымдар едәуір қысқартылып, олардың саны небәрі 11 болып 

қалды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 1995 жылғы сәуірдің 24-індегі заң 

күші бар жарлығы Қазақстан Республикасының 1999 жылғы шілденің 16-сындағы 

№ 440-1 заңына сәйкес заң мәртебесін алды. Осы уақыт аралықтарында 

Президент жарлықтарымен және Қазақстан Республикасының заңдарымен бұл 

заңға өзгертулер мен толықтырулар еңгізіледі. Салықтардың, оларды 

төлеушілердің, салықтарды алу әдістерінің, салық жеңілдіктерінің жиынтығының 

болатындығынан салық жүйелерінің әжептәуір күрделі үлгілері болуы мүмкін. 

Барлық өркениетті елдерде салықтардың бүкіл жиынтығы әр түрлі қағидаттар 

бойынша жіктеледі. Салықтар мемлекеттің құрылуымен бірге пайда болады және 

мемлекеттің өмір сүріп, дамуының негізі болып табылады. Мемлекет 

құрылымының өзгеруі,өркендеуі қашан да болса оның салық жүйесінің қайта 

құрылуымен, жаңаруымен бірге қалыптасады. Әр бір мемлекетке өзінің ішкі және 

сыртқы саясатын жүргізу үшін белгілі бір мөлшерде қаржы көздері қажет. 

Мемлекет салықтарды экономиканы дамыту,тұрақтандыру барысында қуатты 

экономикалық тетік ретінде пайдаланылады. 

Салықтардың мәнін толық түсіну үшін,олардың экономикалық маңызын 

түсіну қажет. Ал салықтардың экономикалық маңызы олардың атқаратын 

қызметіне тікелей қатысты. Салықтар негізгі мынадай қызметтері (функциялары) 

бар: 

- реттеушілік; 

- фискалдық; 

- қайта бөлу. 

Жоғарыда көрсетілген негізгі функциялармен қатар салықтардың 

ынталандыру, бақылау функцияларын атап кетуге болады. 

Реттеушілік қызметі – салықтың ең негізгі қызметі. Осы қызмет арқылы 

салықтар ел экономикасына өз ықпалын тигізеді, яғни салықтар реттеу жүзеге 

асырылады. Салықтық реттеудің ең басты мақсаты - өндірістің дамуына ықпал 

ету. Салық түрлері,салық салу әдістері салықтық реттеудің тетіктері болып 

саналады. 

Салықтардың екінші қызметі – фискалдық немесе бюджеттік қызметі. Бұл 

қызметі (функциясы) арқылы мемлекеттік бюджеттік кіріс бөлімі құрылып, 
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салықтардың қоғамдық міндеті артады. Себебі, салықтар мемлекеттік бюджеттің 

кірісін топтастыра отырып, әлеуметтік, әскери – қорғаныс, тағы басқа да 

шаралардың іске асуын қамтамасыз етеді. 

Қайта бөлу қызметі арқылы түрлі субъектілер табысының бір бөлшегі 

мемлекет пайдасына өтеді. Бұл қызметтің іс - әрекетінің көлемі ішкі жалпы өнімді 

салықтардың алатын үлес салмағы арқылы анықтайды. Соңғы жылдардағы 

мәліметтер бойынша Қазақстан Республикасының ішкі өнімдегі салықтардың 

үлес салмағы 40% көбірек  болып отыр. Бұл экономикасы дамыған басқа елдерден 

әлдеқайда жоғары. Еліміздегі мемлекет мүддесі үшін қаржы көздерін 

орталықтандырудың бір айғағы осы. 

Мемлекет мына жоғарыда көрсетілген салықтардың қызметін (функциясын) 

пайдалана отырып еліміздің салық жүйесін анықтайды. Салық механизмінің 

қызмет ету жолдарын белгілейді, жалпы экономикалық саясатты негізге ала 

отырып салық саясатын анықтайды.        Мемлекеттік салық салу саясаты- салық 

саласындағы шаралар жүйесін қоғамның оның нақтылы кезеңіндегі әлеуметтік- 

экономикалық мақсаттар мен міндеттеріне қарай әзірленген экономикалық 

саясатқа сәйкес жүргізеді. 

        Нарықтық экономиканың қалыптасу кезеңінде салық саясатының негізгі 

бағыты немесе салық саясатының басты мақсаты - салық жүйесін құру және оның 

тиімді қызмет етуіне мүмкіншілік беретін салық механизмін іске асыру. Салық 

жүйесі - өзінің құрамы жағынан бірнеше компоненттерден тұратын күрделі 

модель. Салық жүйесі компоненттерінің құрамы мынадай: қаржы қатынастары 

және осы қатынасты анықтайтын салықтар; салық механизмі, яғни салық салу 

әдістері мен жолдары; нұсқаулар мен әдістемелік құжаттар; салық салуды басқару 

және салық қызметі органдары. Салық салудың әдістері мен жолдары, нұсқаулар 

мен әдістемелік құжаттар, салық салуды ұйымдастыру, салық салудың негізгі 

принциптері және т.б-лар салық механизміне жатады. Салық жүйесінің жақсыда, 

тиімді қызмет істеуіне салық салу механизмінің тигізер ықпалы өте зор. Салық 

салу элементтері мыналар: субъект, объект, салық көзі, салық ставкасы, салық 

өлшем бірлігі салық оклады, салық жеңілдіктері, салық төлеу мерзімі мен тәртібі, 

салық төлеушінің және салық қызметі органдарының құқы мен міндеттері, - 

салықтың төлеуін бақылау, салықтық жазалау шаралары. 

«Салық» және «салық салу» ұғымдарын ажырата білген жөн: бірінші жағдайда 

- бұл экономикалық және қаржы категориясы, екіншісінде-экономикалық-

құқықтық механизмді пайдалана отырып салық төлемдерін өндіріп алу (есептеу 

және алу) процесі. 

Салық салу жүйесінде ортақ заңдылықтың болатының есте ұстау қажет: 

экономиканың дағдарысы жағдайында,тұралаушылықты - өндірістегі, саудадағы 

және экономиканың басқа секторларындағы тоқырауда – салық салуды 

тұтынысқа объективті қайта бағдарлау болады. Осы кезде мемлекеттің 

шығыстары мұндай жағдайда қысқармайды, тіпті кейде халықтың жұмыспен 

қамтылуының төмендеуінің нәтижесінде оны әлеуметтік қолдануды кеңейту, 

экономиканың құрылымын қайта құруға, оның тіршілікті қамтамасыз ететін 

салаларын қолдауға жұмсалатын шығыстарды және басқа кезек күттірмейтін 

шығыстарды арттыру қажеттілігінен көбейеді. Сондықтан салық ауыртпалығын 
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көп тұтынатындарға ауыстырудың қажеттігі пайда болады. Бөлгіштік процестегі 

белгілі бір теңестіруге жанама салықтардың өзіндік әлеуметтік бағыттылығы 

осында көрінеді. Дүниежүзілік тәжірибе мұндай практиканы қолдап отырады. 

Мемлекет құрылымының өзгеруі, өркендеуі әрқашан салық жүйесінің қайта 

құрылуымен, жаңаруымен қабаттаса жүреді. 

Ұйымдық-құқықтық жағынан алғанда салықтар – бұл заңмен алдын-ала 

анықталған, белгілі бір көлемде және белгіленген мерзімде қажет қорына түсетін 

міндетті төлемдер. Салықтардың экономикалық мәні мемлекеттің заңды және 

жеке тұлғалармен қалыптасатын ақша қарым- қатынастарымен анықталады, 

сондықтан салықтар экономикалық категория ретінде қаралуы мүмкін. 

Салықтарда мемлекеттің экономикалық мазмұны нақты түрде көрінеді, ал 

салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні , олардың түрлері мен рөлі қоғамның 

экономикалық құрылысымен , мемлекеттің табиғатымен және функцияларымен 

айқындалады.  

Осы жоғарыда келтірілген мәселелер курстық жұмыстың толықтай мазмұнын 

ашады және ол болашақ білікті мамандар үшін өз пайдасын тигізеді . Бірақ та бұл 

жұмыста келтірілген деректер салық жүйесін бастағысы келген адамға аз болады 

,салықтың әлі де мазмұнын ашатын мәселелері толықтай қарастыруға болады. 
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Буржуазиялық саяси экономикада “кәсiпкерлiк” түсiнiгi   XVIII ғасырда 

пайда   болды.  Кәсiпкерлiк – инициативалы шаруашылық қызмет  тәуекелмен 

жасалатын  жекеменшiк,   қарыздық және басқа да   құралдар 

мен   мүлiктер  негiзiне   пайда  табу  қызметтерi.Нарық  қатынастарының пайда 

болуы мен дамуы көптеген жағдайларды қажетсінеді, әсіресе қызмет істеу ортасы 

өте маңызды рөл атқарады. Рынокты экономиканың қызмет ету ортасы белгілі бір 

факторлардың болуын кездейді. Негізгілері: икемді рынок жүйелерін құру, 

бәсекелестік пен кәсіпкерлік қызметті дамыту. Кәсіпкерлік нышандары рыноктық 

қатынастар  кезінде  ғана емес, қоғам дамуының барлық кезеңдерінде пайда 

болатын өзіне тән ерекшеліктері  бар құбылыс.ҚР Азаматтық кодексiнде 

кәсiпкерлiкке келесiдей анықтама бередi: “Кәсiпкерлiк – меншiк түрлерiне 

қарамастан, азаматтар мен заңды тұлғалардың, тауарларға (жұмысқа, қызметке) 
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сұранымды қанағаттандыру арқылы таза табыс табуға бағытталған, жеке 

меншiкке не мемлекеттiк кәсiпорынды шаруашылық басқаруға құқығына 

(ммелекеттiк кәсiпкерлiк) негiзделген ынталы қызмет. Кәсiпкерлiк қызмет 

кәсiпкердiң атынан, оның тәуекел етуiмен және мүлiктiк жауапкершiлiгiмен 

жүзеге асырылады”.  

Кәсiпкерлiк бұл ерекше экономикалық құбылыс болып табылады. Кәсiпкерлiк 

қызметке талдау жасау оның жалпы экономикалық құрылымы сияқты ұзақ 

тарихы мен терең тамыры барын көрсетедi. Орта ғасырларда “кәсiперлiк” деген 

термин, одан да бұрын “антрепренер” француз тiлiнен аударғанда “делдалдық” 

дегендi бiлдiредi. Кәсiпкерлiк батыстың экономикалық теориясында кең түрде 

XVIII ғасырдан бастап қарала бастады. Оны атақты ғалымдар 

Р.Кантилонаның,  А.Тюргоның, Ф.Кэненiң, А.Смиттiң, Ж.Сэйдiң есiмдерiмен 

байланыстырады. “Кәсiпкер” терминiнiң атасы белгiлi ағылшын экономисi 

Ричард Кантилон. Ол “кәсiпкер” деп рынок жағдайында әрекет жасаған адамды 

айтқан. 

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ПАЙДА БОЛУЫ МЕН ДАМУЫ 

Қазақстандағы кәсіпкерлік пен коммерцияқ жағдайына келсек, мұнда бұл 

салалар  тарихи ерте заманда пайда болған. Ежелгі  түрік дәуірінде Жетісу қаласы 

тек аялдау орны ғана емес, сонымен қатар, мұнда сауда және қолөнер 

орталықтары болған. ХІІІ ғасыр мен XV ғасырдың алғашқы ширегінде Оңтүстік 

Қазақстан территориясы арқылы сауда қызметінің дамуында маңызды рөл 

атқарған Батыс-Шығыс халықаралық сауда жолы өткен. XVIII ғасырда қазақтар 

Орта Азия, Ресей, Қытай, Иран патшалықтарында — мал, жылқы, тері, жүн және 

аң аулау бұйымдарымен сауда жасаған. Қазақ жерлері арқылы Орта Азиядан 

Ресейге керуендер жөнелтілген. Орынбор, Тобыл, Семей арқылы сауда жасау өте 

маңызды болған.  XIX ғасырдың алғашқы жартысында тұз табумен айналысу, тау-

кен ісі дами бастады. Сонымеи қатар, мыс, қалайы, күміс, тас көмір қазу 

басталып, балқыту және тері илеу зауыттары ашыла бастады. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында натуралды шаруашылықтың бөлінуі 

Қазақстанның Ресей, Орта Азия, Қытаймен сауда қатынастарының жалғасуымен 

ұласты. 

XX ғасырдың басындағы Қазақстандағы өнеркәсіптің дамуына ресейлік және 

шетелдік капиталдың келуі де үлкен пайдасын тигізді. Өте кең дамығаны — банк 

капиталы болды. Сауданың стационарлық жене жәрмеңкелік түрлері етежақсы 

дамыды. Жөрмеңкелік сауда бүкіл ресейлік сипат ала бастады. Осы кезеңце шет 

ел капиталының әсері өте маңызды болды.  Ақпан жөне Кдзан төңкерістерінің 

өсері рыноктық экономикалық байланыстардың өлсіреп жойылуына әкеліп соқгы. 

Кәсіпкерлік қызмет ЖЭС (жаңа экономикалық саясат) кезіне біршама дамьщы. 

Алайда рыноктық кдтынастардың қысқартылуы кәсіпкерлік қызмеггің 

етімділігіне де кері әсер етті. Жоспарлы экономикада да коммерция өте кең 

тараған құбылыс.деген пікір бар. Оның өзіне тән ерекше формалары  Қазақстанда 

«кәсіпкерлік» занды негізде тек 90-шы жылдары ғана енгізілген. Шағын 

кәсіпкерлікті талдау жасау экономиканың жеке 

секторындағы  субъектілер  саны  жылдан-жылға   көбейіп  келе 

жатқандығын   және   2002 жылдың басында 360 мың кәсіпкерлік болғандығы 
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белгілі.  Яғни 1 млн астам адам жұмыспен  қамтылған.   Шағын кәсіпкерлікте 

барлығы 1,6   млн   адам   немесе   экономикалық   белсенді   халықтың  21% 

жұмыс істейді. Қазіргі қызмет етіп жатқан шағын кәсіпорындардың  40%-

дан  астамы 1992-1993 жылдары, шағын көсіпкерлікке салықтық жеңілдіктер 

көрсетілген  кезде құрылған.  Қазіргі кезеңде Қазақстанда экономикасына шағын 

бизнестің қосар үлесі айтарлықтай. Бірақ кәсіпкерліктің одан ары  дамуына 

кедергілер туындататын жагдайлар да бар.  

Кәсіпкерліктің мәні мен рөліне тоқталатын болсақ,  нарықтық экономика — 

еркін кәсіпкерлік экономика. Білікті кәсіпкер болу үшін осы жұмыстың негізін, 

атап айтқанда оның пайда болу тарихын, қалыптасуын, мәні мен мазмұнын, 

таным түсініктерін және т.б. жете меңгерген дұрыс. 

Кәсіпкерлік үғымына анықтама беруші келесі ағым — кәсіпкерлікке тои 

тәуекелділікпен қатар, одан алынатын пайда мен туындайтын жауапксршілікті 

жатқызады. Мысалы, 1797 жылы Бодо кәсіпкер — іскерлік қызметке жауаи 

беруші, косіпорын қызметін бақылап, жоспарлап, үйымдастырып 

жәнс   оған   иелік   етуші   түлға   деген. 

Әлеуметтiк-экономикалық құбылыс ретiнде кәсiпкерлiк көптеген қоғамдық 

қатынастарды қамтиды. Мұның айталық, заң-құқықтық, психологиялық, тарихи 

жақтары бар. Бiрақ кәсiпкерлiк қызметтiң тағдыры адам қызметiнiң экономикалық 

жағдайларына байланысты. Кәсiпкерлiк қатынастарды талдаудың алғашқы 

қадамы олардың объектiлерi мен субъектiлерiн анықтау. 

Кәсiпкерлiктiң субъектiсiне экономикалық қызметке қатысушы түрлi 

мүшелер, алдымен жекелеген индивидтер, адамдар жатады. Мұндай кәсiпкердiң 

қызметi өзiнiң еңбек шығындарына немесе жалдамалы еңбектi қолдануға 

негiзделедi. Соңғы жағдайда кәсiпкер жалдаушы болады. Кәсiпкерлiк қызметтi бiр 

топ адамдар жүргiзуi мүмкiн, оларды байланыстырушы – мiндеттi шарттар мен 

экономикалық мүдде. Мұндай кәсiпкерлiктiң түрi – ұжымдық, коллективтiк деп 

аталады. Ұжымдық кәсiпкерлiктiң субъектiсi — әртүрлi ассосациялар: 

акционерлiк қоғамдар, кооперативтер және т.б. жеке-дара кәсiпкерлерге қарағанда 

кооперативтер немесе партнерлiк бiрлестiктер iрi көлемдегi мәселелердi шеше 

отырып, олардың рыноктағы үлесi бар болуымен көрiнедi. 

Кәсiпкерлiк объектiсi – адамның белгiлi қызметi. Кәсiпкердiң соңғы нәтижесi 

— өндiрiлген өнiм мен көрсетiлген қызмет. Бiрақ, ең бастысы әр кәсiпкер 

осылардың iшiндегi өзiне ең пайдалысын және тиiмдiсiн iске асырады. Мiне 

сондықтан да рыноктық экономикада кәсiпкерлердiң басты мақсаты өз пайдасын 

барынша максималдау және өндiрiс шығындарын барынша минималдау болып 

табылады. Ал кәсiпкердiң табысы көбiне оның өз iсiн қалай ұйымдастырғанына 

байланысты. Яғни, кәсiпкер өз iсiн бастағанда және оны жалғастырғанда үлкен 

тәуекелге барады. Ал тәуекелдiлiк кәсiпкерлiк қызметпен бiрге өмiр сүрiп 

отыратын заңды құбылысы. Демек, нақты өмiрде кәсiпкерлiктiң объектiсi – 

новаторлық, жаңашылдық, ерекше мағынадағы новаторлық өндiрiс, айырбас және 

бөлудiң түрлi факторларын комбинациялау. Кәсiпкерлiк әр кезде де белгiлi 

бағытта ұйымдастырылады, нақты формалары бар. Кәсiпкерлiктiң шаруашылық 

жүргiзу тәсiлi ретiнде бiрнеше жалпы белгiлерi бар. Оның iшiнде негiзгiсi – 

шаруашылық субъектiлерiнiң еркiндiгi мен тәуелсiздiгi. Кәсiпкерлердiң еркiн 
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қызмет етуi рынок механизмiнiң әрекетiн қамтамасыз ететiн тәртiп 

қалыптастырады. Кәсiпкердiң тәуелсiздiгi оған экономикалық ресурстарды алуға, 

осы ресурстардан өз қалауынша қызмет пен тауар өндiру процесiн ұйымдастыру 

және оларды рынокта кәсiпкердi қанағаттандыратындай өткiзу болып табылады. 

Осы заманда экономикасы дамыған елдерде шағын кәсiпкерлiк ұлттық 

шаруашылықтың ең iрi секторын құрайды. Шағын бизнесте барлық 

жұмысбастылардың жартысынан көбi қызмет етедi.  

Нарықтық  экономикадағы кәсiпкерлiктiң маңызына келетін 

болсақ,   кәсiпкерлiк нарық қатынастарын ұдайы iске қосып отыратын орта. 

Экономиканың өтпелi кезеңiндегi  кәсiпкерлiк ең алдымен  рыноктың тауармен 

толығуына және жаңа жұмыс орындарының құрылуына мүмкiндiк бередi. Жалпы 

алғанда, кәсiпкерлiк экономикада нақты белсендi,  бәсекелес ортаны ғана 

қалыптастырып қоймайды, сонымен қатар,  мемлекеттiң экономикалық дамуында 

оның тұрақталығының индикаторы есептi қоғамда орта тапты жасақтайды.  

Соңғы он төрт-он бес жыл бойы республиканың әлеуметтік-экономилық 

саясаттың маңызды басымдылықтарының бірі кәсіпкерлікті қолдау мен дамыту 

болып табылатыны — кәсіпкерліктің ел экономикасының маңызды элементі 

екенін дәлелдейді.  Нарықтық шаруашылықтың қазіргі заманғы жүйесі ірі, орта 

және шағын кәсіпкерліктің тиімді үйлесімді болуын талап етеді.  Бұл – ХХ 

ғасырдың екінші жартысындағы дамыған елдердің экономикасының маңызды 

ерекшелігі – кәсіпорындардың пайдасына ірі құрылымдық алға жылжу, бұл 

бәсекеге қабілеттілікпен,  сұранысқа жылдам үн қатумен  және  ғылыми-

техникалық алға басуды тездетумен, кадрларды орынды пайдалану, ақша 

қаражаттарының аз жұмсалуымен және т.б. байланысты.  

 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚАЛПЫ 

Қазақстанда бүгiнгi күнi шағын және орта кәсiпкерлiк бастан кешiрiп отырған 

қатынастарға қарамастан, экономиканың серпiндi дамып келе жатқаны белгiлi 

болып отыр. Ең бастысы шағын кәсiпкерлiк саны өсiп келедi. Өсiм соншалықты 

жоғары да емес, небәрi пайыздық бөлiгi ғана. Оның ЖIӨ-де өзiндiк үлесi бар. Ол 

30% құрайды. Қазіргі кезде кәсіпкерлік Қазақстанның бүгінгң экономикасында 

лайықты орын алуда. Біз  Қазакстанды жоғары өмір стандарттары бар әлемдегі ең 

ырғақты дамып келе жаткан мемлекеттердің біріне айналлыру туралы алдымызға 

өршіл мақсат қойдық. Ол мақсатқа адам әлеуетінің белсенділігін, азаматтардың  

іскерлігін арттыру аркылы ғана кол жеткізуге болады, — деп атап көрсетті 

Президент. 

Мемлекет   басшысы  реформалар  жүргізілген  жылдар  ішінде оған барлық 

қажетті жағдайлардын жасалғанын атап керсетті. Тәуелсіздіктің алғашкы 

жылдарында, тауардың мейілінше тапшы, гиперинфляция мен халыктың тұрмыс 

деңгейінің күрт төмендеген жылдарының өзінде-ақ отандық   кәсіпкерлікті   құру 

жұмыстары басталды. Ол киын шешімдер кезеңі еді. Экономикада мемлекеттік 

меншік басымдықта болды. Нарык қатынастарын дамыту үшін заңдық база мүлде 

болған жоқ. Қолданыстағы заңдар жеке меншік пен кәсіпкерлік қызмет үшін кері 

әсер етерлік сипатта болды. Ең қауіптісі — қоғамдық пікір де   оған қарсы тұрды. 

Осы жылдар 

ішінде мемлекет экономиканы ырықтандыру бағытында бірізділікпен  әрі 
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берік  алға  басты,  ал  ол  бизнестің дамуы үшін нақты негізді камтамасыз етті. 

Бірінші  кезекте  экономикадағы  құрылымдық  жаңғыруларды   жүзеге асыруға 

мүмкіндік берген қажетті заңдар қабылданып, нарық каты-

настарының  қисынына  қайшы  келетін  құқықтық  нормалар  күшін  жойды. Келе

сі ірі кадам мемлекеттік  меншікті сатылап  жекешелендіру   болып 

табылды.  Соның  нәтижесінде  бүгінде  онеркәсіп  өндірісі  көлемінің 85 пайызы 

жеке секторда өндіріледі.  Еллің ІЖӨ-дегі шағын және орта 

бизнестің  үлесі  шамамен  25 пайьз құрайды,  экономиканың жеке 

секторында  еңбекпен  қамтылған  халыктың  60 пайыздан астамы еңбек етеді. 

Бизнес құру жолындағы бюрократиялық кедергілер айтарлықтай азайтылды.  Тек 

соңғы   жылдары  ғана  лицензияланатын   қызметтердің  350-ге жуық  түрлері 

қысқартылды. Кейбір ляцензияларды беру өңірлік деңгейге көшіріліп, 

процедуралар айтарлықтай қарапайымландырылды. Бүгінде біздің елімізде 

кәсіпкерлікті дамытудың перспективасы айқын көрініске ие.  Жеке бизнесті, 

ең  алдымен шағын және  орта бизнесті қолдау мемлекеттік саясаттағы 

түйінді   мәселелердің бірі. Ол “Қазақстан-2030” Стратегиясы, “2010-

стратегиялық жоспарда”  және Қазақстанның 2015 жылға жейінгі индустриялық-

инновациялық даму стратегиясы тәрізді негізгі құжаттарда бекітілген. 

Ол мақсатқа жету үшін қажетті ресурстар жинақталған. Арнайы құрылған 

даму институттары — Қазақстанның инвестициялық қоры, Қазақстанның даму 

банкі, Инновациялық қор, Экспортты сақтандыру жөніндегі корпорация. 

Инжнниринг және технологиялар трансферті орталығы осы 

жылды   қоса  есептегенде  120 миллиард теңгеден астам 

қаржы  жинақтауға  жағдай туғызды.  Өзі өмір сүрген  қысқа мерзім ішінде даму 

институттары жалпы сомасы 1 триллион 570 миллиард теңге болатын 760-тан 

астам жобаларды қарады. Қазіргі уақытта сомасы 60 миллиард теңгеден асатын 

90-ға тарта  жоба каржыландырылуда. 

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН МЕМЛЕКЕТ 

ТАРАПЫНАН КӨРСЕТІЛЕТІН  ҚОЛДАУ 

Бүгiнгi таңда Республикамызда экономиканы нарықтық қатынаста қайта құру 

жолында оның негiзi болып табылатын кәсiпкерлiк қатынастарды дамытып, оны 

жандандыру және оларды мемлекеттiк қолдау күн тәртiбiндегi өзектi 

мәселелердiң бiрi.  Сондықтан елдiң тұрақты өсуiн қамтамасыз ету үшiн 

рыноктық экономиканың негiзi болып табылатын кәсiпкерлiк қызметтi қолдау 

және реттеу шараларының тиiмдi iске асырылу қажеттiгi туындап отыр. 

Кәсiпкерлiктi қолдаудың және реттеудiң келесiдей түрлерiн атап өтуге болады: 

 Кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау және реттеу; 

 Инновациялық қолдау және ынталандыру; 

 Инвестициялық қолдау мен оның салаларын дамыту; 

 Құқықтық қолдау және заңдар қабылдау; 

 Қаржылық қолдау мен несиелер арқылы ынталандыру; 

 Салықтық жеңiлдiктер арқылы кәсiпкерлiктiң маңызды салаларын 

дамыту iс-шаралары жатады. 

Осы жоғарыда айтылған кәсiпкерлiк қызметтi қолдау мен ерттеу 

шараларының iшiндегi қалған бағыттарға да әсер ететiн негiзгi реттеу мен 
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қолдауды, кәсiпкерлiктiң дамуының стратегиясы мен даму жоспарын 

дайындайтын және ұсынатын мемлекеттiк iс-шаралар жиынтығы болып 

табылады. 

Кәсiпкерлiктi және шағын кәсiпкерлiктi мемлекет тарапынан қолдау мен 

реттеудiң негiзгi  бағыттарына: 

 Елде жекешелендiрудi одан ары жүргiзу; 

 Рыноктық қатынастарды жетiлдiру, кәсiпкерлiк қызметтердiң еркiн қызмет 

етуiне қолайлы ортаны қалыптастыру; 

 Кәсiпкерлiк субъектiлерiн мемлекеттiк тiркеудiң, олардың қызметiн 

лицензиялаудың, олардың өнiмiн сертификаттаудың оңайтылған тәртiбiн белгiлеу; 

 Ұлттық маңызды және шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiн қолдау мен дамыту 

үшiн инвестицияларды, оның iшiнде шетел инвестицияларын тарту мен пайдалану 

жүйесiн жасау; 

 Қаржы көздерiн анықтай отырып шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне несие 

берудiң арнаулы бағдарламаларын жасау; 

 Елдегi кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң шетелдiк әрiптестерiмен сауда, ғылыми-

техникалық, өндiрiстiк және өзге де байланыстарын дамытуды қоса алғанда, 

олардың сыртқы экономикалық қызметiн қолдау; 

 Өнiмдер өндiруге, жұмыс атқарып, қызмет көрсетуге мемлекеттiк сатып 

алуды орналастырған кезде отандық кәсiпкерлiк субъектiлерiне артықшылықтар 

беру. 

Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы жеке кәсіпкерлік қызметтің дамуын 

және жұмыс істеуінің ойдағыдай құрылуын қамтамасыз ететін ұйымдар 

жиынтығын береді. Ұйымдастырушылық құрылымына кәсіпкерлікті дамыту және 

қолдау саласында нормативті-құқықты реттеуді құратын мемлекеттік саясатты 

іске асырушы кәсіпкерлікті дамыту департаменті кіреді. 

Республикадағы кәсіпкерлікті қолдау мемлекеттік құрылымының келесі 

сатысы Астана және Алматы, қалалары және облыс әкімдері мен аппараттары. 

Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту мемлекеттік саясатты іске асыру үшін 

әкімшілік жанында Кәсіпкерлік және өндіріс Департаменті (Басшылық) құрылған. 

Оның құрамына Кәсіпкерлік бөлімдері кіреді (2005 жылдың 1 қаңтарынан бастап 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 4 қазандағы Қаулысымен барлық 

жергілікті мемлекеттік басқару органдарының үлгілі құрылымдары енгізілді.). 

Қорыта келе, біз кәсіпкерліктің дамуын, соның ішінде, Қазақстандық 

кәсіпкерліктің пайда болуы мен дамын, оның түрлерін, 

яғни  кәсіпкерліктің  формасын  таңдаудағы  факторлар, кәсіпкерліктің 

көлемі  жағынан,  ұйымдық-құқықтық  нысандарына  байланысты 

таңдалу  формаларын,  кәсіпкерліктің  экономиканың  маңызды  элементі  ретінде

әсерін  қарастырдық. Сонымен  қатар, кәсіпкерлікті мемлекет тарапынан қолдау 

мақсатында жүргізілетін әртүрлі саясаттар  мен  іс-

шараларды,  соның  ішінде,  мемлекеттік  қолдау  нәтижесінде   пайда болып, 

дамыу  үстіндегі  түрлі  институттурды және  ұйымдарды  қарастырдық. 
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Отандық кәсіпкерлікті  дамыту,  әртүрлі  кәсіпкерлік  салалардың құрылымын 

жетілдіру мен оларды тиімді пайдалану шаралары алдағы экономикасы тұрақты 

дамыған, индустриялы ел болуымызға жол ашпақ. 
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TECHNOLOGICAL AUDIT: THEORY AND BASIC CONCEPTS. 

UDK                                                                                                  Akhmetova A. - student of KSU 

Scientific adviser - Ph.D., professor Sitenko D.A. 

 

In the Message of the President of the Republic of Kazakhstan Nursultan 

Nazarbayev to the people of Kazakhstan dated January 31, 2017 the following tasks 

were set: 

- achieve a significant increase in labor productivity and provide a set of measures 

for technological re-equipment until 2025. 

- taking measures for all categories of costs and the cost of services in the energy 

sector. 

The technological audit of an enterprise is the first step in solving the tasks of 

modernization and technical re-equipment, in terms of labor productivity and the 

implementation of energy saving measures. Measures developed as a result of a 

technological audit may be included in the plan of energy saving measures and energy 

efficiency assessment. 

As part of the technological audit, an expert assessment is carried out of existing or 

projected technological solutions and developments on the complexes of organizational 

and technical measures necessary to increase the competitiveness of the technological 

solutions under consideration. 

http://www.frmp.kz/
http://www.mit.kz/
http://www.ifk.kz/
http://www.souz-atameken.kz/
http://www.assembly.kz/
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Aims and objectives of technology audit: 

I. Overview and analysis of the state of technological processes, the state of the 

equipment. Determination of the current production and technological state of the 

enterprise; 

II. Determining the capabilities of the technologies used to achieve the goals of the 

enterprise; 

III. Identification of places of loss of added value, productivity; 

IV. Review and analysis of enterprise and production management systems; 

V. Analysis of long-term plans for the development of enterprises and basic versions 

of documents; 

VI. Evaluation of basic technological assets; 

VII. Analysis of applied technologies; 

VIII. Evaluation of the performance of production technologies and processes for 

compliance with organizational and regulatory documentation; 

IX. Analysis of technological discipline; 

X. Analysis of the objectives of the implementation of the R&D program and the 

commercialization of scientific and industrial developments; 

XI. Evaluation of the implementation of quality management standards (QMS) and 

energy management systems at the enterprise; 

XII. Verification of compliance with the performance of power plants and networks, 

in accordance with the current regulations and guidelines; 

XIII. Review and evaluation of automated control systems that must provide solutions 

for production and technology, operational dispatch and organizational and economic 

management of energy production; 

XIV. Evaluate compliance with safety requirements during equipment operation, 

identifying constructive safety flaws. 

XV. Identify the main limitations of the production system (bottlenecks) and develop 

recommendations for their removal; 

XVI. To outline the directions of the enterprise development and the development of 

innovative projects for the implementation of this development; 

XVII. Development of targets: 

1. To increaseproductivity; 

2. To reduce costs and cost of services. 

The process of conducting a technology audit at an enterprise consists of three main 

stages: 

I. The first stage is the collection of baseline information, a review and analysis of 

technologies, technological equipment, production and technological base, and 

organizational and technological structure. 

Carrying out the installation management with the management and specialists of 

the enterprise responsible for the units being inspected, technological processes and 

other elements of the field of technological audit. During the setup meeting: 

 members of the audit team are introduced, the functions of each of them 

arereported; 

 confirms the goals, objectives, scope and criteria of the technology audit; 

 confirmed the time schedule of the technology audit; 
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 reported on the methods and procedures of technology audit; 

 discussed preliminary data and conclusions based on the analysis of the 

information received on the questionnaires; 

 interaction forms of interaction between the participants of the technology audit; 

 confirmation of the availability of resources and facilities of the enterprise, 

necessary for the technological audit; 

 the audit team takes obligations to comply with the rules and norms of labor 

protection and safety; 

 employees of the audited company to accompany the audit team. 

II. The second stage is a review of technologies, including management, 

technological equipment, production and technological base and organizational and 

technological structure, applied quality management standards (QMS) used in similar 

enterprises, conducting preliminary diagnostics, if necessary, conducting instrumental 

measurements. When conducting instrumental measurements, the contractor must 

prepare and agree with the customer the regulations of instrument measurements. 

III. The third stage is the analysis of the technologies used, technological equipment, 

production and technological base, and organizational and technological structure in 

order to assess their effectiveness and prospects. An assessment is made of the 

efficiency of fuel and energy resources (FER) consumption by an enterprise and the 

identification of sources of irrational use of energy costs and unjustified energy losses. 

To implement this stage of technological audit, research and analysis of technological 

processes, products, production facilities and equipment, raw materials, economic, 

energy and environmental indicators, innovation and human potential, the availability of 

regulatory framework and development prospects are carried out. Analysis and 

evaluation of measures for energy saving and energy efficiency of the enterprise, 

developed and proposed by the energy audit organization. Development of 

recommendations for further sustainable growth of the enterprise. Preparation of 

conclusions and recommendations. 

The content of the stages and process of conducting a technological audit may vary 

depending on the technological features of the enterprise being audited, its structural 

divisions and other factors identified during the initial collection of information. 

The result of the work is a technical report on technology audit. The technical report 

should contain the following sections: 

* General characteristics of the enterprise; 

* The state of fixed assets; 

* Evaluation and description of production processes; 

* Readiness of the enterprise for modernization and development; 

* Description of the main directions and projects of development, readiness of the 

enterprise for their implementation; 

* Recommendations to the company to reduce losses and improve production 

efficiency; 

* Recommendations to the company for the implementation of development plans 

and modernization; 

* Findings; 
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While receiving reporting documentation, you should pay attention to the following 

criteria: 

- Achievement of technological audit objectives established in the technical 

specification; 

- completeness of the solution of the technological audit tasks established in the 

technical specification; 

- the validity of the recommendations on the modernization of the production and 

technological base of the audited enterprise and their compliance with the content of the 

analytical part of the technical report; 

- the quality of registration of reporting documents. 

On March 14, 2011, the Government of the Republic of Kazakhstan No. 254 

approved the «Productivity 2020» Program, one of the tools of which is «Cost recovery 

for the development and / or examination of a comprehensive plan for an industrial-

innovative project». The comprehensive plan of the investment project is a package of 

necessary economic, technical, managerial and other documentation, an important part 

of which is the justification of the directions of modernization of the enterprise. 

Thus, in connection with all of the above, we can conclude that the level of the 

material and technical base of the enterprise, the degree of use of its production 

potential depends on all the final results of management, in particular, the volume of 

production, its cost, profit, profitability, financial condition and etc. 

If the production capacity of the enterprise is used insufficiently, then this leads to 

an increase in the share of fixed costs in their total amount, an increase in the cost of 

production and, as a consequence, a decrease in profits. Therefore, in the process of 

analysis it is necessary to establish what changes have occurred in the production 

capacity of the enterprise, how fully it is used and how this affects the volume of output 

and other indicators. 

Thus, it is possible to single out the following benefits from conducting a 

technological audit for an enterprise: 

- the company receives a plan of action; 

- the prepared recommendations help it to improve its business, expand connections, 

develop new markets and, thus, lead to an increase in work efficiency. 

Also, as part of the implementation of the «Productivity 2020» Program, it is 

possible to obtain financing using the cost recovery tools for improving technological 

processes and improving the efficiency of production management. 
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ҚАЗАҚСТАНДА КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДАҒЫ 

КРИПТОВАЛЮТАНЫҢ РӨЛІ 

 

УДК33.336.743.22                                    Атеева С., Боранбек Ж., Саясатова М. 

       ҚММУ студенттері  

Ғылыми жетекші – э.ғ.к., доцент Сабыржан А. 

 

Криптовалюта Қазақстанда 2012 жылы Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың жолдауында «Қазақстан-2050» мемлекеттің 

экономикалық және әлеуметтік жағдайын жақсартуды мақсат көздейді. Сол 

себепті бұл стратегияда әлемдік экономикадағы қолайсыз ахуалды ескере отырып, 

біз инфляциядан әрбір қазақстандықтың кірістерін қорғауды қамтамасыз ететін 

және экономикалық өсім үшін лайықты деңгейін ұстап тұруымыз қажет. Яғни, 

мемлекеттің тауар тапшылығынан және тауар мен қызметтер сапасының 

төмендеуінен алдын алып тұруымыз керек.Экономиканы көтеріп, дамыту туралы 

Н.Ә.Назарбаев: «Жаңа экономикалық үлгілерге сай болу үшін біз мемлекеттік 

басқарудың тиімділігі мен саласын едәуір көтеруге, жекеше сектор мен ұлттық 

капиталға жәрдемдесуге, оларды ынталандыруға және олардың белсенділігін 

арттыруға тиіспіз», – деп атап айтқан. Қазіргі кезде экономикадағы өте өзекті 

мәселе ұлттық валютаның ішкі және сыртқы тұрақтылығына жету, инфляциялық 

үдерістерді тежеу, елдің банк жүйесінің қызметін жақсарту, экономикалық өсімді 

қамтамасыз ету болып саналады. Бұған қоса ұлттық валюта нарығының, 

экономиканың зардаптарынан  да алдын алу қажет. 

Валюта–  кең мағынада, халықаралық аренадағы қаражат айырбасының 

ақшалық қызметін атқара алатын кез-келген тауар, ал тар мағынада, ақша 

массасының қолма-қол бөлігі. Тауар құнының шамасын өлшеу үшін 

қолданылатын ақша өлшемі.Ұлттық валюта жүйесі – деген қоғамда ұдайы 

өндірісті қалыптастыруға және халықаралық төлем айналымын қамтамасыз етуге 

қажетті валюта ресурстарын пайдаланатын экономикалық қатынастардың 

жиынтығы. Ұлттық валюта бұл бір елдің ақша бірлігінің басқа бір елдердің ақша 

бірліктеріне бейнеленген бағасы. Әрбір елдің ұлттық валюталарын салыстыру 

олардың өндіріс және айырбас процесінде пайда болатын объективті құндылық 

қатынастарына негізделеді. Республика экономикасында жүргізілген 

реформалардың барысында Ұлттық банктің міндеттері алмасып, кеңейіп, 

құрамында валюта қатынасы да бар ақша-несие саласын реттеу әдістері мен 

тетіктері жетілді, яғни ақша түсімінің көлемі мен бағыттарына бақылау жасалды. 

Валюталық реттеудің алдына қойған бірқатар маңызды міндеттердің арасынан 

теңгенің айырбас бағамын тұрақтандыруды, капиталдың кемуінің алдын алудың 

тетігін жасауды, елге валютаның ақшалай түсімінің толық түсуін қамтамасыз 

етуді қарастырған. Ұлттық валютамыз енгізілгеннен бері қаржы-несие бағытында 

жүргізілген саясаттың дұрыс болғандығына көзіміз жете түседі. Теңгеміздің 
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беделінің қазір өз елімізде ғана емес, тысқы жерлерде де жоғары екендігін әрбір 

қазақстандық орынды мақтаныш қылады. Ұлттық валютаны енгізгеннен кейін 

экономиканың тұрақтылығына, бағаның қалыпты жағдайға келуіне қол 

жеткізуіміз қажет. 

Ұлттық валюта-қаржылық қатынастардың ырықтану мен ғаламдану 

жағдайындағы қызметі халықаралық еңбек бөлісіне біріккен экономикасы ашық 

елдерде валюталық реттеу экономикалық саясаттың басты тірегі ретінде 

қарастырылады. Сондықтан валюталық реттеу ісін құру қажеттігі туындады. Бұл 

валюталық реттеу, бір жағынан, халықаралық еңбек бөлісіне қатысушы елдерге 

пайдасы тиетіндей, екіншіден, халықаралық бәсекеде ұлттық өндіруші мен 

экспортқа шығарушының құқығы сақталатындай дәрежеде жасалуы тиіс. 

Ұлттық валютамыздың, яғни теңгеміздің пайда болуы және де оның бар 

болуы, еліміздің өз алдына тәуелсіз мемлекет екендігінің толық дәлелі болып 

табылады. Ұлттық валютамыздың пайда болу тарихын білу әрбір қазақстандық 

азаматтың міндеті, өйткені бұл біздің қазіргі заманғы басты айналым көзіне 

айналды. Қазіргі таңда ұлттық валютанығ шығу тарихы, оның пайда болуы 

туралы мәліметтер өте көп. 

1992-1993 жылдардағы Қазақстан Республикасының ұлттық банк төрағасының 

көмекшісі Валентин Назаров «бостан елдің еркін валютасы» атты еңбегі де бар. 

Онда 1992 жылы елімізде экономикалық дағдарыстың өршуі, және де 

инфляцияның пайда болуы, осыған орай ұлттық валютамызды енгізу туралы 

көптеген мәліметтер келтірген. Ал, Қазақстан Республикасы ұлттық банкінің 

төрағасы Григорий Марченко жалпы теңге туралы және де оның тарихы мен 

келешегі туралы өз пікірін жазған. Ол өз валютамыздың енгізілуінде қандай 

өзгерістер болғандығы туралы, теңгенің ішкі және сыртқы нарықта алған орны 

туралы, инфляцияның өскендігін ашық  жазған. Сауық Тәкежанов 1990-1993 

жылдардағы экономикалық  реформа, бюджет және қаржы мәселері жөніндегі 

Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңес комитетінің төрағасы «Теңгенің 

алтын өлшемі» деген еңбек жазған. 

Теңге – Қазақстан республикасының мемлекеттік нышаны. Әнұран, ту және 

елтаңба сияқты ұлттық валюта да мемелкеттік нышандардың қатарына жатады. 

«Банкнота фабрикасының құрметті қонақтар» кітабында ол ашылған күн – 1995 

жылы 19 мамырда Қазақстан Республикасының Президенті жазып қалдырған 

мынадай: «Біздің еліміздің экономикалық тәуелсіздігінің жарқын туындысы – 

біздің астанамызда теңгенің алғашқы пайда болуы, халықтың және болашақ 

ұрпақтың игілігіне қызмет етсін» деген жазуы да бар. Ұлттық валютаның сол 

кезде тұсауын кескен Қазақстан Республикасының Жоғарғы кеңесінің жоспарлау 

– бюджет комиссиясының  төрағасы С.Тәкежанов болды. Ол ұсынған теңге деген 

атау республиканың Жоғарғы кеңесінің және үкіметінің мүшелері арасындағы 

жабық пікір таласта жеңімпаз болды. 

Қазақстан Республикасының ұлттық валютасын енгізу туралы: 

«Қазақстан Республикасының Конституциясының 78-бабына және Жоғарғы 

Кеңесінің 1993 жылғы 29 қазандағы қаулысына сәйкес қаулы етемін: 

1. ҚР-ның аумағында 1993 жылғы 15 қарашада сағат 08:00-ден бастап ҚР-ның 

ұлттық валютасы – теңге айналысқа енгізілсін. 
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2. 1993 жылғы 18 қарашада сағат 08:00-ден бастап теңге ҚР-ғы бірден-бір 

заңды төлем құралына айналды. Теңге 100 мыңнан тұрады. ҚР-да қолдағы ақша 

банкноттар мен монеталар түрінде айналыста болады. 

3. Теңгені ҚР-ның аумағында меншік нысандарына карамастан барлық жеке 

заңды тұлғалар төлемдердің барлық түрінде , сондай-ақ ешқандай шектеусіз 

салымдар мен шоттар қосу үшін банктер қабылдауға міндетті. 

4. Осы Жарлық қол қойылған сәтінен бастап күшіне енеді.» 

    Өз валютамызды енгізу – біздің халықтарымызды бөлетін ТМД елдері 

арасына қойылған ешқандай жасанды кедергі болып табылмайтынын ашық 

жариялағанымыз. Тауарлардың, адамдардың барыс-келісінің, капиталдың өзара 

еркін қозғалысына да тосқауыл болмайды. Бұған қоса Қазақстан – Ресей 

келіссөздері барысында Ресейдің үкіметі мына реформасына байланысты 

Қазақстанға техникалық және басқа да көмектер беру туралы міндеттеме 

қабылдады. 

Соңғы кездері Қазақстанда да, басқа дамыған елдердерде де «криптовалюта», 

«биткоин», «блокчей технологиясы» деген сөздер көптен кездеседі. Тіпті 

Қазақстан Респубикасының Президенті де қазақстандықтарды ғана емес, сонымен 

шетелдерді де қызықтырып жүрген «криптовалюта» туралы тақырыпты қозғаған.  

Ол бұл жолы әлемдік валюта құру мәселесіне тоқталып, тіпті әріден бастады. 

"Әлемдік қаржы құрылымын өзгертетін уақыт жеткен сияқты. Халықаралық 

төлем бірлігін енгізу уақыты келді. Бұл әлемдіқ валюталар "соғысынан", 

спекуляциядан және сауда қатынастарындағы келіспеушіліктерден қорғайды. 

Валюта өзінің тұтынушыларына тән эмиссияның қарапайым механизмінен 

құрылу керек. Цифрландыру және технологиялардың дамуын есепке алсақ 

әлемдік валюта криптовалюта түрінде жасалу қажет", - деген еді. Ал 

Президент айтқан криптовалюта деген не? Оны енгізудің пайдасы қандай? Бұл 

термин қайдан шықты? Қаржыгерлер мен экономистер бұл жүйені қалай 

бағалайды? Сол сияқты сұрақтарды талқылайық. 

Криптовалюта үкіметке немесе Ұлттық банкке тәуелді емес. Бұл сөз негізінен 

көптен бері қаржы, ақпараттық технология саласындағы сарапшылар жиі айтады. 

Бұны қарапайым тілмен түсіндірсек, "ақша" сияқты жалпылама атауға ие, яғни 

ақшаның электронды түрі. Бірақ, оны электронды картамен шатастыруға 

болмайды.Тек айырмашалығы - оны қолма-қол емес, электронды сандық жүйе 

ретінде пайдаланасыз. Ақша түрлері мен атаулары өте көп, мысалға, ақша теңге, 

доллар, рубль, еуро сынды түрлі атауларға ие.  Сол сияқты криптовалютаның да 

сан алуан түрін кездестіруге болады. Бірақ, әзірге оның ең танымалы- биткоин 

мен лайткоин. Бір қызығы біз басқа елге барсақ сол жердің валютасын қолдануға 

мәжбүрміз. Ал ғаламтор желісін қолданушылар криптовадюта арқылы  кез келген 

елде ақша ретінде еркін қолдана алады. Қазіргі уақытта бүкіл әлем интернетті 

белсенді пайдаланатындықтан, критовалютаны да пайдалану қиындық етпейді. 

Сондай-ақ,  криптовалютаның тағы бір ерекшелігі -  кез-келген үкіметтің немесе 

Ұлттық банктің (кейбір елдерде Орталық банк) бақылауында болмайды. Ал 

жалпы "криптовалюта" термині 2011 жылы Forbes журналында жарияланған  

биткоин жүйесі туралы «Crypto currency» (Криптография валютасы) атты 

мақаладан кейін пайда болды. Бұл атау кейін пайда болғанмен биткоин 
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криптовалютасының өзі 2009 жылы шыққан. Оның негізгі авторы немесе 

авторлары Сатости Накамото деген лақап атпен танылған.  Биткоин термині мен 

оның ерекшелігін (Биткоин алгоритмін) енгізген де осы адам немесе 

бағдарламашылар. Бірақ олардың кім екені, қайдан екені белгісіз. Биткоин (BTC) 

блокчейн технологиясы негізінде шығарылатын криптовалюта.  

Жалпы қазіргі кезде криптовалюта түрлері көбейген. Мысалы coincap.io 

биржасында олардың 584 түрі көрсетілген. Ал оның ішінде бірінші тұрғаны 

биткоин және оның АҚШ валютасына шаққандағы құны 5673,70 долларды құрап 

отыр (2017 жылдың 13 қазанындағы көрсеткіш). 2012 жылдан бергі биткоинға 

қатысты доллар курсының өзгеру көрсеткіші, coincap.io сайтынан скриншот. 

blockchain.info сайтындағы биткоин курсы. Мұнда 12 қазан күні биткоин 5325 

доллар болған. Бір қызығы криптовалютаға қызығушылық артса ол қымбаттайды. 

Ал қызығушылық төмен болса тиісінше арзандап кетеді. Қазақстанда бұл жүйеге 

көзқарас қандай? Қазақстанда криптовалюта биыл өте көп айтыла бастады. Себебі 

жоғарыда айтқанымыздай Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі осы жүйені 

енгізуді құп көреді. Тіпті жаңадан құрылған "Астана" халықарылқ қаржы 

орталығы (АХҚО) мен "Делойт", Waves, Juscutum және "Кесарев Консалтинг" 

сынды ұйымдар Қазақстанда криптовалюта транзакцияларын реттейтін заң 

жобасын әзірлеп жатқаны белгілі болды. Дегенмен, қаржыгер Расул Рысмамбетов 

криптовалютаны қолданушы аноним болатынын, ал "Астана" халықаралық қаржы 

орталығы иесі аноним тұлға болатын валютаны жүзеге асырғысы келмеуі мүмкін 

екенін айтады. "Бұл мемлекеттің қаржы айналымын бақылап отыру әрекетіне 

қарсы келеді. Оның үстіне қазір криптовалюта мәселесі өзекті. Осыған 

байланысты "бұл жоба қаншалықты шындыққа жанасады және АХҚО тарапы 

криптовалютадан бөлек қандай жобаларды ұсынады?" деген сұрақ туындайды. 

Себебі бізде қарапайым қор нарығының өзі "қоршауда" қалған", - дейді ол. 

Экономист Мақсат Халықтың сөзінше, криптвалютаны қазір қазақстандық 

қаржыгерлердің өзі аса түсініп отырған жоқ. Мұны экономист немесе 

қаржыгерден гөрі IT мамандары жақсы түсінеді екен. Бұдан бөлек ол қазіргі кезде 

осы жүйені көлеңкелі табысқа айналдырғандар бар екенін айтады. "Осы жүйенің 

шығуын қаржы пирамидасына айналдырғандар да бар. Олар халықты алдап 

отыр. Мысалы "сен криптовалютаға кел, ақша сал. Депозит сияқты ашылады. 

Кейін мөлшерін 70-тен 100 пайызға дейін көбейтіп аласың" деп айтатындар 

көбейген. Сондықтан осы бойынша тезірек ескерту жасалу керек", - дейді 

Мақсат Халық. Ал мұндай қаржы алаяқтарына алданып қалмас үшін экономист 

оларға "сізде   криптовалютаны тауып беретін майнинг ферма бар ма?" деп сұрау 

керек дейді. Мұндай сұраққа алдап жүргендер жауап беруге қиналады екен. 

Сондай-ақ, экономистің сөзінше, аталған жүйеге банктер қарсы шығуы мүмкін. 

"Мысалы біз бір жерден екінші бір жерге ақша аударатын болсақ банктердің 

көмегіне жүгінеміз. Ал биткоинда блокчейн технологиясы пайдаланылады. Яғни 

сіздің ұялы телефоныңызда электронды әмияныңыз болады. Сола арқылы кез 

келген жерге валютаны аудара бересіз. Яғни, банктердің көмегінсіз транзакциялар 

жасауға болады. Ал бұл тиісінше банктердің табысынан айырылуына әкеледі", - 

дейді ол. Қорыта келгенде, аталған электронды ақша түрінің Қазақстан үшін 

пайдасы жоқ емес. Бастысы мамандар айтқандай бұл валюта инфляцияға 
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ұшырамайды. Халықтың қаржы сауаттылығы жақсы болса жүйенің тез 

қалыптасуына мүмкіндік бар. Тек мұның өзіне біраз уақыт керек. Алпауыт 

елдердің өзі бұл жүйені енгізу, енгізбеуді талқылап жатқанда Қазақстанның бұған 

бірден өтіп кетуі екіталай... 
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Қазақстанда шағын кәсіпкерлікті қолдау жүйесі қалыптасты және әлде де 

қызмет етуде. Бұл мәселемен Индустрия және сауда министрлігі, Экономика және 

бюджеттік жоспарлау министрлігі, Қаржы министрлігі, Табиғи монополияларды 

реттеу агенттігі, Статистика жөніндегі агенттігі және атқарушы биліктің басқа да 

органдары мемлекеттік деңгейде айналысады.  

Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік және өңірлік қорлары құрылған. 

Дегенмен Қазақстанда шағын кәсіпкерлік қызметін қолдау бойынша қызмет ету 

саласы біркелкі дамып жатқан жоқ. Әлемдік тәжірибе көрсететіндей, оның 

табысты дамуы мемлекеттік қолдауға, осы қызметтерді қажет ететін 

кәсіпкерлерге, жеке кәсіпкерлікті дамытуды көздеген тұлғалар тең дәрежеде 

тәуелді. «Қазақстан-2050» стратегиясында ұлттық экономиканың жетекші күші 

саналатын кәсіпкерлікті жан-жақты қолдауға баса мән берілді. Бизнестің тынысын 

тарылтып тұрған әкімшілік кедергілер тағы да азайтылады, кәсіпорындардың 

өсіп-өркендеуіне жасанды бөгет жасайтын мемлекеттік қызметтерді жазалау 

механизмі қатаңдатылады. Осындай қамқорлықтың арқасында, шағын және орта 

бизнестің экономикадағы үлесі 2030 жылға қарай, аз дегенде екі есе өсуі тиіс. 

Түйін сөздер: шағын кәсіпкерлік, мемлекеттік бағдарлама,банктік жүйе, 

салықтық тариф, шетелдік инвестиция. 

Болашақты алыстан болжайтын стратег саясаткер Нұрсұлтан Әбішұлы 

мемлекетіміздің 2050 жылға дейін ең жоғары дамыған 30 мемлекет қатарына 

енуін ұлттық саяси даму стратегиясына негіз ете отырып, осы уақыт ішінде 

бағындырылуға тиісті жеті басымдылықты белгілеп берді. Олар: жаңа бағыттың 

экономикалық саясаты, кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау, әлеуметтік саясаттың 

жаңа принциптері, білім және кәсіби біліктілік, мемлекеттілікті, қазақстандық 
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демократияны дамыту, салиқалы сыртқы саясат, жаңа қазақстандық патриотизм. 

«Алдымен, экономика, содан соң саясат», деген қазақстандық даму формуласы 

өміршеңдігін дәлелдеп келеді. Тәуекелшіл экономиканың басты жауы саналатын 

қаржылық дағдарыстың екі толқынына төтеп бердік. Тек банк секторы, құрылыс 

индустриясы секілді бұтақтарын теңселтіп кетіп еді, қазір Үкімет қамқорлығының 

арқасында, олар да есін жинап, ел қатарына қосылып қалды. «Жаhандық 

дағдарыстың әсерінен әлемде болып жатқан өзгерістер бізді үрейлендірмейді. Біз 

оларға дайынбыз. Біздің ендігі міндетіміз – егемендік жылдары қол жеткізгеннің 

барлығын сақтай отырып, XXІ ғасырда орнықты дамуды жалғастыру», – деді 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында. «Қазақстан-2050» стратегиясында 

ұлттық экономиканың жетекші күші саналатын кәсіпкерлікті жан-жақты қолдауға 

баса мән берілді[1].  

Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары: 

а) шағын кәсіпкерлікті реттеу жөніндегі заңдарды жетілдіру; 

ә)жеке кәсіпкерлікті құру мен дамыту орталықтарын, кәсіпкерлік 

инкубаторлар, технологиялық парктер, индустриалдық аймақтар және шағын 

кәсіпкерлік инфрақұрылымының басқа да объектілерін құру; 

б) бюджеттік қаражаттар есебінен шағын кәсіпкерлік субъектілерін оқу-

әдістемелік, ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету. 

в) шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мемлекеттік органдар қарамағында 

шағын кәсіпкерлікті дамыту бойынша мәселелерді зерттеу және шағын 

ұсыныстарды әзірлеу бойынша ғылыми-зерттеу институттарын құру жолдармен 

жүргізілетінін анықтайды;  

г) шағын кәсіпкерлікті қолдаудың және дамытудың қаржылық институттарын 

құру;  

ғ) кәсіпкерлік-инкубатор және индустриялық аймақтардың қызметін 

ұйымдастыру; 

д) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жер учаскелерін, 

құрылыстарды сату [2]. 

Бүгінгі күнде шағын кәсіпкерлікті қолдау саласында түрлі институттар бар. 

Қазақстанда шағын кәсіпкерлікті қолдау механизмдері шағын кәсіпкерлікті 

қолдаудың сараланып дамыған инфрақұрылымы арқылы жүргізіледі. Шағын 

кәсіпкерлік субъектілерін тұрақтануын жәнеқалыптастыруын ынталандыру үшін 

мемлекеттік даму институттары құрылған.  

Шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту механизмдері келесі жолдармен 

жүзеге асырылады: 

– қаржылық көмек көрсету; 

– шағын кәсіпкерлікті қолдау орталықтарын ұйымдастыру; 

– кәсіпкерлік-инкубаторлар қызметін ұйымдастыру; 

– ШКС бір жылдан астам уақытта қолданбаған мемлекеттік меншік 

объектілерін сенімді басқаруға немесе жалға беру; 

– ШКС ҚР Үкіметі бекіткен тәртіппен келісімге отырғаннан кейін бір жылдан 

астам уақыттан соң өнеркәсіптік өндірісті ұйымдастыруға сенімді басқаруға 

немесе жалға берілген объектілерді қайтарымсыз негізде беру. 
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Берілген шарттар сауда-делдалдық қызметтерді жүзеге асыратын шағын 

кәсіпкерлік субъектілеріне таратылмайды. 

Шағын кәсіпкерлік субъектілерін қаржылық қолдау мына жолдармен жүзеге 

асырылады: 

а) мемлекеттік қажеттіліктер үшін тауарлардың (жұмыс, қызмет) көлемін 

кепілді сатып алу. Шағын кәсіпкерлік субъектілерінен сатып алынатын 

тауарлардың (жұмыс, қызмет) номенклатурасы, олардың көлемін жыл сайын 

Қазақстан Республикасының Үкіметі бекітеді; 

ә) екінші деңгейлі банктер арқылы несиелендіруді ұйымдастыру;экономика 

салаларында әлеуметтік маңызды жобаларды ұйымдастыру және жүзеге асыру 

үшін мемлекеттік гранттар беру; 

б) арнайы инвестициялық бағдарламаларды жүзеге асыру; 

в) бюджеттік қаражаттар есебінен займдар беру.Қазақстанда кәсіпкерліктің 

дамуына ықпал ететін негізгі факторларды қысқаша сипаттауға болады: 

Мемлекеттік бағдарламаларда шағын кәсіпкерлікті қолдаудың – негізгі және 

қамтамасыз ететін екі түрі бөліп көрсетіледі. Негізгі бағдарламалардың мақсаты – 

кәсіпкерлік қызметті жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау. Қамтамасыз етуші 

бағдарламалар шағын кәсіпорындарға сәйкес кәсіпкерлік инфрақұрылымын 

құруға, ресурстардың қажетті түрлерімен (материалдық, еңбек, қаржылық, 

ақпараттық) қамтамасыз етуге қызмет етеді[3]. 

Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы жеке кәсіпкерлік қызмет құру, 

дамытуға қолайлы жағдай туғызатын шаралар кешенін сипаттайды. Қазақстан 

Республикасында осындай ұйымдар қатарына мемлекеттік және мемлекеттің 

тарапынан құрылған ұйымдар, үкіметтік емес ұйымдар, халықаралық және шетел 

ұйымдары, коммерциялық ұйымдарды жатқызуға болады. Функционалдық 

бағыттылығына байланысты инфрақұрылым институттарының құрылымы 

төмендегідей анықталады: кәсіпкерліктің қалыптасуы, қызмет етуі, және дамуы 

кезінде мемлекеттік жәрдем беру және қолдау, қаржылық көмек, ақпараттық-

сараптамалық көмек, білім беру және кадрлардың біліктілігін 

арттырудаматериалдық-техникалық көмек көрсету.  

Мемлекеттік институттар жүйесі шағын кәсіпкерлікті қолдау бойынша 

орталық Уәкілетті мемлекеттік орган – ҚР Индустрия және сауда министрлігі, 

«Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ, Қала және облыс әкімдіктері жанындағы 

департаменттерден тұрады.Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік емес 

институттарының жүйесіне кәсіпкерлердің өңірлік және салалық қоғамдық 

бірлестіктері – кәсіпкерлік инкубаторлар мен технологиялық парктер кіреді.  

Қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік басқару жүйесін ғана қамтып 

қоймай, басқару аппараты қызметінің тиімділігі мен нәтижелілігін арттыруды 

көздейтін әкімшілік реформа жүргізілуде.Осы тұжырымдамалық ережелер 

«Қазақстан-2030» стратегиясында,  сонымен қатар нақты бағдар беретін, сондай-

ақ оларды жеңудің мүмкін болар жолдарын айқындаған Қазақстан Республикасы 

Президентінің жыл сайынғы жолдауларында көрініс тапты.  

Сонымен, қазіргі жағдайда кәсіпкерлік қызметке әкімшілік жүктемені 

төмендетуді мемлекет үш бағытта жүзеге асырады: бірінші бағыт жеке 

кәсіпкерлік субъектісін (заңды тұлға құрмай, кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
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асыратын жеке тұлға немесе заңды тұлға, тәртіп бойынша ЖШС, ШҚ және т.б.) – 

тіркеу, лицензиялау, аккредитациялау. Екіншісі – кәсіпорынның өнім нарығына 

қол жетімділікті ұйымдастыруға бай-ланысты (сай келуін дәлелдеу, 

сертификаттау). Үшінші бағыт – жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметіне және 

нарықтағы өнім айналымын бақылау жасау [4].  

Шағын және орта бизнес субъектілерінің жеңілдік несиелік ресурстарға 

кеңінен қол жеткізуі үшін «Даму» қоры шағын және орта бизнесті қолдаудың 

төмендегідей қаржылық құралдарын әзірлеген болатын: 

Кейінгі жылдарда кәсіпкерліктің жоғары қарқынмен дамып келе 

жатқандығына қарамастан, экономиканың аталмыш секторының сапалық 

тұрғыдан дамуына кедергі болып отырған бірқатар проблемалар орын алуда. 

Мұндай проблемаларға мыналар жатады:– заңнамалық базаның жетілмегендігі – 

жеке кәсіпкерлік туралы заңдардың нормалары ескірген. Шағын және орта 

бизнесті дамыту жөніндегі бірқатар мәселелер бойынша нақты нормалар 

шығарылмаған, мұнысы әкімшіліктік тосқауылдардың көбеюіне және әрекеттегі 

заңдардың әртүрлі пайымдалуына әкеледі; 

– кәсіпкерлік субъектілерін критерийлік тұрғыдан белгілеу мәселесі – 

кәсіпкерлік субъектілерін шағын және орта бизнес категориясына жатқызудың 

критерийлері әлемдік практикаға сәйкес келмейді[4]. 

– салықтық жүйе жеткілікті дәрежеде дамымаған – Қазақстанның салық 

жүйесінде шағын бизнес ауқымының өсуіне және оның біртіндеп орта бизнеске 

айналуына арналған экономикалық стимулдар қарастырылмаған; 

– әкімшілік тосқауылдар – әкімшілік тосқауылдардың болуы шағын және орта 

бизнестің дамуына елеулі кедергісін тигізуде. Алайда оларды кешенді талдау осы 

мәселенібұрынғысынан да тиімді шешудің жолдарын ашуда;кәсіпкерлікті қолдау 

инфрақұрылымының нашар дамуы және үзінділік сипатқа ие болуы  

– Қазақстанда орын алып отырған шағын және орта бизнесті қолдау 

инфрақұрылымы шағын және орта бизнесті дамыту шараларын қолдауды 

қамтамасыз етпейді және жоғары транзакциялық шығындарға негіз болуда;шағын 

және орта бизнес өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігінің төмендігі – қормен 

жеткілікті деңгейде жарақтандырылмауы, негізгі құралдардың жоғары тозу 

деңгейі мен төмен дәрежедегі жаңартылуы, сондай-ақ тұтастай шағын және орта 

бизнес секторының төмен технологиялығы еңбек өнімділігін, шағын және орта 

бизнес өнімдерінің экономикалық тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін 

төмендетуде;қаржы ресурстарына қол жеткізу қиындығы  

– әлемдегі қаржы дағдарысы шағын және орта бизнес субъектілерін 

қаржыландырудың жетіспеушілігі мәселесін одан әрі шиеленістіріп жіберді. 

Мемлекеттік Тұрақтандыру бағдарламасын уақытында жүзеге асыру дағдарыстық 

құбылыстардың шағын және орта бизнес секторына жағымсыз әсерін ішінара 

бәсеңдетуге мүмкіндік берді[5]. 

Қорытындылай келе, аталған шаралар өз деңгейінде жүзеге асырылған 

жағдайда, халық шаруашылығы дамып, әлеуметтік проблемалары жақсарып 

шешіледі және де жұмыспен қамтылған қызметкерлер саны ұлғаятын болады. Бұл 

өз кезегінде Қазақстан экономикасының дамуында кәсіпкерлік фирмалардың 

қарқынды жұмыс істеуінің негізгі нәтижелері болып саналады. 
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Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру мен жүзеге асыру кезінде жоспарлау 

жетекші орынға ие болады. Әсіресе, қазіргі экономикалық жағдай фирма ішіндегі 

жоспарлаудың жаңа прогрессивті тәсілдерін қолдануды талап етеді. Ал, бизнес 

жоспар фирма ішіндегі жоспарлаудың негізі болып табылады және ол ағымдағы 

немесе болашақтағы жағдайды (бизнес жасауға немесе кеңейтуге арналған 

жағдайлардың болуы) талдауға мүмкіндік береді.  

Бизнес-жоспар – бұл жоспарланған істің (жобаның) нақты іске асатындығын 

көрсететін экономикалық негізделген аналитикалық құжат. Оны бизнестің жаға 

сферасын құруға немесе кәсіпорын қызметінің жаңа сферасын меңгеруге қажетті 

кәсіпорынның даму жоспары деп те атауға болады. Тәжірибеде бизнес-жоспардың 

мынадай түрлері едәуір жиі қолданылады: ұйымның бизнес-жоспары, несие алуға 

арналған бизнес-жоспар, инвестициялық жобаның бизнес-жоспары, құрылымдық 

бөлімшенің бизнес-жоспары, грантқа арналған бизнес-жоспар, аймақты 

дамытудың бизнес-жоспары, мекеменің бизнес-жоспары және т.б. 

Жоспарлау жүйесінде бизнес-жоспар әр түрлі құқықтық ұйымдастыру 

үлгісіндегі кәсіпкерліктің жалпы қабылданған құралы болып табылады. 

Нарықтық экономика жағдайында субъектілердің пайда табуға бағытталған 

экономикалық қызметін бизнес дейтін болсақ, субъектілердің (кәсіпорындардың) 

өндіріс немесе қызмет көрсетулер бойынша мақсаттары мен табысқа жету 

жолдарын айқындау бизнес-жоспар деп аталады. 

Бизнес-жоспар әдетте 3-5 жылға арналып құрылады. Бизнес-жоспар жасау 

кәсіпкерлерге мыналарды білу үшін қажет: 
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 Біріншіден, бизнес-жоспар жасау кәсіпорындарға қызмет барысында барлық 

ұсақ-түйекке дейін есепке алуға, күшті және әлсіз жақтарын анықтауға, сөйтіп 

тиімді бағыт таңдауға мүмкіндік береді.  

 Екіншіден, бизнес-жоспар кәсіпорынның қызметін басқару құралы болып 

табылады.  

 Сонымен бірге жоспарланған нәтижеге жетуге, туындаған мәселелерді 

айқындап, оларды шешудің кешенді шараларын анықтауға көмектеседі. Сөйтіп, 

ол «Нені, кім үшін өндіру қажет» деген сұраққа жауап табады. 

 Төртіншіден, бизнес-идеяны жүзеге асыруға қажетті қаражат кәсіпкерде 

барлық уақытта бола бермейді. Әріптестерін қызықтыру үшін, керекті несиені алу 

үшін немесе инвесторларды тарту үшін – оларға толық бизнес-жоспарды ұсыну 

қажет. Ал, іскер әріптес қашанда болашаққа шынайы негізделген нақты есепті 

талап етеді.  

Бизнес-жоспар құру жұмысының негізгі бөлігін мекеме басшысы немесе жаңа 

іс бастағалы отырған адам алуы керек. Бірақ олар бизнес-жоспар үшін міндетті 

түрде қажетті салалар бойынша мамандар шақырып, олардың пікірлері мен 

бағалауларын есепке алуы тиіс, сондай-ақ өз қарамағындағыларын да қатыстыруы 

қажет.  

Бизнес-жоспарды құрудан бұрын, жоспардың мақсаты айқын болуы тиіс. Атап 

айтқанда: 

1. Сіз өнім өндіруді қалай ұйымдастырмақшысыз және оны жан-жақты 

талдадыңыз ба? 

2. Несие алмай-ақ өндірісті жүргізе аласыз ба? 

Егер банктен несие алмақ болсаңыз, онда мыналар қажет: 

1. Қанша ақша аласыз? 

2. Ол ақша не үшін қажет? 

3. Ол ақшаны қашан, қалай қайтарасыз? 

Бизнес-жоспар құрылымы бойынша кейде бір-бірінен ажыратылуы мүмкін, 

бірақ мазмұны бір болуы тиіс.Көптеген кәсіпкерлер қаржыландыру құралы 

ретінде, бизнес-жоспарды бірінші орынға қояды. Себебі, кәсіпкер керекті 

қаржыны таба алмаса, басқа қалған жұмыстарының барлығына сенімсіздік 

туындайды. Дегенмен, қаржы табу маңызды мәселе болғанмен, ол көп мәселенің 

бірі ғана.  

Жалпы, бизнес-жоспардың негізгі рөлі – ақша негіздерін табу құралы деп 

түсінген кәсіпкерлер өздеріне қолайсыздық туғызады. Өйткені, ондай ойдан 

туындаған жоспар, шынайылықтан ауытқиды. Ең дұрысы, бизнес-жоспарды 

мүмкіндігінше объективті деңгейде жазылуы керек. Ал шектен тыс жоғары 

көрсеткіштермен жазылған жоспар несие көздері мен инвесторлар үшін алдамшы 

жағдай сияқты.  

Бизнес-жоспарды кәсіпкердің өзі құру керек дегенмен, осы жұмыс барысында 

бухгалтерлік кеңесшілердің кәсіби білімін пайдаланса, сондай-ақ осы үдеріске 

тікелей қатыспайтындардың да ескертпелерін есепке алса пайдалы жағы өте көп 

болған болар еді. Өйткені, кәсіпкерлердің ұсақ-түйек деп қараған мәселелерінің 

өзі, кәсіби мамандар көзімен кең көлемді мәселе болуы мүмкін.  
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Мүдделі тұлғалар (инвесторлар, банктер) жобаны іске асыруға ақша 

жұмсаудан бұрын бизнес-жоспарды шын пейілмен оқып, зерттейді. Сондықтан, 

жоспар жасаушылар шынайы бағытты ұстау керек те, ал кәсіби мамандар осы 

үдерістің дәнекері бола алады. Сонымен бірге, тұтынушылардан түсетін 

сұрақтарға нақты жауаптар дайындау керек, егер ол жауаптар бизнес-жоспардың 

қзінде көрініп тұрса тіпті жақсы. 

Жалпы айтқанда, қаржыландыру көздерінің екі түрі бар: 

1. Қарыз беретіндер 

2. Инвесторлар 

Бизнес-жоспардың құрылымы шартты түрде келесі бөлімдерден тұруы 

мүмкін: 

1. Резюме 

2. Кәсіпорынның сипаттамасы 

3. Өнімнің (қызметтің, жұмыстың) сипаттамасы 

4. Нарықты талдау 

5. Ұйымдастырушылық жоспар. Персонал және басқару 

6. Өндірістік жоспар 

7. Маркетинг жоспары 

8. Тәуекелді бағалау 

9. Қаржылық жоспар 

10. Қосымшалар 

Жоғарыда айтып өткеніміздей бизнес-жоспардың құрылымы, яғни бөлімдері 

жобаның өзіндік өзгешелігіне сәйкес нақтылануы, өзгеруі немесе түзетілуі 

мүмкін. Сондықтан ұсынылған құрылым шартты түрде анықталғанын ескеру 

қажет.  

Бизнес жоспарды дайындау оның сыртқы (титульный) бетін дұрыс 

рәсімдеуден басталады және ол бетте мынадай мәліметтер көрсетілуі керек: 

1) Фирманың  толық ресми атауы; егер фирмалық белгісі бар болса фирманың 

атауынан кейін орналастырылуы керек; 

2) Фирманың ұйымдық-құқықтық нысаны; 

3) Заңдық мекен-жайы, яғни кәсіпорынның тіркеу құжатында көрсетілген 

мекен-жайы; 

4) Нақты пошталық мекен-жайы; 

5) Телекоммуникациялық реквизиттер: электрондқ пошта, телефон, факс 

нөмірлері; 

6) Жобаға жетекшілік ететін фирма қызметкерінің аты-жқні және лауазымы. 

Бизнес-жоспардың сыртқы беті алғаш көргеннен-ақ жақсы әсер 

қалдыратындай етіп жасалуы тиіс. Осыған байланысты фирманың эмблемасы мен 

логотипін де көрсетуге болады. Осыдан кейін резюме немесе қысқаша шолу 

бөлімі дайындалады. Резюме бизнес-жоспардың мәнін ашатын, бірнеше пункттен 

тұратын қысқаша нысанда сипатталады, оның көлемі 1-2 беттен аспағаны дұрыс. 

Резюмеде бизнес-жоспардың барлық бөлімдеріндегі ақпараттар қамтылғандықтан 

жоба толық дайындалып біткеннен кейін жасалады.  

Резюмеде келесі мәселелер қамтылуы тиіс; 

1) Жобаның қысқаша сипаттамасы, оның мақсаты мен міндеттері; 
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2) Ресурстық қамтамасыз ету; 

3) Жүзеге асыру механизмі; 

4) Өнімнің (қызметтің, жұмыстың) бәсекеге қабілеттілігі; 

5) Сырттан қаржыландыру қажет ететін көлем; 

6) Меншікті салымының (қаражатының) көлемі; 

7) Күтілетін таза пайда, табыстылық деңгейі және шығындардың 

қайтымдылық мерзімі. 
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Біздің қазақ елінің бұрынғы ата-бабаларынан бері айналысып келе жатқан 

саласы - ол мал шаруашылығы болып табылады. Біз өз ата-бабаларымызды 

мақтан тұтып, құрметтегеніміз дұрыс болады, себебі олар өздерінің қолдарындағы 

барын дұрыс пайдаға асыруды білген, ерекше жандар болған. Өздеріңіз ойлап 

қараңыздар, бұрынғы кезде техника болмаған жаңа заманауи құрылғылар жоқ, 

сондай жағдайда жүріп мал шаруашылығын барынша дамытып, өз пайдаларына 

асырып қолдана білген. Олар кез-келген малдың етін, терісін, жүнін пайдалана, 

өңдіре отырып өз қажеттіліктерін қамтамасыз етіп отырған. Қазіргі кезде адам 

көңілін қалдырарлық жағдай - біздің өзіміздің қолымызда бар мүмкіндікті 

пайдалана алмайтындығымыз. Бізде қазір заман басқа жаңа техналогия, жаңа 

синтетикалық маталар біз осының барлығын біріктірі, бұрынғылардың тері илеу 

өнерлерін дамыта өзгертіп жаңа шикізат өнімдерін, қарапайым халыққа 

қолжетімді өнімдер шығарсақ елге де, халыққа да үлкен көмек көрсетеміз. 

Бұлардың барлығы біздің қолымыздан келеді. Түркия, Қытайдың жасағандарын 

біз жасай алмаймыз ба? Адам жасаған дүниені келесі адам да жасай алады, әрине 

жасай аламыз. Қарапайым халықтың ойлайтыны сол басқа елдерден келген 

қымбат тауарлар ерекше, олар біздікіне қарағанда сапалы деп ойлау сананы 

жаулап алған. Жоқ әрине ол сапалы тауарларды бізде шығара, өндіре аламыз. 

Қазіргі біздің сонша қымбатққа сапалы деп алып отырған өнімдеріміз өз еліміздің 

шикізаттарынан жасалған. Қазақ жері кең, бай неге біз оны дұрыс пайдалана 

алмаймыз?  
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Мақсатым біз өз еліміздің өнімдерін құрметтеп, өз байлықтарымызды өзіміз 

қолдана білуіміз керек. Кез-келген салада өз отандық өнімдерді шығаруға 

барынша күш салу керек. Қазақ елінің жартысынан көбі орта жағдайдағы 

отбасылар біз солардың қамын ойлауымыз керек. Яғни өндірілген отандық өнім 

қарапайым отбасыларға қол жетімді болады. Елде қолжетімді бағадағы 

өнімдермен қатар жұмыссыздықты да жоямыз. Осындай маңызды мәселелерді 

шешуге ұсыныс ретінде жеңіл өнеркәсіпті дамытуды айтқым келеді. Жеңіл 

өнеркәсіптің ішіндегі тері өнімдерін өңдеу саласын қолға алатын болсақ, елдегі 

бірнеше жағдайларды орнына келтіріп шешуге көмектеседі. Біз қазақ елі бірінші 

орында мал шаруашылығымен айналысып сол саланың жақсы маманы болып 

табыламыз. Біздің негізі елімізде жылына 2 жарым миллион бас мал сойылады. 

Соның барлығының дерлік терісі шетелдерге сатылып жатыр. Әсіресе, 

Қырғызстан, Түркия мен Қытай біздің шикізаттардың 70% бөлігін алып отыр. 

Мәселен, 2012 жылғы деректерге сүйенсек, экспортқа қырғыздар 60%, 

қытайлықтар 35%, ал түріктер 5% осы елдерге жеткізілген. Олар өзіміздің 

отандық кәсіпкерлердің алдын орап, соңында өзіміздің теріден жасалған тауарды 

өзімізге ондаған есе қымбатқа сатқандығы белгілі болды. [2, 1б.]. 

Қазақстан аймағында 12-ге жуық  тері өңдейтін зауыттардың шикізат 

жетіспеушіліктен шеттерінен жұмыстарын тоқтатып жатқандығы 

Республикамыздағы ерекше көңіл бөліп қаралатын саланың бірі жеңіл өнеркәсіп 

екендігін айта аламыз. Осы жеңіл өнеркәсіп саласы қолға алынса Қазақстандағы 

шикізат жетпей жауылып қалған зауыттырдың шеберлері жұмыссыз, біз соларды 

жұмыспен қамтамасыз етеміз. Қазіргі заманда әдемі сәндегі бренд киімдерге 

адамдардың барлығы қызығады теріден, жүннен сәнді киім шығару үшін 

дизайнерлерде қажет көптеген жоғары оқуларда дизайнер мамандығы оқытылады. 

Осындай маман иелеріне жұмыспен қамти аламыз. Сәнді киім ойлап табу жақсы 

жарнама мен адамдар арасында қызығушылық туғызады. Айта кететін жағдай, 

қарапайым халықтың көбісі отандық тауарлардың сапасына сене бермейді, сол 

себепті біз сапасы жоғары бағасыда қарапайым халыққа қол жетімді өнім шығара 

білуіміз керек [1, 4б.].  

Біздің Қазақстандағы қиын жағдайлардың бірінде жүрген “Семей тері-

былғары комбинаты” кәсіпорыны. Республикамызда, бүгіндері бірнеше тері өңдеу 

комбинаттары бар. Семей өңіріндегі тері өңдеу зауыты ағымдық жылы өткен 

«Қуатты Қазақстанды бірге көркейтеміз!» атты телекөпірде тұсауын кесті. 

Телекөпір барысында, Шығыс Қазақстан облысының әкімі Бердібек Сапарбаев: 

- Аса мәртебелі, Елбасы! Сіздің шаруашылықты әртараптандыру туралы 

тапсырмаңыз өңірде оңтайлы шешімін табуда. Соның бірі, бүгін тұсауы кесіліп 

отырған – тері илейтін зауыт. Семей комбинаты Қазақстандағы тері өңдейтін ең 

ірі және шикізатпен дайын өнім өндіруге қажетті технологиямен, итальяндық 

қондырғымен жабдықталған жалғыз кәсіпорын. Бүгінгі таңда, Абай, Бородулиха 

және Үржар аудандарында 3 сервистік дайындау орталығы іске қосылды. Келесі 

жылы қосымша 6 орталық ашылады. Жаңа зауыттың өндірістік қуаты жылына 

450 мың ірі қараның терісін илеп, 125 миллион шаршы дециметр өңделген өнім 

шығаруға қауқарлы, - деген боолатын [2, 1б.]. 
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Арада екі ай өтсе де, зауыт әлі де толық қуатымен жұмыс жасап тұрған жоқ. 

Қазір зауыттың 30 пайызы ғана жұмыс істеп тұр. Мамандар мұны, тері 

тапшылығымен түсіндіреді [2, 1б.]. Егер шикізаттар отандық кәсіпорындарға 

сатылса, керісінше дайын тауарларды шетелге біз шығарушы едік. Қазір 

еліміздегі барлық тері өңдейтін зауыттарыдағы жағдай осындай. Бұл тығырықтан 

шығатын жалғыз жол  - шикізат экспортын тоқтату болып табылады. Кейіннен 

зауытқа жаңа техналогиялар жеткізілуі керек, біріншіден сапалы өнім шығару 

үшін көп жылдық тәжірибесі бар адамдарды және заманауи идеясы бар жастарды, 

киімдерге сән беретін дизайнерлерді осы іске қызықтырып шақыртылуы керек. 

Біз егер осындай жолмен “Семей тері-былғары комбинатын” жақсартып алатын 

болсақ кейіннен басқа зауыттарды да жаймен қолға алып, дамыта аламыз.  

Сарыжігіт учаскесінде отырған қой отарына барғанымызда, 700 саулықтың 

жабағы жүні топырақ пен мал қиына былғанып, босқа жатты. Өмір бойы малмен 

күнелткен жұрт бүгіндері «теріні ешкім алмайды» деп зар қағады. Сөйте тұра, 

жыл сайын Қазақстан Қытайға 2 миллион ірі қараның, 5-6 миллион ұсақ малдың 

терісін экспорттайды. Бір сөзбен айтқанда, жылына 7,5 миллион тонна тері 

өнімдері жиналса, барлығы да шикізат қалпында теміржолмен шетел асады екен. 

Оның себебі, республикамызда өнімді өңдейтін кәсіпорындар аз. Ал, 

саудагерлеріміз түріктің тонын, қытайдың аяқ киімін, италияның сөмкесін 

былғары брендтер арқылы өзімізге қайта тасып әуре болуда. Шындығында, 

дүниежүзі бізді киіндіріп жатыр. Қазақтың жеңіл өнеркәсібі болса, тасы өрге 

домаламай, босқа тұр [2,1б.]. Бұл жерде біздің ең басты мәселеміз тері, жүн 

сияқты шикізаттарды жинау болып отыр. Бұл мәселеге орай біз тері жинайтын 

арнайы ұйым ашсақ болады. Мысалыға әрбір қала, елді мекен немесе мал 

базарларында тері, жүн қабылдайтын орталық немесе жер болатын болса тіпті 

қарапайым халықта келіп мал терілерін, жүндерін құр босқа тастамай ақшаға 

өткізіп өзі де, зауытқа да, елге де жақсы пайдасын тигізер еді. Қазіргі заман 

шындығы адамдардың барлығы өз пайдасын ойлайды. Шет елдердің адамдары 

басқа елден шикізат әкеліп соны өңдеп табыс көріп отыр, ал біз қолдағы 

барымызды табыс көзіне айналдыратын болсақ тек ел экономикасын ғана көтеріп 

қоймай, халықтың кәсіпкерлікке деген ынтасын да оята аламыз. Тері өңдеу жақсы 

табысты сала екендігі жайында агрошаруашылығы саласының мамандары жиі 

айтып, мәселелері көтеріп жүргендігін жиі естиміз. Сол  пікірлердің арасында 

ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Саит Заханұлы сөзіне мән беретін 

болсақ, мынадай маңызды мәселені көтерген болатын: «Тері өте қымбат зат. 

Бірақ, біз оны бағалай алмай отырмыз. Елімізде 6 миллион ірі қара, 16 миллион 

ұсақ мал бар. Жылына кем дегенде, 5 миллион ұсақ мал, миллионға жуық ірі қара 

сойылады. Тері ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетеді. Өз терімізден 

өзіміз тон тігіп кие алмай жүрміз. Сойылған қойдың терісін тастай салады. Неге? 

Бар жоғы 100 теңге. Тұздап, шелдеп, жуып әуре болмайды. Есептеп қарайтын 

болсақ, бір сиырдың терісінен 20 жұп аяқ киім тігіп шығаруға болады. 20 жұп аяқ 

киімнің әрқайсының бағасы кемінде 15-20 мың теңге. Сонда бір сиырдың 

терісінен 300-400 мың теңгенің өнімін өндіруге болады» [2, 1б.]. 

Бұл айтылған сөздер біздің керемет байлықтың иесі екенімізге дәлел сөз 

сияқты болып естіледі. Біз осы байлықты пайдалана өз пайдамызға жарата 
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білуіміз керек. Жеңіл өнеркәсіп саласының дамуы елдегі кәсіпкерліктің 

дамуынада ықпалын тигізеді [3, 1б.]. Кәсіпкерлік, бизнеске апаратын алғашқы 

қадамдардың бірі. Егер адамдар осы саладан жетістіктерге жететін болса осы 

салаға қатысты жаңа идеялар пайда болып осы сала мен жан жақты табыс табуға 

ұмтылатын болады. Уақыт өте осы салаға байланысты жаңа техналогиялар 

идеялар мен оң көзқарастар пайда болуы мүмкін. Кәсіпкер деген халыққа 

қарапайым болып көрінгеннен заттар табыс табатын ерекше адамдар болады. Тері 

мен жүн зауыттары қарпайым болып көрінгенімен адамдарға әсіресе қарапайым 

халыққа жақсы мүкіндіктер әкелетін сала. Тек оны дұрыс пайдалана білу керек. 

Малдың терісін өңдеуде түзу көзқарас керек сонда шетелден келген тондар мен 

киімдерге көз салмайтын боламыз. Қарапайым халыққа отандық тауардың 

сапалылығын дәлелдеп шынымен сапалы тауырлар шығару керек. Өзге елдің 

тауарларынан отандық тауарларымызды қолданы қолжетімді бағаға сатып алу 

өзімізге тиімді іс.  

Жастардың жұмыссыз жүргендігі – өз алдына бөлек тақырып, дегенмен осы 

жерде айта кетерлік жайт, статистикалық мәліметтерге сүйенсек, қазақстандық 

жастардың 5% бос жүргендігі  белгілі. Ендеше осындай кәсіппен жастар өзін-өзі 

жұмыспен қамтамасыз етуге үлкен  мүмкіндік алуға болады. Жалпы, 

қазақстандықтардың осы асалаға назар аударғандығын қалар едім. Ол үшін 

ауылшаруашылық саласы мамандарының осы мәселені қолға алып, бірігіп жұмыс 

жасау қажет. Ол үшін қажетті жоспар құрылып, мамандармен, аймақ 

басшыларымен байланыса отырып, жұмыссыз адамдарды еңбекке тарту қажет. 

Зерттелген тақырыбым, «Қазақстан жеңіл өнеркәсібіндегі кәсіпкерлікті 

дамытудың қажеттілігін» талдай келе, қортынды ұсыныстарды келтіретін болсам: 

1. Елбасы Жолдауында айтылған мәселелер, оның ішінде кәсіпкерлікті қолға 

алу, дамыту; 

2. Қазақстандық отандық өнімді шығару, өз халқымыздың сұранысын  өзіміз 

қанағаттандыру, сапалы өнім дайындауға сенімділікті арттыру; 

3. Экономика деңгейін көтеру, елді жұмыспен қамтамасыз ету: 

4. «2019 – Жастар жылы» қарсаңында, жас мамандардың осы кәсіпті қолға 

алып, жаңа идеялармен агросаласын дамыту; 

5. Импорттық тауарлардың қысқаруына, экспорт көлемін ұлғайтуға жол ашу. 

Біз қазақ елі бай елміз, өз шикізаттарымыздың пайдасын өзіміз көруіміз керек, 

өзіміздің халқымыз пайдалану керек! Жастардың идеясы Елбасымыздың 

жоспарымен айтылған жолдаулары жүзеге асыруға жақсы мүмкіндік беріп тұр. 

Осы мүмкіндікті уақытында дұрыс пайдалансақ кәсіпкерлігіміз дамып, жеңіл 

өнеркәсіп саласы өркендеп, отандық өнімдеріміз сапалы да қолжетімді бағада 

болары еді деген сенімдемін! 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ САЛАСЫНДАҒЫ 

НАРЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАР СУБЪЕКТІСІНЕ АЙНАЛДЫРУДЫҢ 

НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 

УДК  61.614.339                Әкімбай А., Рахметжанова А. - ҚММУ студенттері 

Ғылыми жетекші - тарих магистрі, аға оқытушы Алиева М.Т. 

 

Денсаулық сақтау саласының кез-келген қаржыландыру және басқару 

нысанында (сақтандыру, бюджеттік-сақтандыру, жеке меншік, бюджеттік) бұл 

салада толыққанды нарықтық қатынастар құру мүмкін емес. Экономиканың басқа 

салаларында еркін жұмыс істейтін қарапайым нарықтық қатынастар бұл салада 

нарықтың толық жетілмегендігінен жүзеге асырыла алмайды, өйткені денсаулық 

сақтау қоғамдық шаруашылықтың саласы ретінде нарықтық механизмнің 

қызметін бұзатын бірнеше сипатқа ие. 

Біріншіден, денсаулық сақтауда қажетті медициналық қызметтерді тұтынудың 

көлемі мен деңгейі тек қана тұтынушының төлем қабілеттілік деңгейімен 

анықталмайды. Бұл, ең бірінші, әлемнің көптеген мемлекеттерінде тегін 

көрсетілетін жедел медициналық жәрдем жүйесіне қатысты. Сондай-ақ, жеке 

табыс деңгейі мен медициналық көмекті тұтыну деңгейінің арасында кері 

байланыс бар екені дәлелденген. Оған мысал ретінде Ұлыбританиядағы 

денсаулық сақтау саласының ресурстарының 50 %-ға жуығын халықтың 10%-ын 

құрайтын өте кедей отбасылар тұтынатынын айтуға болады[1, 557 б]. 

 Сондай-ақ,  халықты медициналық қызметтерді тұтынуда бірдей 

мүмкіндіктермен қамтамасыз ету үшін денсаулық сақтау саласының бюджетін 

қайта бөлудің қажеттілігі пайда болады (ол тек мемлекеттік реттеу жағдайында 

ғана мүмкін болады), яғни саланың қызметтеріне неғұрлым мұқтаж топтарды 

(балалар, қарт адамдар, созылмалы аурулары бар науқас адамдар, мүгедектер, 

табыс деңгейі төмен топтар т.б.) медициналық көмекпен қамтамасыз ету үшін 

қоғамдық ауызбіршілік ( сау адам ауру үшін, бай адам кедей үшін, жас адам қарт 

адам үшін төлеу) қағидаты жұмыс істеу керек. Алайда, бұл жағдайда нарықтық 

баға белгілеу заңдылығы бұзылады, өйткені бұл кезде емдеу шығындары төлеуге 

қабілетті топтарға аударылады [2]. 

Екіншіден, медициналық қызметтерді тұтынушы қажетті медициналық 

көмектің көлемі мен сапасын анық бағалай алмайды (арнайы білімі 

болмағандықтан және ауырған кезде физикалық, психикалық жағдайы сәйкес 

келмегендіктен). Басқа нарықтардан айырмашылығы, денсаулық сақтауда 

көрсетілетін медициналық қызметтердің көлемі мен деңгейін тұтынушы емес, 

өндіруші, яғни дәрігер анықтайды. Дәрігерлер бір мезгілде медициналық 

қызметтердің өндірушісі және көрсетілетін медициналық қызметтердің көлемін, 

сапасын, кей жағдайда құнын анықтайтын пациенттердің агентінің қызметін 

атқарады. Нәтижесінде дәрігерлер мен пациенттердің медициналық және 

экономикалық мүдделері арасында шиеленіс пайда болады. Медициналық 
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қызметкерлер мен пациенттердің мүдделерінің ассиметриясы нарықтағы 

қарапайым ұсыныс пен сұраныс заңдылығының, яғни денсаулық сақтау 

саласындағы нарықтық механизмнің қызметінің бұзылуына алып келеді. 

Үшіншіден, медициналық қызметтердің бір бөлігі (санитарлық-гигиеналық, 

эпидемияға қарсы, профилактикалық және т.б.) қоғамдық тауарлардың 

қасиеттеріне ие, яғни жеке тұтыну тауарларына қарағанда олар ұйымдық тұтыну 

объектілеріне жатады және көп жағдайда нақты бір адамға бағытталмайды. 

Мұндай жағдайда ресурстарды бөлу тек қана төлеуге қабілетті сұраныс пен 

кәсіпкерлік мотивтердің негізінде қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыра 

алмайды, өйткені мұндай медициналық қызметті көрсетушілерге арнайы 

мемлекеттік дотациялар қажет немесе санитарлық-эпидемияға қарсы және 

профилактикалық мекемелердің арнайы мемлекеттік желілерін ашу керек. 

Жоғарыда аталған себептердің барлығы және денсаулық сақтау саласындағы 

нарықтық қатынастардың ерекшеліктері мемлекеттік қаржыландыру моделі 

кезінде және саланы басқаруда нарықтық механизмдердің мүмкіндіктерінің 

шектелуі жағдайында медициналық қызметтер нарығын қалыптастырудың 

мүмкін еместігін  көрсетеді [3]. 

Бүгінгі күні медициналық қызметтер нарығының өзекті мәселелерінің 

көпшілігі «көлеңкелі» экономикаға тіреледі. Елімізде дәрігерлерге, орта және кіші 

медициналық персоналдарға медициналық қызметтердің құнын тікелей төлеумен 

сипатталатын медициналық қызметтердің «жарияланбаған» нарығының бар екені 

жаңалық емес. Мұндай жағдайларда пациенттер медициналық көмек үшін 2 рет 

төлейді: бірінші рет – мемлекетке салық немесе әлеуметтік сақтандыру 

төлемдерін төлеген кезде (біздің елімізде - әлеуметтік салық), екінші рет – 

медициналық персоналға тікелей төлеген кезде. Медициналық қызметтердің 

көлеңкелі нарығының болуы денсаулық сақтау саласында нарықтық 

қатынастардың мүмкін екенін және бұл қатынастардың заңды түрде саланы 

басқаруда қолданылуы керектігін дәлелдейді. Тағы бір айта кететін мәселе 

медициналық қызметтердің көлеңкелі нарығы көп жағдайда медициналық 

сақтандыру немесе ақылы медицина жүйесіне қарағанда денсаулық сақтауды 

мемлекеттік басқару жүйесінде көбірек дамиды. 

Емдеу-профилактикалық мекемесінің бәсекелестікке еркін қатысатын 

медициналық қызметтер нарығының субъектісі роліндегі құрылымдық-

функционалдық моделі бұл ұйымды бәсекеге қабілеттілігі жағынан сипаттайтын 

элементтерді қамтуы керек. Бәсекелік ортадан тыс өмір сүретін емдеу-

профилактикалық мекемесі медициналық қызметтерді жүзеге асыра отырып, 

табысты қызмет етуі мүмкін. Алайда, нарықтық ортадағы спецификалық 

экономикалық қатынастар бұл ортада жұмыс істейтін субъектілерден сапалы жаңа 

байланыстар мен маркетингтік сипатқа ие болуды талап етеді. Медициналық 

мекеме еркін нарықтық қатынастар субъектісі ретінде дамыған бәсекелестік 

жағдайында мұндай экономикалық атауға құрылымы жағынан да, қызметі 

жағынан да дайын болуы керек. 

Емдеу мекемелерінің нарықтық мәні дегеніміз - емдеу-профилактикалық 

мекемесінің өз қызметін нарықтық қатынастар алаңында бәсекеге қабілеттілік 

деңгейіне ие бола отырып жоғары тиімділікпен жүзеге асыруға бағытталған 
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құрылымдық-функционалдық жағдайын айтамыз. Ал нарықтық экономиканың 

«бәсекелестік», «бәсекеге қабілеттілік» сияқты ұғымдарсыз жұмыс істеуі мүмкін 

емес. Еліміздегі емдеу мекемелерінің бәсекеге қабілеттілік деңгейінің төмендігін 

төмендегі факторлармен түсіндіруге болады: 

-медициналық қызметтер нарығының эволюциялық жолмен қалыптасуы; 

-медицина мекемелерінің басым көпшілігінің меншіктің консервативті 

нысанында болуы, денсаулық сақтау жүйесіндегі шағын кәсіпкерліктің 

қалыптасуы мен дамуының баяулығы; 

-денсаулық сақтау жүйесінде ұйымдастыру-техникалық және экономикалық-

басқару проблемалары мен мемлекет пен қоғамның дамуының жаңа 

экономикалық жағдайында қызмет ететін емдеу мекемелерінің мәселелерін 

сауатты түрде шешетін менеджерлердің жетіспеуі; 

-медициналық қызметтер нарығының қалыптасуы жағдайында емдеу 

мекемелерінің қызметін жоспарлаудың, жүйелік талдаудың, оптимизациялаудың 

әдістерінің қажетті деңгейде жүзеге асырылмауы; 

-медициналық мекемелерде медициналық көмектің сапасын үнемі 

жоғарылатып отыратын қазіргі заманғы механизмдердің, әдістер мен 

нысандардың енгізілуін қамтамасыз ететін басқару шешімдерінің жүзеге 

асырылмауы [4]. 

Жоғарыда аталған факторлар отандық денсаулық сақтау саласының қазіргі 

жағдайында медициналық қызметтердің сапасын жоғарылататын негізгі 

механизм- бәсекелестікті жүзеге асыратын субъектілер арасындағы нағыз 

нарықтық қатынастардың жетілмегендігін және негізгі жүйелік құрылымның 

дамымағандығын көрсетеді. 

Сонымен, денсаулық сақтау мекемелерін нарықтық қатынастардың белсенді 

субъектісіне айналдырудың негізгі шарты – бұл саладағы еркін бәсекелік ортаны 

дамыту. Бәсекелестік – бұл медициналық қызметтер нарығының өмір сүру 

қабілеттілігін қамтамасыз ететін объективті және қажетті ішкі механизм болып 

табылады. Сөйте тұра денсаулық сақтау нарығындағы бәсекелестік қарама-

қайшылығы мол және біртекті емес. Денсаулық сақтаудағы бәсекелестіктің 

қалыптасуы кезінде пайда болатын негізгі қарама-қайшылықтарға төмендегілерді 

жатқызуға болады: 

-денсаулық сақтаудағы ынталандыру жүйесі мен бәсекелестік заңдылықтары 

арасындағы қарама-қайшылық (ұсыныс көп болған жағдайда да медициналық 

қызметтерге жоғары бағаның сақталуы); 

-қымбат бағалы медициналық технологиялар мен медициналық көмек алудың 

жалпыға бірдей қағидатының арасындағы қарама-қайшылық; 

Медициналық қызметтерді өндіру мен тұтыну жағдайында бәсекелестіктің 

болуы, емдеу-профилактикалық мекемелерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

жаһандану жағдайында отандық денсаулық сақтау саласының дамуын қамтамасыз 

етуде зор роль атқарады. 

Денсаулық сақтау саласындағы құрылымдық өзгерістердің өзекті мәселелерін 

кәсіпкерлікті дамыту арқылы және жаңа нарықтық қағидаттарға негізделген 

емдеу-профилактикалық мекемелерінің жаңа түрлерін құру арқылы шешу қажет. 

Денсаулық сақтау саласында медициналық кәсіпкерліктің дамуын қамтамасыз ету 
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нақты әрі тиімді нормативтік-құқықтық механизмді қалыптастыруды талап етеді. 

Емдеу-профилактикалық мекемелерінің қызметінің нормативтік-құқықтық базасы 

мемлекеттің әлеуметтік мақсаттарының басымдықтарын бекітуді және меншіктің 

әртүрлі нысанындағы денсаулық сақтау мекемелерінің дамуын қамтамасыз етуге 

бағытталуы тиіс. 

Денсаулық сақтау мекемелерінің меншіктің әртүрлі насанында болуы 

саладағы көптеген өзекті мәселелерді шешуге мүмкіндік береді және ең бастысы 

көптармақты нарықтық денсаулық сақтау саласының негізгі қозғаушы күші 

болып есептелетін фактор – бәсекелестікті дамытуға септігін тигізеді. 

Денсаулық сақтау саласындағы нарықтық қатынастарды дамытудың келесі 

бағыты бұл жүйеде медициналық қызметті өндірушілер мен тұтынушылар 

арасындағы қаржылық қатынастарды қалыптастыру. 

Еліміздің денсаулық сақтау саласындағы жаңа, нарықтық сипаттағы 

қаржылық қатынастарды қалыптастырудың алғашқы кезеңі салаға міндетті 

медициналық сақтандыру жүйесін енгізумен байланысты. Бұған дейін денсаулық 

сақтау саласындағы дәрігер мен пациенттің арасындағы қарым-қатынасты 

мемлекеттік реттеу механизмі енді нарықтық қатынастармен ауыстырылды. 

Медициналық қызметті төлеудің неғұрлым оптималды модельдерін қолдану, 

дәрігерлік еңбекті төлеу әдістерінің медициналық қызметтің сапасына сәйкес 

келуін зерттеу, азаматтарды өздерінің денсаулық жағдайын жақсартуға 

ынталандыруда қаржылық әдістерді қолдану денсаулық сақтау саласының 

нарықтық сипаттағы қаржылық қатынастарын дамытудың негізгі бағыттарына 

жатады. 

Қорыта айтқанда, нарықтық денсаулық сақтау саласының негізгі субъектілері 

болып саналатын дәрігер мен пациент арасындағы қарым-қатынасты реттеу мен 

қалыптастыру медициналық қызметтің төмендегідей негізгі бағыттарына 

бағытталуы керек: 

-сапалы медициналық қызметтерді өндіру және халықтың медициналық және 

басқа да денсаулық сақтау жүйесімен байланысты қажеттіліктерін 

қанағаттандыру; 

-дәрігер мен пациенттің құқықтық қатынастарын қамтамасыз ету; 

-денсаулық сақтау жүйесінің жеке дара сала ретінде және қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық құрылымы ретінде экономикалық тиімділігін 

қамтамасыз ету; 

-нарықтық қатынастардың әртүрлі сегменттерінде медициналық қызметтерді 

көрсету кезіндегі қарама-қайшылықтарды жою. [5] 
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УДК  65.(01)я (73)               Әлшериева Ф., Пернебеков О.– ҚММУ студенттері 

Ғылыми жетекші – э.ғ.м., аға оқытушы Магзумова Л.К.  

 

Адам баласының артынан ұрпақ қалдыруы табиғи құбылыс. Алайда ана болу 

бақыты әркімге бұйырмайды немесе көп жылдардан соң ғана мүмкін болады. Бала 

тууға қабілетті әйелдердің сәби сүйе алмауын «бедеулік» деп атайды. «Бедеулікке 

ұшыраған әйелдің өмір бойы бала сүю мүмкіндігі болмайды» деген жаңсақ пікір 

бізде қалыптаспауы тиіс. Бар мәселенің өз шешімі бар. Сол сияқты бұл сұрақтың 

де өз жауабы бар! 

Эко дегеніміз не?  

ЭКО – медицина тілімен айтқанда «экстрокорпаральді ұрықтандыру», ал 

көпшілікке түсінікті тілмен айтқанда «табиғи жолмен балалы болуға мүмкіндігі 

жоқ ерлі-зайыптылардың аталық ұрығы мен аналық жасушасын алып, 

инкубаторда бірнеше күн сақтап, әйелдің жатырына салу арқылы балалы болу 

мүмкіндігін беретін, бедеуліктің кез-келген түрін емдей алатын әдіс».  

Зерттеу тақырыбының әлеуметтік мәселелері ретінде мыналарды атауға 

болады: 

1. Отбасылық құндылықтарды насихаттау, оның ішінде – бала сүю бақытынан 

айрылу; 

2. Ата-ана денсаулықтарында ақауды дер кезінде айқын болмауы немесе 

медицинаға сенбеу; 

3. Ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген сыйластықтары мен құрметтерін, 

сенімдерін жоғалтуы; 

4. Қазақстанның демографиялық жағдайын өсіруге кері әсерлер. 

Жалғызбасты әйел донордың аталық ұрығын алып, өзінің жатырына салу 

арқылы бала көтере алады. Тағы бір әдісі – отбасылы әйел ЭКО арқылы да бала 

көтеруге мүмкіндігі болмаған жағдайда жұбайының және өзінің аталық ұрығы 

мен аналық жасушасын алып, суррогат ананың жатырына салу арқылы бала сүйе 

алады. 

Шет мемлекеттерде осы мәселені шешу  жолы ретінде мына әдіс жиі 

қолданылады: көбінесе отбасылы адамдар бала сүю мақсатымен келеді. Ал жеке 

өзі үшін бала туып алу сияқты мәселемен келетіндер саны өте аз, дегенмен бұл 

әдістерге жүгінуге кез-келген адам құқылы. Өркениетті елдерде, тіпті мұсылман 

мемлекеттерінде донорлық, суррогат ана бағдарламасы бар. Егер қажеттілік, 

сұраныс болмаса мұндай бағдарлама жүзеге аспаушы еді. Тіпті бұл бағдарламаны 

халық санын көбейтіп, демографиялық ахуалды жақсарту мақсатында қолданатын 
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адамдар бар. Мысалы, жақында Израильден еврей азаматы келіп, аталық ұрығын 

қазақстандық ұрықтандыру орталығына өткізген. Медицина қызметкерлері оның 

не себептен өз ұрығын өткізіп жатқандығын сұрағанда, ол кісі «Жер бетінде 

еврейлердің санын арттырғым келеді» деп жауап берген. Ал неге қазақ ер-

азаматтарының «Қазақ халқының саны көбейгенін қалаймын» деп осындай жолды 

таңдамасқа! Біз Қазақстан халқының санын көбейту үшін кез-келген тәсілді, тіпті 

осы тәсілді де қолданып көру керекпіз. 

Тек ұлтшылдық мәселесі емес, тараздың екінші жағын талдайтын болсақ, осы 

бағытта көптеген зерттеу жұмыстары жүргізіліп, қаншама ғылыми көзқарастар 

жазылғанын оқып баайқауға болады. 

«Аталық ұрығын өткізген ер адам өзінің заңды некеден туған баласы мен 

донорлыққа қалдырған аталық ұрығынан пайда болған баласының болашақта 

кездесіп, тіпті отбасы құрып қалуы мүмкін екендігінен қорықпай ма? Жеті атадан 

қыз алысып, қыз беріспеген, қан тазалығын сақтаған қазақ халқы үшін бұл өте 

қауіпті емес пе?» деген сауал заңды түрде туындайды. Егер екі тараптан қарсылық 

болмаса, донор адам аталық ұрығын қай әйелге бергенін және сол әйелден туған 

баланы көруге құқылы. Ал тіпті әйел тарапынан қарсылық болып, өз баласын 

көруі мүмкін емес болса да, донордан тараған ұрпақтың өмірде кездесіп қалу 

мүмкіндігі өте төмен. Адам саны тіптен аз мемлекеттердің өзі осы тәсілді 

қолданады. Жас қазақстандық медицина мамандығының студенттері ретінде, 

болашақта кәсіпкер ретінде осы салаға байланысты ұрықтандыру орталығын 

ашсақ деген ойымыз бар. Қазіргі таңда, біз өз еліміздің патриоты бола тұра, ел 

экономикасын дамытуға және медицинадағы жетістіктерін қолдана отырып, 

шетелдік тәжірибелердің оңтайлы тұстарын зерттей отырып, өз елімізде 

қолданғымыз келеді. Бір жағынан өз-өзімізді жұмыспен, қаражатпен қамтамасыз 

етсек, екінші жағынан мамандығымызды жетілдірдіреміз, үшіншіден зерттеу 

нәтижесінде жаңалықтар енгізіп отыратын боламыз. Шағын және орта бизнеске 

мемлекет тарапынан көп көңіл бөлініп жатқандығы баршаға аян. Топ 

студенттерімен 2018 жылдың қазан айында «Атамекен» Қарағанды кәсіпкерлер 

палатасына барған кезімізде, бізге кәсіпкерлік туралы, нарықты зерттеу, 

маркетинг және қаржы саласына байланысты көптеген қажетті ақпараттар берген 

болатын. Экономикалық бағыттағы бұл ақпараттарды біз болашақта өзіміз 

құратын өз кәсібімізде қолданатын боламыз.  

Қазақстанның Ата Заңы Конституциямызда – еліміздің зайырлы мемлекет 

екендігі айқын жазылған. «Дін тұрғысынан алып қарағанда бұл қаншалықты 

дұрыс әдіс? Білікті дәрігер, осы салада бірнеше жыл қызмет жасаған маманнан 

діни тұрғыда қандай көзқараста екендігін білу мақсатында мәліметтер 

қарастырдық. Ол білікті маманның айтуы бойынша, ең алдымен жаратқанның 

қалауымен, кейін барып жасанды жолмен ұрықтандыру орындалады деген 

тұжырымға  келгенін айтқан. Егер Алла тағала қаламаса, адамзат мұндай әдіс-

тәсіл ойлап таба алмас еді. Егер Жаратушы қаламаса, мыңжерден ЭКО 

жасатсаңыз да, бала көтереалмайсыз... Алдыма келген әр бір адамға «Баланы 

Құдайдан сұраңыз, Құдайдан тілеңіз, біз тек себепші ғанамыз. Біз тек алған білім, 

көрген тәжірибе, дамыған технологиямыз арқылы көмектесе аламыз» деген өз 

ниетін білдіріп отыратындығын айтқан.  
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Медициналық көзқараста, осы тақырыптың басты мәселесі ретінде  

«бедеуліктің басты себептері қандай?» деген сұрақ төңірегеніде қарастыратын 

болсақ, жылдар өткен сайын бұл көрсеткіш өте тез қарқындауда. 2018 жылдың  

қаңтар айындағы статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, әрбір 

қазақстандық шаңырақ көтерген отбасылардың бесінші жұбы нәресте сүю 

бақытынан айрылып отыр ("Экомед Астана" клиникалық орталығының 

мәліметтеріне сүйеніп алынды). 1996 жылдан бері Қазақстанда 14 000 бала 

репродуктивті медицина жолымен жарық көрген.  Қызметті пайдаланушылардың 

40-тан бастап 60 процент аралығында жүкті болу  бақытын сыйлай алады. 

Бедеуліктің себептері көп, солардың бірқатарын атап өтейік. Қарағанды, Өскемен 

сияқты өндіріс орындары көп шоғырланған өңірлер бедеулік көрсеткіші жоғары 

аймақтарға жатады. Климаттық жағдай мен экология әсерінен және аяқтан суық 

өткізу, алғашқы балаға түсік жасату сияқты әрекеттер арқылы денсаулыққа 

немқұрайлы қарау, басқа да оқыс жағдайлар әсерінен адам табиғи жолмен бала 

сүю мүмкіндігінен айырылып қалуы тіркелген.  

Экономикалық мәселесі немесе маркетингтік зерттеуге тоқталсақ, Қазақстан 

нарығында қазіргі таңда үлкен-кішісін қосқанда 20 (жиырма) ЭКО орталығы бар. 

Оның екеуі Астана және Алматыдағы мемлекеттік мекеме болып табылса, 

қалғаны жеке меншік мекемелер. 2010 жылдан бері Қазақстанда бағдарламалық 

қолдау, яғни квота арқылы емделу қарастырылып отыр. 2010 жылы ЭКО арқылы 

ұрпақ сүюге 100 квота, 2017 жылы 950 квота бөлінген, ал 2018 жылы900 квота 

беріліпті. Квота адамға жылына бір-ақ рет беріледі. ЭКО-ны қажет ететін адам 

міндетті түрде жергілікті жер бойынша тіркеуге тұруы керек. Әр аймаққа 

берілетін квота саны бедеулік бойынша тіркеуге тұрған адам санына байланысты 

болады. Егерсіздің өңіріңізде бедеулік бойынша тіркелгендердің саны көп болса, 

квота да көбірек бөлінеді. Ал квотаны бір рет пайдаланғанда бала болмай қалса, 

қайтадан  кезекке тұрып, күтуіңізге тура келеді. Квота арқылы келген адамдарға 

қызмет түрлері тегін көрсетіледі, бірақ басқа аймақтардан келген отбасыларпәтер 

жалдау, жол жүру, тамақ алу сияқты шығындар мен бір реттік кешенді тексерілу 

шығындарын өз қаражаты есебінен төлейді. Бір жолғы кешенді тексерілу квота 

есебіне кірмейді, өйткені ЭКО сол тексеруден өтуден кейін ғана жасалады. 

«Квотасыз, өз қаражаты есебінен ЭКО жасатудың орташа есеппен құны қанша?» 

Шетелдегі дәрігерлердің жалақысы жоғары, сондықтан оларда қызмет түрі де 

қымбат. Ол жақта ЭКО арқылы бала сүюге бір рет талпынып көру бағасы орташа 

есеппен 30-35 мың доллар тұрса, бізде 650 000-1200 000 теңге аралығында шығын 

болады. Бұл қаражаттың көбі дәрі-дәрмекке кетеді. Қандай дәрі ішуі керектігі, 

қандай мөлшерде қабылдайтыны әрбір әйелдің ағзасына, денсаулық жағдайына 

байланысты болады. Ал инкубатор, жасанды ұрықтандыру, оны бірнеше күн 

сақтау, медициналық құрылғылар сияқты жалпы процедура үшін кассаға 35 мың 

теңге төленеді. 

Бұл кәсіпкерлік саладан тек елдің медицина саласын дамыту жағын емес, ең 

бірінші кезекте адам бақыты, отбасы құндылықтарын дәріптеуді көздейміз.  

Қазақстанда ЭКО жасату енді ғана дамып келе жатыр деп айтсақ болады. 

Республика бойынша, статистикалық орталық мәліметінше, 20 медициналық осы 

бағытта қызмет көрсетеді екен. Енгізілгеніне біршама жыл болса-дағы түбегейлі 
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жақсы нәтижелерді байқай бермейміз. Соның бірі артық шығын.Салыстырмалы 

түрде, шет мемлекеттермен салыстыру жасайтын болсақ, әрине біздің елде жасату 

бағасы төмендеу.Бірақ біздің елдің орташа табысына бұл сомалар сәйкес емес. 

Қазақстан бойынша ЭКО жасату құны, орта есеппен (ҚР барлық ЭКО-орталық 

қоса есептегенде) 2.5-3.5 мың $ аралығы, Ресейде 8.5мың $,  Израилде бұл сома 

жоғарырақ 10-12 мың $ құрайды екен.  

Ал енді қараңыз, ҚР төменгі табыс көлемі (05.10.2018 жылғы Елбасы 

Жолдауынан белгілі) 42 500 теңгені құрайтын болған күннің өзінде, осындай 

сомалы 1 адам егер ЭКО жасатуды мақсат етсе, 19 айда жинап үлгереді, соның 

өзінде ішер тамағы мен киер киімі есепке алынбады. Қаншалықты қолжетімді 

екендігін өзіңіз ойлана беріңіз! 

Егер мектеп жұмысшылары, оның ішінде көмекші персоналдарды 3 деңгей 

ретінде алып, салыстырар болсақ, бұл қызметкерлердің орта табысы 28000 теңгені 

құрайды, олардың бұл табыспен ЭКО жасату мүмкіндігі 28 айда, қарапайым 

бастауыш мұғалім табысы 56628 теңге болады да, олар 14 айда, ал санаты бар 

мұғалім 86 000 айлығымен 9 айда ЭКО жасату құнын таба алады. Бірақ ескерер 

жағдай, бұл көрсеткіштерге отбасындағы азық-түлік, киім-кешек басқа да 

шығындар кірмейді. Ол үшін ері немесе әйелі қосымша табыс тауып отыру керек. 

Шындығында, біздің орталықтар бағасы біздің әлеует үшін жоғары. Бұл 

кемшілік біздің басты назарымызға түсіп отыр. 

Біздің медициналық клиникамыз«Шаңырақ» ЖШС ретінде құру ойымызда 

бар. Атауына да көп назар аудардық. Экстрокорпаралды ұрықтандыру орталығы. 

Біздің орталықтың қандай ерекшелігі бар? 

Жанында бейімдеу орталығы бар (онда анамен психологиялық тренингтер 

өткізіледі және сауықтыру шаралары өткізіледі); 

Бастапқыда көрсетілетін консультация тегін жүргізіледі; 

Жартылай мемлекет жартылай жеке кәсіпкер қаржыландырады, яғни инвестор 

тарту мсақсаты көзделген; 

Егер де нәтиже байқалмаса ақшаның 50%-ы қайтарылады; 

Бастапқыда шетелдік  білікті мамандарменде тәжірбие алмасу міндетті түрде 

қарастырылады; 

Зерттеу кезінде, бірнеше ЭКО орталықтарымен тілдескен кезімізде 

мемлекеттік тілде жауап бере алмайтындықтарына көз жеткіздік. Ал, еліміз 

үштілділік саясатын көздеген. Ондай болса, білікті мамандар мемлекеттік, орыс 

және ағылшын тілдерінде еркін сөйлеуге міндетті; 

Қазақстан нарығында жоғарыда атлған әлеуметтік мәселелерді шешу 

бағыттары рет інде мыналарды ұсынамыз: 

Ел экономикасын дамыту үшін әрбір қазақстандық өз кәсібін ашу қажет, ол 

үшін кәсіпкерлерді қолдау орталықтарынан тегін тренингтер мен дәрістерге  

қатыса отырып, көптеген ақпараттар алуға болады; 

Қазақстан  тұрғындарының медицианлық қызмет көрсету сапасын арттыру, 

медицина маман иелері өз тәжірибелерін жетілдіріп, елге инновация мен ғылыми 

жаңалықтарды енгізіп отыру; 

ЭКО қызметін жандандыру, бағасының қолжетімді болуы үшін бәсекелестер 

санынының көп болуы шарт; 
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Кәсіпкерлікті дамыту кезінде ең негізгі мақсат ретінде табыс табу емес, ел 

ішіндегі мәселелерді шешу жолдарын қарастыру; 

Медицина саласында жұмыссыздыққа қарсы тұру, яғни медицина нарығында 

жұмыссыздықпен күресуге жол ашылады; 

Тек нәрестелі болуға ғана емес, психологиялық көмек көрсету қарастыру, ата-

ананың балаға деген құлшыныстарын арттыру қызметін көрсету. 

Елімізде отбасылар бақытты өмір сүру үшін, кез-келген адам қолынан 

келгенше өз үлестерін қосу қажет деп санаймыз. Құрған шаңырақтарда сәби үні 

естілген қандай бақыт десеңізші! Мәңгілік Ел болу үшін, ұрпақтан-ұрпаққа аман-

есен өз жалғасын тауып, бар салт-дәстүріміз рухани жаңғырып, еліміз аман, 

жұртымыз тыныштықта, ұлтаралық келісім мен бейбітшілікте өмір сүруді нәсіп 

етсін! Білімді де, білікті жастар ел экономикасын дамытуға атсалысайық! 
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Бәсеке (лат. concurrere) — ортақ ресурсты пайдаланудағы жүйелердің немесе 

программалардың өзара таласушылығы; қандай жұмыс бекетінің арнаға қатынас 

құра алатынын анықтауға мүмкіндік беретін үстаным. 

Бәсеке дегеніміз, бір жағынан, іс-қимыл жасайтын салада ұнамды нәтижеге 

жету үшін жүріп отыратын экономикалық жарыс, шаруашылық жүргізудің 

қолайлы жағдайына ие болу үшін, пайданы мол алу үшін тауар өндірушілердің 

бір-бірімен күресі. Екінші жағынан, ол нарық субъектілерінің өнімді өндіру мен 

оны өткізудегі және капиталды қолдану сферасындағы ара қатынастары. Форма 

жағынан бәсеке ұйымдастырудың нормалары мен ережелерінің, мемлекеттік және 

жеке құрылымдардың директивалары мен іс-қимыл әдістерінің жүйесі. 

Бәсекені экономикалық процесс ретінде шаруашылық жүргізуші субъектердің 

белгілі әрекеттерінің жиынтығының түрі деп тануға болады. Осы әрекеттер 

экономикалық цикл ретінде жинақталады. Осыған бірте-бірте жүріп отыратын 

төменде аталған ұдайы өндірістік процестер жатады: 
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 өндіріс және еңбек ұжымдарының материалдық-заттық элементтерін 

қалыптастыру; 

 өндірісті ұйымдастыру, оны шикізатпен, материалдармен, жартылай 

фабрикаттармен жабдықтау және өндірістік, несие-қаржылық және жобалау 

мекемелерінің бір-біріне әсер етуі; 

 бәсекеге төзімді өнім өндіру; 

 өнімдісату. 

Нарықтық экономиканың басты принципі – тауар өндірушілердің еркін 

бәсекелестігі. Бәсекелестік – бұл өндірушілер арасындағы күрес немесе 

жабдықтаушылар, кәсіпорындар, фирмалар арасындағы өнім өндіру және өнімді 

тиімді өткізу үшін күрес.  Нарық жүйесінде бәсекелестік тұтынушылар үшін 

сайыс. Бұл нарықтағы өзіне лайықты орын алу үшін күрес, ол тауардың сапасы 

мен арзандығына байланысты. 

Бәсеке –қоғамға экономикалық еркіндікті, тиімділікті, 

дамудың  тұрақтылығын, экономикалық қауіпсіздікті ұсынады. Бәсекенің 

экономикалық табиғаты жеке меншіктік қатынастармен тығыз байланыста 

болады. Әлемдік   тәжірибеге сәйкес жекешелендіру бәсекелік қатынастарды 

ынталандыру құралы ретінде тек жоспарлы - әкімшілік  жүйеден нарықтық 

қатынастарға өту ғана емес, сондай-ақ нарықтық экономикада да мемлекеттік 

меншік деңгейін төмендету үшін қолданылады. Жеке меншік шаруашылық 

жүргізуші  субъектілерді ынталандырады. Шектеулі ресурстар жағдайында 

мақсатқа жету тек ресурстарды пайдалануға күрес  арқылы ғана мүмкін, ал ол өз 

кезегінде бәсекенің дамуына негіз болады. 

Нарықта бәсекелік орта экономикалық категория ретінде 

объективті  және  субъективті мағынада көрініс табады. 

Объективті  мағынада  бәсеке нарықтағы ерекше  жағдайларды белгілейді, 

яғни жекелеген субъектілер кәсіпкерлер жалпы рыноктағы  тауарлардың 

айналысына және оның бағасына жеке өзі әсер ете алмау сипатымен көрінеді. 

Субъективті тұрғыда бәсекелес шаруашылық субъектілері арасындағы 

экономикалық қатынастарды көрсетеді,  яғни өндіріс пен материалды игіліктерді 

айырбастау  негізінде туындап отырады. 

Нарықтық экономикада бәсеке дегеніміз іс-қимыл жасайтын салада жоғары 

нәтижеге жету үшін жүріп отыратын экономикалық жарыстардың жиынтығы, 

шаруашылық жүргізудің қолайлы  жағдайына ие болу және пайданы максималдау 

үшін тауар өндірушілердің бір-бірімен күресі негізінде көрініс  табады. Екінші 

жақтан, ол нарық субъектілерінің  өнімді өндіру  мен оны өткізудегі және 

капиталды қолдану сферасындағы ара қатынастарын көрсетеді. 

Бәсекелік қатынастың толық қанды және тиімді дамуы экономика дамуына 

белгілі тиімділіктерді және қолайлы ортаны ұсынады.  Оларға: 

 Қоғамдағы шаруашылықтың өндірістік тиімділігін өсуі; 

 Нарықтық механизмінің толық қанды қызмет етуі; 

 Өндірісте өндіріс факторларының қолданысын жақсарту; 

 Бизнестің тиімділігі, басқаша айтқанда ел ішіндегі кәсіпорындар іс-

қимылының жаңашылдығы; 

 Нарықта оптималды нарықтық бағаны құру; 
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 Инфрақұрылым немесе елдегі қолданып отырған технологиялардың, 

қатынас және байланыс жүйелерінің, ғылыми орындардың, ел тұрғындарының  

білімі мен біліктілігі, жасампаздық қасиеттердің бизнестің жоғары талабына 

сәйкестігі; 

 Тауарлардың және қызметтердің әлемдік стандарттарға өтуі; 

 Ғылыми – техникалықжаңалық пен инновациялардыеңгізу. 

Бәсеке жаратылысының негізі шектеулі ресурстарды неғұрлым тиімді 

қолданатын салаларға болу болып табылады. Бәсеке экономикада, сонымен қатар 

тауар өндіру және қызмет көрсетулердің өз өнімдеріне инновацияларды еңгізуіне 

ынтасын арттырады. Әлемдік тәжірибеге жүгінсек бәсекелестік инновациялық 

тауар пайданың жоғары деңгейін 5-10 жыл шамасында ұстап тұруға шамасы 

келеді. 

Нарықтық бәсекенің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 

Артықшылықтары: 

 қоғамға қажет тауарларды өндіруде ресурстарды тиімді пайдалануға 

мүмкіндіктің болуы; 

 тез өзгеріп отыратын өндіріс жағдайларына икемді болып, оларға тез 

көмектесе алатындығы; 

 тауарлардың жаңа түрлерін жасау саласына жаңа техника мен технология 

енгізуге, өндірісті ұйымдастырып басқарудың жетілген әдістерін қолдануға, 

ғылыми-техникалық жетістіктерді ұнамды пайдалануға жағдайлар 

тудыратындығы; 

 өндірушілерді көптүрлі қажеттіктерді қанағаттандыруға, тауарлар мен 

қызметтердің сапасын жоғарылатуға мақсаттандыруы. 

Кемшіліктері: 

 ұдайы өндірілмейтін ресурстарды (ормандар, табиғи жануарлар, жер, теңіз, 

мұхит қоймалары) сақтауға көмектеспейді; 

қоршаған ортаны қорғауда негативтік бағытта болады; 

 ұжымдық тауарларға бағытталған тауарлар мен қызметтер (дамбалар, 

жолдар, қоғамдық көлік) өндірісінің дамуын қамтамасыз етпейді; 

 фундаментальдық ғылымның, жалпы білім беру жүйесінің, қалалық 

шаруашылықтың көп элементтерінің дамуына жағдай жасамайды; 

 еңбек, табыс, демалу құқықтарына кепілдік бермейді; 

 әлеуметтік әділетсіздік пен қоғамның байлар мен кедейлерге бөлінуіне 

бөгет жасайтын механизмдері жоқ. 

Бәсекенің экономикадағы орнын оның негізгі  қағидалары арқылы да 

анықтауға болады.Бәсекенің негізгі қағидалары: 

 нарық қақатынасушылар санының шектелмеушілігі, нарыққа кірудің және 

одан шығудың абсолютті еркін болуы. Бұл қағида кәсіпкерлік қызметтің 

еркіндігін, олардың өндірістің бір түрінен екінші түріне өтуін, тұтынушылардың 

еркін талғамын, әрбір тұтынушы өзіндік қажеттілігін ең жоғары 

деңгейде   қамтамасыз етуін талап етеді; 

 материалды еңбек, қаржылық және басқа да ресурстардың мобильдігі. 

Капиталдың еркін айналысы өнеркәсіптің  тиімді  салаларының дамуына, 
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қосымша ресурс көздерін ашуға, олардың комбинациясын неғұрлым тиімдірек 

қолдануға мүмкіндік беру; 

 сұраныс пен ұсыныс туралы бәсекеге қатынасушылардың  толық  ақпаратта 

болуы, сондай-ақ нарықтағы баға өзгерісін, пайда деңгейін дер кезінде  қадағалап 

отыруы керек; 

 өнімдердің біртектілігі, сапасының, қасиеттерінің ұқсас болып келуі. 

Ерекше маркалардың болмауы, ондай ерекше маркалар өзінің бәсекелестерін 

жеңу үшін монополиялық  нарықта қолданылады; 

 нарықтағы жекелеген қатынасушылардың әсер ету мүмкіншілігінің 

болмауы, бағаның белгіленген бағасымен сәйкес келіп отыруы міндетті шарт 

емес.  

Елбасымыздың «Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті 

экономика  үшін, бәсекеге қабілетті  халық үшін» атты халыққа кезекті 

Жолдауынан бәсекенің  ұлттық экономикамыз үшін маңызды ерекше екенін 

көруге  болады. Бұл біздің еліміз үшін  өзекті мәселенің бірі. Бүгінде, 

қазақстандықтар, бүкіл әлем мемлекеттерімен, олардың халқымен, 

экономикасымен, білім-біліктілігімен бәсекеге түстік, оданәрі де түспекпіз. Ал 

енді осыған дайын, сәйкес болудың, қамданудың, бәсекеге қабілеттілікті пәрменді 

түрде жасаудың тиімді жолдарын айқындаудың мезгілі жетті.  

Осындай маңызды шаралар соңғы үш-төрт жылда елімізде қолға алынуда. 

Оның бірден-бір дәлелі соңғы  жылдары ішкі  ұлттық  өнім жылдан жылға 

көбейіп келеді. Бірақ ,экономикамыз әлі де болса шикізат  бағытында  болыпотыр. 

Ал, әлем тәжірибесі көрсеткеніндей  дамыған және  жаңа индустриялы дамушы 

елдер  экономикалық дамудың шикізаттық бағытынан сервистік-технологиялық 

өндіріске  көшіп кеткен. 

Қазақстан бүгін әлемдік  нарықта бәсекеге  тек қана шикізаттық ресурстар 

арқылы ғана түсе  алады. Бүгінде еліміздің мұнай және металл 

салаларының  құралдары ғана жоғары сапада болып, олардың өндірген өнімдері 

бәсекеге түсіп отыр. Ал еліміздегі негізгі  құралдардың  80%  моралдық  және 

физикалық жағынан  тозған құралдар екені белгілі. 

Сонымен бірге, өнеркәсіптің  индустриялық деңгейін көтеру және  бәсекені 

дамыту үшін елімізде  бәсекені қолдаудың  келесі шараларын жүргізуіміз керек: 

 өнеркәсіп салаларында фирма аралық коперациялар құру; 

 ұлттық экономиканың бәсекеге қабілетін жоғарлатуды мемлекет өз қызметі 

деп алуы керек; 

 отандық өнеркәсіптердің арасында өзара бәсекелестіктің дамытылып, 

олардың әлемдік деңгейдегі бәсекеге  қабілеттілігін арттыру; 

 әр түрлі дамыған елдердің компанияларының стратегиялық альянстарына 

кіруге талпыныс жасау; 

 ғылыми-өнеркәсіптік ресурстарды шоғырландыру арқылышағын ғылыми-

техникалық кластерлер құру, экономикалық тиімді ғылыми парктер, шағын 

бизнес   инкубаторларын,  технополистер мен аймақтық бірлестіктер құру; 

 ҒЗТКЖ-ның әртүрлі  субъектілері  арасындағы 

қауымдастықты  ұйымдастыру; 
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 Тозығы жеткен құрал-жабдықтарды жаңару үшін несие жүйесін және 

лизингтік қатынастарды  дамыту; 

 Бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіру үшін өнеркәсіптің жоспарын құру, оның 

басты мақсаты ішкі  және  сыртқы  нарықтағы  қатаң бәсекелестік күреске 

басымдылық көрсетуге  бейімірі өнеркәсіп кәсіпорындарын ұйымдастыру қажет 

деп ойлаймын; 

 индустриялық-инновациялық стратегия нысаналы түрде жүзегеа сыру және 

одан ары қарай жалғастыру.  

Қорытындылай келе, бәсеке өз кезегінде жалпы экономикалық құндылықтар 

мен жетістіктерді дамытудың негізгі құралы болып табылады. Бәсекелік нарықта 

қызмететуші фирмалар мен кәсіпорындар қоғамның  әртүрлі  сұранысына 

бейімделіп, тиімді инвестицияларды орынды пайдалану арқылы ғылыми – 

техникалық прогреске ұмтылады өндірістік және  қосымша шығындарды  азайта 

отырып, сапалы өнімдер шығарудың көлемін арттыруға  ынталы болады. 

Осылайша әрбір кәсіпкердің бәсеке қабілеті жоғары болуының 

нәтижесінде  әлемдік  экономикалық нарықта ұлттық экономиканың бәсеке 

қабілеттілігі артады. 
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«Процветание, безопасность и улучшение  

благосостояние всех Казахстанцев 

остаются важнейшей задачей для нашего государства» 

Н.А.Назарбаев 

В статье рассмотрены вопросы поддержки малого и среднего бизнеса, его 

стимулирование и развитие. Отмечено что малый и средний бизнес – 

основополагающее звено, от состояния и уровня, развития которого зависит 

обеспечение устойчивого экономического роста государства. Автором 

исследованы основные проблемы, связанные с развитием данного сектора, а 

также показано, какие меры приняты Главой государства по вопросам его 

правовой поддержки, в частности, введение моратория на проверку малого и 

среднего бизнеса. 
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С первых дней существования молодого независимого Казахстана малому 

бизнесу отводится одна из ведущих ролей в формирование его рыночной 

экономики, а поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

законодательно признаны приоритетной сферой государственной экономической 

политики. Важнейшими приоритетами социально-экономической политики 

Республики Казахстан на протяжении последних 20 лет являются поддержка 

предпринимательства и особенно развитие малого и среднего бизнеса. Это еще 

раз подтверждает Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева от 27 

января 2012 г. «Социально-экономическая модернизация главный вектор 

развития  Казахстана»,  в  котором основная роль в решении социально-

экономических проблем на современном этапе вновь отведена 

предпринимательству. 

Мировой опыт свидетельствует, что без государственной поддержки субъекты 

малого бизнеса обречены на банкротство, т.к. в среднем из каждых 10 остаются 

функционировать только 2-3, поэтому малый бизнес относится к сфере наиболее 

рискованного бизнеса. Субъекты малого предпринимательства весьма уязвимы ко 

всем рыночным изменениям и потрясениям, поскольку обладают гораздо 

меньшими возможностями и ресурсами по сравнению с субъектами среднего, а 

тем более крупного предпринимательства. Но именно малый бизнес выполняет 

стабилизирующую функцию в сфере экономики, позволяет создать и 

поддерживать конкурентную среду, обеспечивает равный доступ к 

осуществлению предпринимательской деятельности для всех ее участников. 

Поэтому экономическая политика развитых государств направлена на то, чтобы 

компенсировать эти способности малых предприятий и помочь им действовать на 

рынке как полноправным субъектам конкуренции. По данным ООН, в мировой 

хозяйственной системе малые и средние предприятия являются работодателями 

почти для 50% трудового населения всего мира, а объем производства в этой 

сфере в различных странах составляет от 33 до 67% ВНП. Например: в Германии 

в данное время насчитывается более 3,3 млн. субъектов малого и среднего 

предпринимательства в ремесленном производстве, промышленности и 

непроизводственных отраслях, торговле, сфере услуг и свободных профессий, что 

составляет более 99% предприятий налогоплательщиков, при этом на них 

приходится почти 70% рабочих мест, они обеспечивают обучение примерно 80% 

всех молодых специалистов страны, платят около 45% налогов с оборота, 

осуществляют 30% немецкого экспорта. 

Государственная поддержка и развитие малого предпринимательства 

осуществляется путем: 1) оказания финансовой поддержки; 2) организации сети 

центров поддержки малого предпринимательства; 3) организации деятельности 

бизнес-инкубаторов; 4) передачи субъектам малого предпринимательства в 

доверительное управление или аренду не используемых более одного года 

объектов государственной собственности; 5) безвозмездной передачи субъектам 
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малого предпринимательства в собственность объектов, переданных в аренду или 

доверительное управление для организации промышленного производства и 

развития сферы услуг населению по истечении года с момента заключения 

договора в случае выполнения предусмотренных им условий в порядке, 

установленном Правительством РК. 

В настоящее время государство понимает, что сегодня назрела ситуация, когда 

малое и среднее предпринимательство должно использовать свою гибкость, 

мобильность, рыночную объективность для ускоренного поиска своего места в 

инновационной экономике. В целях создания благоприятных условий для 

реализации инициатив предпринимательской среды и реализации поставленных 

Президентом задач Правительством разработана и осуществлена схема 

организации «обратной связи» с предпринимателями через создание в местных 

органах при Аппаратах Акима Комиссий по делам предпринимательства, в 

функции которых вошло: 

 изучение проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса; 

 разработка предложений и рекомендаций для местных и территориальных 

органов исполнительной власти. 

Выход на комиссию по делам предпринимательства каждый предприниматель 

может получить, обратившись в любое общественное объединение или 

объединение юридических лиц в своей области. Как правило, несколько 

областных ассоциаций или объединений имеют места в комиссии. 

Для организации подобной «обратной связи» с предпринимателями на уровне 

центральных исполнительных органов создан Совет предпринимателей при 

Президенте Республики Казахстан. Основными задачами Совета является: 

 выработка предложений, направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства; 

 создание условий, стимулирующих развитие рыночной экономики; 

 консолидация деловых кругов, предпринимательских ассоциаций и союзов, 

действующих в Республике Казахстан; 

 подготовка рекомендаций для решения важных государственных проблем в 

области предпринимательства. 

Совет предпринимателей при Президенте создан для консолидации и 

обработки поступающей от предпринимателей, ассоциаций и Комиссий по делам 

предпринимательства информации и выработки конкретных предложений 

Президенту, парламенту и правительству с целью устранения каких-либо 

систематически встречающихся препятствий на пути развития 

предпринимательства и на создание условий для дальнейшего его развития. 

Кроме задач по формированию и реализации государственной политики в 

области предпринимательства государством выполняются функции по 

обеспечению финансовой, информационно-аналитической и материально-

технической поддержки предпринимательства. Все эти формы поддержки 

реализуются государством как через исполнительные органы с помощью 

различных программ принимаемых на местном и территориальном уровнях, так и 
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с помощью специально созданных для этого с участием государственного 

капитала организаций. 

К организациям, выполняющим перечисленные функции, относятся 

следующие государственные компании: 

1. АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий». Основная цель Центра 

состоит в повышении конкурентоспособности отраслей реального сектора 

экономики Казахстана путем организации трансферта новых технологий, а 

также активизации инновационной деятельности в республике; 

2. АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта "Kaznex" оказывает 

информационно-аналитическую поддержку Правительству в области 

формирования государственной политики, в том числе и по развитию 

предпринимательства; 

3. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - содействие 

качественному развитию малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовых 

организаций Казахстана в роли интегратора и оператора предоставления 

финансовых, консалтинговых услуг; 

4. АО «Национальный инновационный фонд» оказывает финансовую 

поддержку инновационных предпринимательских инициатив путем 

привлечения инвестиций и финансирования проектов; 

5. АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - финансовая поддержка путем 

инвестирования в уставный капитал предприятий, производящих углубленную 

переработку сырья и материалов, с использованием современных и передовых 

технологий; 

6. АО «Банк Развития Казахстана» - финансовая поддержка; 

7. Технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные зоны - материально-

техническая поддержка предпринимательства на этапе его становления и 

развития. 

На сегодняшний день в стране зарегистрировано почти 1,13 миллиона 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Для этого сектора ВВП 

страны составило около 40%  

В ходе экспертного опроса, проведённого среди специалистов, имеющее 

непосредственное отношение малому и среднему бизнесу, было выявлено, что в 

нашей стране созданы необходимые условия для интенсивного развитие малого и 

среднего предпринимательства. При этом 37,5% опрошенных расценили эти 

условия как нормальные, столько же участников опроса заявили, что «условия 

есть, но проблемы найдутся!», и 1,20% эксперты дали ответ: «в целом главные, 

определяющие условия созданы».  

Что касается оценков результатов, в котором должны привести развитие этой 

сферы, то они по приоритетности распределились таким образом: возникает 

базовая основа среднего класса, экономическая и финансовая сферы страны 
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приобретут еще большую устойчивость, значительно вырастит валовый продукт и 

уровень жизни, исчезнут наиболее серьезные проблемы занятости. Сферы в 

которых сегодня в республике задействованы мелкие и средние предприниматели, 

отличается широким разнообразием: Одни граждане нашли свою нишу в 

торговле, другие активно занялись предоставлением населению всевозможных 

услуг, третьи сосредоточились на производстве, товаров широкого потребления. 

Количество граждан, решивших вести собственный бизнес, вне всякого 

сомнения, на прямую зависит от тех условий, которое создает государство для 

развития малого и среднего предпринимательства.  

      По результатом опроса для успешного развития малого и среднего бизнеса 

необходимо:  

 изменить правила регистрации, лицензирования, сертификации и т. д. 

(80,5% респондентов); 

 улучшение система налогообложения предпринимателей (70,5%); 

 совершенствование финансово-кредитной регуляции (60,3%); 

 упрощение отчетности и бухучета (35,0%) 

 обеспечение безопасности бизнеса (36,0%) 

 улучшение информационного обеспечения граждан, работающих в этой 

сфере (35%); 

 совершенствование лизингового обслуживания заявили (8,3%). 

По мнению экспертов, ожидать крупных успехов вразвитий казахстанского 

малого и среднего предпринимательства в ближайшие годы вполне 

возможно(70,5% респодентов). 

Серьезным препятствием для развития бизнеса в Казахстане являются 

административные барьеры и, особенно, разрешительные процедуры 

(лицензирование, сертификация, получение земли, вывод из жилого фонда и 

т.д.).Главная проблема заключается в отсутствии тенденций экономического 

роста  в ответ на действия государственных органов, стимулирующих и 

поддерживающих предпринимательство. Это отмечают многие экономисты. В 

ходе анализа  реализованных и планируемых программ поддержки малого 

предпринимательства различного уровня выявляются несогласованность 

заявленных целей и используемых средств, недостаточная четкость 

идентификационных критериев. 

      Одной из главных причин медленного продвижения реформ в сфере 

малого и среднего бизнеса в предыдущие годы явилось неверие людей в малый 

бизнес как в постоянную работу, обеспечивающую стабильный и долгосрочный 

доход. Теперь же и стабильности больше, и убеждения у людей меняются, 

поэтому именно сейчас государственная поддержка может дать значительные 

результаты», отметили опрошенные специалисты. 
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Изучая историю развития человеческой цивилизации, можно с уверенность 

сказать, что история лишь только одного, может свершить историю, изменить 

наше будущее, а так же, как результат, стать примером для многих из нас. 

Согласно государственной программе «Рухани жаңғыру» развивается проект 

Независимости, посвященный ста новым лицам Казахстана [1, с. 54]. Данный 

проект отражает жизни представителей Казахстана, реальных людей, со всех 

уголков нашего необъятного государства, которые добились успеха только 

вследствие своего упорного труда, своих знаний и своего таланта.  

Проект «100 новых лиц Казахстана» позволяет узнать казахстанцам новых 

представителей нашего сообщества, доказавших, что нет ничего невозможного, 

ведь только благодаря собственному труду, своим знаниям, а также упорству и 

реальным делам можно достичь многого. Стоит только поставить перед собой 

цель. Проект предоставил множество реальных историй жизни, уникальных 

достижений. 

Казахстан – молодое государство, и люди, которые создают наш сегодняшний 

Казахстан, – это наши современники, очень часто – молодые люди. 

В то же время важно понимать, что современный Казахстан имеет гораздо 

больше успешных людей, нежели 100 человек, чьи истории успеха будут 

включены в проект. 

Основной целью проекта является модернизация общественного сознания и 

информационного продвижения в обществе идеи успешности. Это может быть 

история успеха каждого гражданина нашей страны, независимо от рода 

деятельности.  
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Данный проект действует с 2017 года, граждане нашей страны выбирают 

наиболее выдающихся членов нашего общества. На протяжении определенного 

времени каждый регион Казахстана выдвинул своих кандидатов, а также были 

изучены их истории, проведена оценка общественной значимости их деяний. 

На сегодняшний день победители проекта принимают участие в 

разнообразных социально-значимых мероприятиях, а также осуществляют 

реализацию новых собственных проектов. Помимо этого, они принимают участие 

в выступлениях как спикеры мотивации, делятся своим опытом и секретами 

достижения успехов. 

Голосование проходило по таким основным категориям, как: общество, спорт, 

наука, культура, бизнес, медицина. Это и артисты, и художники, и музыканты, и 

ученые, и общественные деятели, и бизнесмены, и многие другие, которые вносят 

вклад в развитие нашего государства ежегодно. 

3 сентября 2018 года проект возобновился для выбора 100 лиц Казахстана. 

Сейчас, на сайте проекта идет активное голосование за всех участников 

программы.   

Победители проекта – это прирожденные лидеры, у них есть своя команда, 

свой круг единомышленников, которые поддерживают их начинания. По 

большому счету «100 новых лиц Казахстана» – это авангард и ударная сила нашей 

модернизации технологического прорыва в условиях новой экономической 

реальности. Поэтому продвижение проекта «100 новых лиц» и их опыта - это не 

только задача государства, а наше общая задача. 

На втором этапе проекта с 25 октября по 2 ноября рабочая группа вместе со 

специальной комиссией, опираясь на общественное мнение, выбрали 200 человек, 

которые в наибольшей степени стали достойными участниками проекта, 

допущенные к следующему голосованию. 

Третий этап станет голосование, проходящее со 2 по 15 ноября 2018 года. Для 

объективного и прозрачного голосования были созданы все условия. 

Самый основной критерий выбора – достижения и заслуги кандидатов. Но 

кроме этого выделены основные требования к участникам: 

– факт наличия ярких, выдающихся достижений в различных сферах 

деятельности, которые содействуют продвижению государства;  

– общественно-политическая и трудовая деятельность, которая может 

являться достойным примером для подражания, которые также могут 

способствовать высоконравственному воспитанию будущему поколению в духе 

патриотизма и преданности своей стране, а также формированию культа знания и 

труда;  

– сформировавшаяся личность, которая будет олицетворять современный 

Казахстан, а также его успехи и достижения в самых разнообразных областях;  

– наличие определенного вклада в развитие современного Казахстана. 

В этом году самое большее число участников из Акмолинской области (г. 

Астана и область) – 127 участников и Карагандинской области – 113 участников. 

В проекте приняли участие выдающиеся представители: 

– медицины (М. Сахипов, А. Смоленский, А. Жашкеев и мн. др.); 

– культуры (И. Цибульский, Ж. Айсын и мн. др.); 
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– общества (А. Абилов, А. Жистовский, Г. Нурланов и мн. др.); 

– спорта (А. Медведев, А. Ажгалиев, Д. Нортаев и мн. др.); 

– бизнеса (А. Упабеков, Б. Канафин, Д. Калдыбаев и мн. др.); 

– науки (А. Мехтиев, А. Астафьев, А. Бегедаев, В. Киян, С. Нукешев и мн. 

др.)[2].  

Есть имена известные многим в нашей стране, есть которые только узнаем по 

их делам, и у которых множество потенциалов в будущем. 

Данный проект является этапом модернизации общественного сознания, 

формирующим ключевые стратегические направления политики нашего 

государства. Восстановление, наполнение и применение национального кода и 

человеческого потенциала – это залог объединения нашего многонационального 

народа Казахстана на базе приоритетности развития конкурентоспособной 

личности, а также следования инновациям и открытости сознания [3, c. 293].  

Выделим также, что Казахстан обязан стать нацией успешных 

конкурентоспособных людей, то есть людей, которые сами с полной 

ответственностью и эффективностью выстраивают свою собственную жизнь. 

Ведь пассивность, не стремление ни к чему, никогда не дадут никому 

процветания и лучшего будущего.   

На сегодняшний день не только лишь один отдельный человек, но и нация в 

общем, обладают шансом на успех, только лишь развивая свою 

конкурентоспособность, свою личность. То есть не факт наличия минеральных 

ресурсов, являются фактором успеха нации страны, а именно это: 

конкурентоспособность, выдающиеся умы, развитие культуры и науки и прочее. 

Что и демонстрирует проведение такого проекта, как «100 новых лиц 

Казахстана». 

Именно поэтому каждому требуется располагать рядом конкретных качеств, 

которые будут достойны двадцать первому веку. Среди этих качеств можно 

отметить: компьютерную грамотность, воспитание, знание иностранных языков, 

уровень знаний, культурная открытость, высокие нравственные качества и другие. 

Для этого и было предложен Главой нашей страны Н.А. Назарбаевым проект 

«100 новых лиц Казахстана».  

Данный проект решал следующие задачи:  

1) продемонстрировать сообществу реальное лицо людей, выстраивающих 

современный Казахстан своим собственным умом, своими руками и своим 

талантом; 

2) сформировать новую мультимедийную площадку для информационной 

поддержки и популяризации самых выдающихся современников Казахстана; 

3) сформировать не только лишь общенациональные, но и проекты для 

каждого региона в отдельности[2]. 

Участвующие в проекте – это наши современники, которые обладают очень 

большим энтузиазмом и стремлением к развитию, а также идут к своей мечте. 

Данные люди уже добились значимого успеха и привнесли бесценный вклад в 

развитие сообщества Казахстана, но не остановились на этом и двигаются к 

новым вершинам.  
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Среди победителей прошлого года множество известных и мало известных 

имен наших соотечественников: М. Чотабаев (культура), А. Лодочников 

(культура), К. Молдасеитов (бизнес), А. Башкирцев (наука), Е. Раамазанов 

(медицина) и многие другие из победителей 2017 года. Их истории успеха 

намного будут и являются убедительнее чем какая-либо статистика. 

Проект продемонстрировал всем казахстанцам их жизненный путь. И такие 

герои живут здесь и сейчас среди нас, они творят историю Казахстана - здесь и 

сейчас, а целью проекта является их поиск и рассказ о них, об их истории. 

Проект позволяет уже сейчас, на новейшем этапе соединения двух эпох, 

обозначить уникальный исторический шанс Казахстана, его народа, посредством 

обновления и новых идей выстроить наилучшее будущее страны. 

Изучая жизненный опыт выдающихся людей страны можно перейти к 

собственному обновлению. И это главный принцип нашего развития - внутреннее 

обновление, развитие личности. Для того чтобы выжить и вырасти, необходимо 

измениться. 

Проект «100 новых лиц Казахстана» дает цель народу Казахстана на 

сбережение своего исторического наследия, а также осмысления всей 

целостности, идентичности, нерушимости государства, сформировавшегося и 

развивающегося за счет исторических личностей нашего прошлого, настоящего и 

будущего [3, c. 294]. 

На сегодня от любого из нас требуется привносить свой посильный вклад в 

дальнейшее становление Казахстана.Проект «100 новых лиц Казахстана» 

считается ключевым направлением государственных программ модернизации 

сознания граждан Казахстана. По сути, данный проект обладает большим 

прикладным значением, способствующим улучшению и развитию человеческого 

капитала в государстве. 

Можно с уверенностью говорить о том, что проект «100 новых лиц 

Казахстана» в основном нацелен на поиск людей, которые добились в своей 

жизни значимых успехов, как в своей профессиональной сфере, так и в 

общественной жизни. Это те люди, чью жизнь и деятельность, и историю их 

жизни можно считать воодушевляющим примером для каждого гражданина 

Казахстана.  

Проект позволяет выбрать народу Казахстана самых ярких представителей, 

лиц, которые могут достойно представить нашу страну в мире. Особо важно 

чтобы большинство населения Казахстана приняло участие в нем. 

Вследствие подобной политики государства, уже было достигнуто многое, и 

для того, чтобы продолжить развитие и становление Казахстана, а кроме того 

войти в тридцатку самых развитых государств мира, нужно именно приумножать 

свое духовное богатство каждому и духовное богатство народа. 

Достичь этой цели мы сможем, если откажемся от периферийности нашего 

сознания. У нас есть потенциал для того, чтобы войти в число наиболее развитых 

стран мира. Поэтому Президент Казахстана и говорит, что вхождение в число 30-

ти наиболее конкурентоспособных государств должно стать нашей идеологией, 

если хотите, национальной идеей», - подчеркнул он[4]. 
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Еще один важный момент, на который обращает внимание Президент страны, 

– это воспитание подлинного патриота страны. Думается, для этого необходимо 

усилить идеологию коррупционной нетерпимости, повышая степень 

ответственности граждан в судьбоносных для Родины событиях. Видится важным 

и продолжение работы по формированию нулевой терпимости к проявлениям 

радикальных настроений и взглядов в религиозной сфере. Необходимо 

предпринять дополнительные усилия по духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения, и ключевую роль в этом направлении должны сыграть 

неправительственные организации и религиозные объединения. 

Конкурентоспособность - социально ориентированная система способностей, 

свойств и качеств личности, характеризующая ее потенциальные возможности в 

достижении успеха (в учебе, профессиональной и внепрофессиональной 

жизнедеятельности), определяющая адекватное индивидуальное поведение в 

динамически изменяющихся условиях, обеспечивающая внутреннюю 

уверенность в себе, гармонию с собой и окружающим миром. Для формирования 

таких социально ориентированных качеств личности необходимы новые, 

инновационные по своей сущности условия, которые в традиционно 

функционирующей системе высшего образования создать не удается. 

Стать одним из ста новых лиц Казахстана – это, первоначально, итог очень 

большой работы над самим собой, самоотдача и, бесспорно, упорство. 

Современная эпоха диктует нам свои собственные условия. И чтобы быть в 

будущем конкурентоспособным, каждый человек обязан постоянно развиваться, 

становиться лучше, получать новые знания и вкладывать их в будущее своей 

страны.  

Конкурентоспособность Казахстана должна быть системной, т.е. охватывать 

не только экономику, но и политику, систему государственного управления, 

человеческий капитал, культуру и т.д. Без этого общий прогресс вряд ли будет 

возможен. Успех развития страны на новом этапе и в Новом мире зависит от 

каждого конкретного человека, или, говоря языком экономистов, состояния 

человеческого капитала. Это требование времени. 

Конкурентоспособность государства складывается из конкурентоспособности 

отдельных личностей - его граждан.  
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МЕДИЦИНАДАҒЫ КӘСІПКЕР ӘЙЕЛДЕРДІҢ ОРНЫ 

УДК 61.330.316              Бастарбек А.М.,Орымбай Ә.Б. – ҚММУ студенттері 

  Ғылыми жетекшісі – тарих магистрі, аға оқытушы Алиева М.Т. 

 

Елбасымыз айтқандай “Бүгінгідей жаһандану жағдайында мемлекет пен адам 

озық, бәсекеге қабілетті болу үшін,ең біріншібілім мен ғылым өркендеуі қажет”. 

[1] 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың биылғы ел халқына арнаған дәстүрлі 

Жолдауы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» деп 

аталады. Осы мақсатқа қарай табандылықпен ілгерілеу қажеттігін, жалпы ел 

болашағын айқындап бәсекеге қабілетті ел болуды үндеді.[2] 

Бәсекеге қабілеттілікті арттырудың негізгі көздерінің бірі – кәсіпкерлікпен 

айналысу екені айқын. Бұл үндеуге медицина саласыныңда қосар үлесі зор, себебі 

қазіргі таңда медицинаның әр саласында өз кәсіпкерлігін ашып, жетістікке жетіп 

жатқандарда аз емес. 

Осы мақалада авторлар медицина саласындағы кәсіпкер әйелдердің орны 

туралы жазады.Алайда, медицина саласындағы кәсіпкерлікке гендерлік саясаттың 

әсері бар ма? Гендер (ағылш. gender) – қоғамдағы адамның жүріс-тұрысын 

анықтайтын әлеуметтік жыныс. Гендерлік саясат дегенде адамдардың түсінігі әр 

түрлі. Гендер мәселесіне жан-жақты қарау қажет. Көбі гендерлік саясатты әйелден 

еркек жасау деп түсінеді.  Гендерлік саясат дегеніміз, әйелдерді ерлермен тең 

дәрежеде билікке тарту, ана мен балаға айрықша әлеуметтік жағдай жасау, 

отбасындағы зорлық-зомбылықтың алдын алу сияқты мәселелерді шешу болып 

табылады. 

Гендер биологиялық айырмашылыққа емес, қоғамның әлеуметтік ұйымына 

бағынышты ерлер мен әйелдер қызметінің теңдігін белгілейді. Гендерлік саясат 

әйелдерге тең қол жетімділікті және өмірдің барлық салаларына қатысуды 

қамтамасыз етуі қажет.  

Гендерлік саясатты дамыту, әйел мен еркектің теңдігі мәселелерін жолға қою 

ісі айналып келгенде әйелдерді «еркектерден қай жерің кем» деп елірте беру емес. 

Бұлай түсіну қисынсыз. Кейбір әйел заты қиындыққа шыдамай, еркекше шылым 

шегіп, шарап ішіп, бұзылған. Бұл дегеніміз біздін қазаққа жат қылық. Бірақ 

гендерлік саясат стратегиясынан отбасындағы  тепе-теңдік пен үйлесімділік, яғни 

гармония жоғалмайды. Ал, үйлесім таппағандар тек өзіне өкпелеулері қажет. 

Елбасымыздың жарлығы бойынша ерлер мен әйелдерді қоғамның барлық 

саласында теңестіру қарастырылып отыр. Демек, ерлер мәселесі де назардан тыс 

қалмайды.  

Олай болса, қазақтың есті әйелінің бейнесі қашан да мынадай: ол - «бір 

қолымен әлемді тербетсе, екінші қолымен бесікті тербетеді».Гендірлік саясат-

қоғамдық өмірдің барлық салаларында ерлер мен әйелдердің теңдігіне қол 
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жеткізуге бағытталған мемлекеттік және қоғамдық қызмет. Осы саясатқа сәйкес 

қазіргі әйелдерде экономикаға өз үлесің қосып кәсіпкерлікпен айналасуда. 

Ер адамдардың әйел адамдарға қарағанда кәсіпкерлікке икемдірек деген 

стереотип түрлері бар.Дегенмен, бұл пікір қате, себебі қазіргі таңда бизнес бастап 

жатқан әйелдер саны күннен күнге арта түсуде.  

Қазақстандағы кәсіпкерлік тарихының басталуында статистикалық мәліметтер 

толық емес. Қазақстанның іскер әйелдер қауымдастығының президенті Раушан 

Сәрсембаеваның «Рыночная трансформация казахстанского общества: опыт 

гендерного анализа» атты монографиясында әйелдер кәсіпкерлігіне тоқталған. 

Сол еңбекте берілген мәліметке сүйсенсек, 1995 жылы елімізде шағын бизнес 

саласында 150 мың адам болса, оның 30% әйелдердің үлесінде болған. 

Кооперативтерде әйелдердің үлес көрсеткіші 6% болса, шағын кәсіпорындарда – 

44%, жеке фирмаларда – 50%-ға жеткен. [3] 

Қазіргі таңда статистика тұрақты жүргізіліп, мәліметтер күн сайын жаңаруда. 

«Атамекен» ҚР ҰКП жанынан құрылған Іскер әйелдер кеңесінің мәліметіне 

сүйенсек, бүгінгі күні Қазақстандағы әйелдер мемлекет жалпы ішкі өнімнің 

41,1%-ын қалыптастырып отыр. [4] 

Еліміздегі жеке кәсіпкерлердің 47%-ын әйелдер құрайды, заңды тұлғалардың 

26%-ы, шаруа қожалықтарының 19%-ы қыз-келіншектер басқарады. 

«Медицина» АҚ бас директоры Забира Дәулетжанова жыл сайын өтетін «Жыл 

кәсіпкері-2016» байқауының жеңімпазы атанған екен. Бизнесвумен 1990 жылдан 

бастап фармацевтика саласында кәсіпкерлікпен айналысып келеді. Акционерлік 

қоғам жеке және көтерме сауда қызметін дәріхана қоймалары, дәріханалар мен 

дәріхана пункттері, ал медициналық қызметті «Медициналық орталық» арқылы 

жүзеге асырады. Қазіргі таңда кәсіпорында 200-ден астам адам жұмыс жасайды. 

[5] 

Қазақстан әйелдері бизнес саласында айтарлықтай биік табыстарға қол 

жеткізді. Қысқа мерзім ішінде іскер әйелдер өз кәсіпорындарын дамытып, әрі 

іскерліктерін көрсетіп, әрі іскер әйел туралы жалпы ұғымды өзгертіп үлгерді. Осы 

статистика мәліметтеріне қарап бізде де қызығушылық танытып, Қарағанды 

қаласындағы стоматологиялық клиникалар және дәріханалар бойынша сауалнама 

жүргіздік. 

Авторлар фармация мамандығы бойынша 30 адам арасында сауалнама 

жүргізді. Респонденттердің жас мөлшерлері 24-58 жас аралығында болды. 
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Жеке кәсіптерін 16 адам ашқан және 14 адам жалданып жұмыс жасайды.

 
 

Өз кәсіптерін ашқысы келетін адамдар 75%-ды құрайды және көбі өз 

кәсіптерін косметология саласында ашуды қалайды. Ал, қалған 25%-ы  зейнет 

жасына жеткен адамдар және олар өз кәсіптерін кеңейтуді де қаламайтын болып 

шықты.  

 
Әйел адамдардың 85%-ы әйедердердің кәсіпкер болуына жақсы көзқараста 

екендігін айтты, алайда 15%-ы бұл мәселе оларды алаңдатпайды. 

Стоматология саласы бойынша сауалнама жүргізілді, және де мұндағы 

адамдардың жас аралығы 23 пен 48 жас мөлшерінде болды. Жалпы 10 адам 

сауалнама өтуге келісімін берді: 7 адамның жеке кәсібі бар, ал 3 адам әлі жас 

болғандықтан, өз кәсіптерін ашпаған, яғни жалданып жұмыс жасайды. Өз кәсібі 

барлар 70%-ын құрайды, және олар болашақта өз саласында үлкен жетістіктерге 

жетуді қалайды. Өз кәсібі бар адамдардың ішінде 7нен - 4 әйел. Қалған30%-ы 

болашақта өз кәсіптерін ашуды қалайды. Біз жүргізген сауалнама бойынша, 

стоматология саласында көбіне әйел адамдар жұмыс жасайтынын байқадық және 

олар көбінесе өзіне жұмыс істейді. 
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Медицина саласында кәсіпкер әйелдер бар. Олар фармация және стоматология 

саласында жұмыс атқарады. Саулнаманы қорытындай келе, әйелдер өз кәсібі 

болмаса да алда жеке кәсібін ашуды жоспарлап отыр. Яғни, олар да болашақта 

Қазақстанның экономикасына өз үлесін қосады. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ 

(СОЦИОЛОГИЯЛЫҚ БАҒЫТ) 

 

УДК 33.334.012                     Берікбай Ғ.М., Құнанбайұлы А.- ҚММУ студенттері 

 Ғылыми жетекші - аға оқытушы Абдрахманова К.Ж 

 

Аннотация: 

Кәсіпкерлік қоғамнан қаражатты жалпы кәсіпкерлік процесске тартады, оларды 

пайдаланады , айналымға түсіреді, кәсіпкерлік үдерісінде қолданылатын факторлар 

өзгерген «қара жәшікке» айналады және өндірісте жаңа әлеуметтік элементтер, 

үрдістер, нормалар және т.б. қалыптастырады. Кәсіпкерлік - қоғамның 

трансформаторы. 

Түйінді сөздер: кәсіпкерлік, модульдік тәсіл, қоғам, әлеуметтік кәсіпкерлік. 

Кәсіпкерлік - бұл заманауи ғылымның түрлі салаларындағы зерттеушілердің 

мұқият назарын аударатын кешенді құрылымдық құбылыс. Дегенмен, 

«кәсіпкерліктің» тұжырымдамасын, бұл құбылысты жан-жақты зерттеуге мүмкіндік 
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беретін ғылыми көзқарас әлі де айқындалмаған. Бұл кәсіпкерлікті зерттеудің жаңа 

теориялық бағыттардың пайда болуына түрткі жасайды. 

Біз үш модульді анықтадық: институционалдық, экономикалық және 

психологиялық, кәсіпкерлік ерекшеліктеріне байланысты үш компонентті қамтиды. 

Біріншіден, экономикалық бостандық пен шешімдер қабылдаудың әкімшілік 

тәуелсіздігі, оның кепілі болып табылатын әртүрлі деңгейдегі заңнамалық актілер 

кәсіпкерліктің қажетті ерекшелігі болып табылады. Екіншіден, кәсіпкерлік қызмет 

коммерциялық табысқа қол жеткізуге бағытталған, ол экономиканың нарықтық 

құрылымымен байланысты әлеуметтік пайда алу арқылы пайда табады, оның 

барысында әлеуметтік қажеттіліктердің үнемі жаңаруы қамтамасыз етіледі. 

Үшіншіден, жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруы, кәсіпкерлік ой-өрістің дамыту 

кәсіпкерлік қызмет барысында жүзеге асырылады. 

Әлеуметтік модульдің болуы - бұл қоғам қызметінде қандай да бір іс-әрекеттің 

негізі болып табылады, себебі осы қызмет нәтижесінде өлшейтін шарт, ресурс және 

қоршаған орта ретінде әрекет етеді . Әлеумет арқылы біз халықтың ұжымдық 

жұмысына негізделген күрделі, үш өлшемді, көп деңгейлі, ашық  жүйені білдіреміз. 

Қоғамның сыртында қандай да бір қызметтің жүзеге асырылуы мүмкін емес, барлық 

процесс қоғаммен әрекеттесе отырып жүзеге асады. Кәсіпкерлік қызмет - ол адамдар 

үшін жүзеге асырылады, қоғамда екі жақты рөл атқарады. Қоғам кәсіпкерлік 

қызметтің жетістігін анықтап, бағалайды, кәсіпкерлік пен қоғам арасындағы 

байланыстырушы рөл атқарады.                                                                            

Осылайша, әлеуметтік кәсіпкерлік қоғамдағы қазіргі әлеуметтік жағдайларды, адами 

ресурстарды, әлеуметтік қарым-қатынас формаларын, мәдениетті және т.б. ауқымды 

дүниелерді қамтиды. Қоғамды кәсіпкерлік арқылы трансформациялау үрдісінің әрбір 

кезеңін егжей-тегжейлі қарастырайық.                                                                        

Бірінші кезең қоғамның кәсіпкерлікке әсерін көрсетеді. Әлеуметтік факторлар: 

халықтың жас және жыныстық құрылымы; жалпы және арнайы кәсіпкерлік білім 

деңгейі; кәсіпкерлікке деген қоғамдық көзқарас; кәсіпкерлікке маманданған бизнес 

инфрақұрылымының дамыған қызметтері.                                                                                 

1. Халықтың жыныстық және жас құрылымы. Тауарлар мен қызметтерге деген 

сұраныстың өзгеруіне байланысты халықтың демографиялық ахуалы, сондай-ақ 

халықтың осы өзгерістерге деген реакциясы және жаңа өтініштерді қанағаттандыру 

жолдарын ұсынуға қабілеттілігі. Зерттеулер көрсеткендей, алдағы онжылдықта (2025 

жылға дейін) нөлдік халық санының өсімі бар елдерде жалпы кәсіпкерлік 

белсенділігінің көрсеткіші 2,2% немесе одан кем, ал халықтың болжамды өсімі 20% 

кәсіпкерлік индексінің ең жоғары деңгейіне ие. Қазақстан халық санының нөлге тең 

болатын елдердің қатарына кіреді, сондықтан жақын арада (2025 жылға дейін) 

белсенді кәсіпкерлік күтілуде.                                                                                              

Ең перспективті кәсіпкерлікке қабілетті жас ауқымы 25-тен 44 жас аралығы болып 

саналады.  Кәсіпкерлік ең жоғары дамыған елдерде осы жастағы халықтың төрттен 

бірінен астамына кәсіпкер , кәсіпкерлік индексінің төмен көрсеткіші бар елдерде - 

22%. Сондай-ақ, әйелдердің кәсіпкерлікті дамыту үшін нашар пайдаланылатын 

резерві ретінде саналады. Дегенмен, тұтастай алғанда, кәсіпкерлік саласындағы 

әйелдердің әлсіз техникалық білімі, іскерлік инфрақұрылымды құрудағы 

қиындықтар, олардың уақытын отбасымен және бизнеспен бөлісу қажеттілігі және 
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т.б. сияқты көптеген нақты кедергілерге тап болады.                                                                                             

2. Жалпы және арнайы кәсіпкерлік білім деңгейі. Бұл салада Америка Құрама 

Штаттары маңызды бәсекелестік артықшылығына ие, өйткені осы жастағы халықтың 

80% -ы арнайы орта және жоғары білім алады және осы көрсеткіш бойынша Канада 

ғана басымдық танытады  (90%). Статистикаға сәйкес, кәсіпкерлер орта білім мен 

жоғары білім деңгейіне ие. Зерттеушілер қызықты феноменді атап өтті - АҚШ-та 

кәсіпкерлер арасында толық емес жоғары білімі бар адамдар саны өте көп. (шамамен 

үштен бір бөлігі). Сонымен қатар, 90-жылдардағы американдық үздік колледждер 

мен университеттер кәсіпкерлікке арналған арнайы курстарды ұсына бастады. 2000 

жылға қарай олардың саны 125-ге жетті. Соңғы жылдары Қазақстанда кәсіпкерлік 

саласында білім деңгейін көтеруге бағытталған білім беру бағдарламаларын енгізу 

басталды. Айта кету керек, дәстүрлі қазақстандық кәсіпкерлер жоғары білім деңгейін 

көрсетеді. Алайда, жапондық кәсіпкерлермен салыстырғанда, қазақстандықтар өз 

бизнесін бастау үшін өздерінің білімдері мен тәжірибесіндегі біліктілігі төмен екенін 

көрсетеді, сонымен қатар Батыс Еуропа мен Американың дамыған елдерінде бұл 

көрсеткіш респонденттердің 25-тен 55% -на дейін жетеді. Бұл факт Қазақстандағы 

кәсіпкерлік қызметпен айналысатын адамдардың аздығын түсіндіреді. Доминикан 

Республикасы, Боливия, Перу кәсіпкерлері (70% -дан астам) өз біліміне деген 

сенімділікті дәлелдейді.             3. Кәсіпкерліктің қоғамға қатынасы. Кәсіпкерлікті 

әлеуметтік-экономикалық даму үшін ресурс ретінде кеңінен қолдану , сонымен қатар, 

қоғамдағы кәсіпкерліктің идеологиясын қалыптастыру  мемлекет міндеттерінің бірі 

болып табылады. АҚШ-та кәсіпкер болу - беделді, тәуелсіз және тәуелсіз болуға 

қабілетті кейіпкер. Р. Рейг АҚШ кәсіпкерлігінің факторларын зерттеп, оның себебі 

бизнес пен азаматтық мәдениет арасындағы қайшылықтардың болмауы туралы 

қорытындыға келді. Егер экономикалық мәселелерді шешу әдістері туралы 

мемлекеттік көзқарас бизнес мүдделерімен үйлесімді болса, онда кәсіпкерліктің 

сапалық және сандық өсуі қамтамасыз етіледі.                                                                                                             

Қазақстанда өзгеше жағдай қалыптасқан. Мәдениаралық зерттеулер қазақстандық 

кәсіпкерлердің қоғамнан әлдеқайда алшақтатылып, психологиялық тұрғыдан 

әлеуметтік жағынан мақұлданбаған.Бұл қазақстандық кәсіпкерліктің теңгерілмеген 

нарықта дамуы, мемлекеттің нақты және дәйекті қолдаусыз, әлеуметтік-мәдени 

ортадағы қолайсыз жағдайға байланысты, бизнестің ашық қарсылығын мемлекет пен 

жеке индивидуалдың шеткі көрінісін көрсетеді. Зерттеулерге сәйкес, 

қазақстандықтардың  70% -ы кәсіпкерді қоғамда құрметтейді деп санайды (АҚШ-та - 

74%, Финляндияда - бұл көрсеткіш бойынша көшбасшы, 89%).                                                    

4. Қызметтің дамыған іскерлік инфрақұрылымы. (адвокаттар, бухгалтерлер, 

кәсіпкерлікке мамандандырылған кеңесшілер). Жаңа жылдам дамып келе жатқан 

компаниялар, әдетте, қаражаттың жоқтығы және толыққанды жұмысқа жоғары білікті 

мамандарды жалдап алуға қабілетсіздігінен олар үшінші тарап ұйымдарының 

қызметтерін пайдалануына тура келеді. Сондықтан да, жоғары мамандандырылған 

инфрақұрылым ұйымдастыруға талпынады. Көптеген компаниялардың басты табысы 

дамыған іскерлік инфрақұрылымға байланысты. Пайданың негізгі бөлігінің 

ұйытқысы жоғары мамандандырылған жұмыскерлердің кәсіпкерлік идеясы, оның 

қоғамда сұранысы арттыру арқылы жүзеге асады.                                                                                                                                                                                       

Екінші кезең- социумға өзгеріс әкелетін кәсіпкерлік процесс. Кәсіпкерлік қызмет 
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барысында адамның кәсіпкерлік қабілеттерін жүзеге асыру және дамыту процессі 

жүріп отырады. Кәсіпкерлер жекешелендірілген индустриалды алыптардың 

директорлары, кішігірім фирмалардың басшылары, ірі банктердің басқармаларың 

төрағалары, медицина мекемелерінің бас дәрігерлері, ғалымдар және басқа да 

көптеген топтарды құрайды. Ірі бизнес, әдетте, тұрақты, мемлекеттік құрылымдармен 

тығыз байланысты, экономикалық қатерден гөрі саяси емес ауыртпалықты көтереді, 

ұлттық шекаралардан асып кетеді. Мұның бәрі оны шағын және орта кәсіпкерлердің 

көпшілігінен айтарлықтай ерекшелендіреді.                                                                                    

Бизнес-процестің әлеуметтік аспектілері ең тиімді жұмыс орындарын құруда көрініс 

табады; қызметкерлерге өз қабілеттерін жүзеге асыруға, отбасыларына лайықты өмір 

сүруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді; бәсекеге қабілетті ортаны құруда, демек, 

бағаны төмендетуге, тауарлар мен қызметтердің сапасын жақсартуға, нарықпен 

тауармен қамтамасыз етеді, тапшылықты азайтуға көмектеседі. Демек, кәсіпкерлік 

белсенділік тек шығармашылық әлеуетті іске асыруға ғана емес, сонымен қатар, 

амбицияларға, өмірлік мақсаттарға қол жеткізуге де ықпал етеді, нәтижесінде 

адамның қанағаттану деңгейінің артуы көрініс табады. Бұқаралық кәсіпкерлік, 

тиісінше, бүкіл қоғамның деңгейінде әлеуметтік ахуалды жақсартады.                                                          

Өмірдің түрлі салаларында кәсіпкерлік қызмет адамның әл-ауқатының гүлденуінің ең 

қысқа жолы болуы мүмкін. Материалдық және мәдени өмір сүру деңгейінің ұлғаюы 

ақшалай кірістер мен жинақтардың көбеюіне алып келеді, олардың белгілі бір жобаға 

салынуы мүмкін және қосымша кіріс әкелу ықтималдылығы жоғары болып саналады. 

Бұл фактор кәсіпкерлік қызметтің кеңеюіне, капиталды жинақтауға және ауқымды 

міндеттерді шешуге бизнес мүмкіндіктерін кеңейтуге, яғни, мемлекеттік деңгейде 

кейбір әлеуметтік мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. 

Кез келген процесс тәрізді кәсіпкерлік те теріс әлеуметтік салдарларға ие. 

Мақсаттардың бірі ретінде пайданы барынша арттыруға ұмтылу тауарлар мен 

қызметтердің бағаларына, сондай-ақ олардың сапасына әсер етуі мүмкін, бұл 

халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасының өзгеруіне әкеледі. Сондықтан әрбір 

әлеуметтік жауапты кәсіпкер өз іс-әрекеттерінен пайда алу мен әлеуметтік салдар 

арасында ымыраға келтіруге міндетті деп ойлаймыз. Іс жүзінде бұл дегеніміз, мұндай 

кәсіпкер тіпті жоғары пайда әкелетін кәсіпкерлікпен айналыспауға тиіс. Яғни, 

қоғамға зиян тигізетін іспен айналыспауға тиісті(жарқын мысалдар - есірткі мен қару 

саудасы - әлеуметтік қолайсыз қызмет түрлері, бірақ жоғары табысты).                                    

Үшінші кезең, социумды кәсіпкерлік қызмет арқылы қайта құру процесін қамтиды. 

Осы үдерісті іске асыру бағыттарының бірі бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 

болып табылады, ол адамның өз пікірлері мен қалаулары бойынша шешімдер 

қабылдау және іс-әрекеттер жасау құқығын көздейді, бірақ ол олардың салдарларына 

жауап беруі тиіс және өз шешімдері мен іс-әрекеттерінің теріс нәтижелері үшін кінәні 

толықтай мойындау керек. Мұндай жауапкершілікті түсіну, мысалы, экологиялық 

проблемаларды шешуде, заңдарды сақтауға қамқорлық жасауда, тіпті оларды 

айналып өту мүмкіндігі болса да көрінеді. Осылайша, әлеуметтік жауапкершілік - ол 

жұмыс істейтін кәсіпкер мен қоғам арасындағы келісім-шарт.                                                              

Қорытынды:                                                                                                                             

Кәсіпкерлік қызметтегі табыстылық пен әлеуметтілікті ымыралы ұштастыру 

жолдарының бірі әлеуметтік проблемаларды жұмсартуға немесе шешуге бағытталған 
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қызметті «әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту» деп атаймыз. Әлеуметтік кәсіпкерлік, 

кәсіпкерлік түрі ретінде, келесі қасиеттерге ие: тәуекелге дайын болу, нарықтағы 

жағдайды пайдалана білу, кәсіпкерліктің коммерция ретінде тар мағынасынан кету 

және басты мақсатқа жету үшін бөлінген ресурстарды жұмылдыру. Кәсіпкердің 

қызметін қозғайтын «адамдардың өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыру» факторы 

негізгі элемент болып табылады. Сонымен қатар, әлеуметтік кәсіпкерлік табысты 

болуы тиіс, әйтпесе бұл қайырымдылық ұйымға айналады.                                                      

Өкінішке орай, бүгінгі күні Қазақстанда кәсіпорын қызметкерлерінің біліктілігін 

арттыру, мемлекеттік емес, фирмаішілік міндетке айналды. Мұндай 

ынталандыруларды қалыптастыру-нарықтық экономика, мәдени және саяси 

плюрализм жағдайында индивидтер мен кәсіби топтардың қызметін этикалық реттеу 

тетіктерін біртіндеп жасайтын заңнамалық биліктің, кәсіптік білім берудің және 

жергілікті қоғамдастықтың міндеті.                                                                                        
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В КАЗАХСТАНЕ 

УДК 334.012.6(574)                                  Биктабан Н.М. - студент КГМУ  

   Научный руководитель - ст. преп. Абдрахманова К.Ж. 

 

В статье раскрывается проблемы развития и поддержки малого и среднего 

бизнеса, как одного из приоритетных направлений индустриально-

инновационного развития Республики Казахстан и как основы стабильного 

гражданского общества, от развития которого зависит благосостояние всех 

казахстанцев. Малый и средний бизнес не только выполняет огромную 

социальную роль, поддерживая экономическую активность большей части 

населения, но и обеспечивает значительные налоговые поступления в бюджет, а 

также определяет темпы экономического роста, структуру и качество валового 

национального продукта. Во всех развитых странах на долю малого среднего 

бизнеса приходится 70-80% ВНП. В нынешней непростой ситуации стагнации 

мировой экономики именно малый и средний бизнес может выступить в качестве 

стабилизатора, а потому вправе рассчитывать на соответствующее внимание 
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общества и государства. Рассмотрены способы поддержки со стороны 

государства, механизм правовой защиты предпринимателей, способы финансовой 

поддержки. Показаны меры государственной поддержки малого и среднего 

бизнеса с целью ускорения его развития в Казахстане. Выделен ряд факторов, 

негативно влияющих и сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса в 

республике Казахстан, а также предложены меры по их устранению 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, развитие, 

конкурентоспособность, кредитование, финансирование. 

Становление малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан с первых 

дней экономических реформ является одним из приоритетов экономической 

политики государства. Предпринимательский класс выступает неотъемлемым 

атрибутом рыночной экономики, самостоятельным субъектом экономических 

отношений. Большая часть предпринимателей относится к так называемому 

среднему классу, который обеспечивает устойчивость не только экономики 

государства, базирующейся на рыночной системе хозяйствования, но и оказывает 

влияние на политические процессы в обществе, не допуская отхода от 

либеральных и рыночных ценностей. Экономическая политика Казахстана 

вырабатывалась в сжатые сроки узким кругом специалистов и базировалась, 

преимущественно, на опыте развитых рыночных стран. В сложной и критической 

обстановке, имевших место в начале 90-х годов в Казахстане, когда остановились 

крупные предприятия, и сотни тысяч людей потеряли работу, естественным 

решением руководства страны было введение либерализации цен. Сейчас, по 

истечении более 27 лет суверенного Казахстана, развитие экономики и вместе с 

ней развитие малого и среднего предпринимательства можно разделить на 4 

этапа: 

1. Малый бизнес незадолго до независимости (1986-1990 гг.); 

2. Малый бизнес на ранней стадии перехода к рыночной экономике (1991-1996 

гг.); 

3. Малый бизнес на стадии становления рыночных отношений в Казахстане 

(1997-2000 гг.); 

4. Современная стадия развития малого бизнеса. 

Первые три этапа связаны с обретением Казахстаном независимости, 

становлением рыночных отношений и появлением новых форм собственности в 

республике. На протяжении данных этапов происходило постепенное 

формирование нормативно-законодательной и институциональной основы 

поддержки развития частного предпринимательства 

Современный этап развития малого бизнеса в Казахстане, начиная с 2001 года, 

характеризуется внедрением ряда комплексных мер, направленных на 

упорядочение деятельности в сфере частного предпринимательства, и в том числе 

малого бизнеса. 

Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться динамично 

и устойчиво, то его социально-экономические программы должны обязательно 

включать меры по стимулированию малого и среднего бизнеса. На сегодняшний 

день в развитых странах мира на долю малого и среднего бизнеса приходится от 

40% до 90% объема внутреннего валового продукта (ВВП). А потому вполне 
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естественно, что правительства этих государств уделяют первостепенное 

внимание поддержке данного сектора. 

«Казахстан поставил перед собой масштабную цель – войти в тридцатку 

наиболее развитых экономик мира. Сильная экономика – это сильное 

предпринимательство, высокая конкурентоспособность отечественных 

предприятий. Поддержка отечественного бизнеса  обозначена мной как второе по 

важности направление нового политического курса», – сказал Президент 

Казахстана. 

Повышение конкурентоспособности страны становится особенно актуальным 

в свете вступления Казахстана в Единое Экономическое Пространство и 

Всемирную Торговую Организацию. Президент Казахстана отметил, что 

государству также необходимо осуществить ряд принципиальных изменений в 

своей работе. В частности, нужно принять важные институциональные решения и 

продолжить работу по совершенствованию налогового и таможенного 

администрирования. 

Одной из главных проблем, препятствующих развитию малого и среднего 

бизнеса, является отсутствие финансовых ресурсов для обеспечения 

инвестиционных потребностей малого и среднего бизнеса. Особенно остра 

нехватка кредитных ресурсов у предпринимателей реального сектора. 

С точки зрения банков второго уровня (БВУ) малого среднего бизнеса 

относится к непривлекательным секторам финансирования. Суммы кредитов, 

выдаваемых малому и среднему бизнесу, составляют около 20% от общего 

кредитного портфеля БВУ. Структура распределения кредитных средств за 

последние несколько лет: 1. Торговля – около 40% (наиболее привлекательные 

клиенты БВУ); 2. Строительство – 16% (последствия мирового финансового 

кризиса); 3. Промышленность – 10%; 4. Сельское хозяйство – 5% (высокие риски 

из-за сезонности бизнеса); 5. Транспорт и связь – 2,5%. 

Также, главной фундаментальной причиной низкой финансовой 

привлекательности малого и среднего бизнеса является слабая финансовая 

грамотность и, следовательно, низкое качество инвестиционных предложений 

(непроработанность проектов, слабый опыт стратегического планирования и 

реализации долгосрочных проектов). 

Для решения вышеперечисленных проблем реализовывается государственное 

финансирование посредством Стабилизационной программы в рамках 

Государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию страны на 2010-2014 годы и «Дорожной карты бизнеса 

— 2020». В рамках этой программы предусматривается оказание поддержки в 

виде субсидирования процентной ставки по новым и действующим кредитам 

БВУ, гарантирование кредитов банков БВУ, развитие необходимой 

производственной инфраструктуры, оказание сервисных услуг и подготовка и 

переподготовка кадров, а также предоставляется финансовая и нефинансовая 

поддержка начинающим предпринимателям. 

На сегодняшний день очевидна необходимость как финансирования малого 

предпринимательства за счет средств республиканского и местных бюджетов, как 

это было предусмотрено ст. 12 Закона Республики Казахстан от 19 июня 1997 
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года “О государственной поддержке малого предпринимательства”, так и 

создания финансовых технологий, обеспечивающих максимальную активизацию 

частных инвестиционных ресурсов. 

Существующая в республике система негосударственного финансирования 

после всемирного финансового кризиса не может в нужной степени 

удовлетворить растущие потребности малого и среднего предпринимательства. 

Несмотря на высокий уровень развития банковского сектора, коммерческие банки 

предпочитают кредитование крупных клиентов, и не заинтересованы в 

кредитовании малого и среднего предпринимательства в особенности стартового 

бизнеса, относящегося к категории высокорискового. 

В этих условиях существенную помощь в финансовой поддержке малого и 

среднего предпринимательства оказывает Фонд развития предпринимательства 

«Даму» осуществляющий программы кредитования через отечественные 

коммерческие банки. 

Фонд развития предпринимательства «Даму» образован в 1997 году. С мая 

2006 года акционером Фонда является АО «ФНБ «Самрук-Казына». Основная 

миссия Фонда - содействие качественному развитию малого и среднего бизнеса, а 

также микрофинансовых организаций Казахстана в роли интегратора и оператора 

предоставления финансовых и консалтинговых услуг. 

Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 06.11.2007 

года № 1039 «Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению 

стабильности социально-экономического развития Республики Казахстан», с 

начала 2008 года Фонд является оператором по управлению государственными 

средствами по Программе обусловленного размещения средств в банках второго 

уровня для последующего кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. 

Программа обусловленного размещения средств является одним из 

инструментов реализации государственной политики по финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан. 

Она реализуется путем предоставления Фондом банкам второго уровня 

финансовых ресурсов (фондирования) на определенных (целевых и 

ограничительных) условиях для последующего кредитования субъектов малого и 

среднего бизнеса. При этом одним из основных принципов работы с банками-

партнерами является политика невмешательства в их внутренние процедуры и 

кредитный процесс со стороны Фонда, а также их полная ответственность за 

риски принятых решений. 

Программа разработана в целях повышения эффективности государственных 

мер по финансовой поддержке малого и среднего препринемательства. 

С начала 2008 года Фондом «Даму» реализуются следующие программы по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательста: 

- «Стабилизационная Программа обусловленного размещения средств 

республиканского бюджета через банки второго уровня», 

- «Программа софинансирования с местными исполнительными органами 

«Даму – Регионы», 

- «Программа мер по развитию микрокредитных организаций в Республике 

Казахстан на 2008-2012 годы». 
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Финансирование субъектов малого и среднего бизнеса Банками-партнерами 

по данным Программам осуществляется без ограничения видов деятельности, за 

исключением деятельности запрещенных законодательством Республики 

Казахстан. 

Несмотря на все проблемы и неудачи роль малого и среднего бизнеса в нашей 

стране постоянно и неуклонно возрастает.И именно с развитием 

предпринимательства связываются надежды на наполнение потребительского 

рынка, рост занятости, развитие конкуренции и подъем экономики в целом, 

расширение социальной базы проводимых реформ. 

В связи с новыми данными развития малого и среднего бизнеса можно сделать 

вывод о том, что нужно уделять больше внимания этой отрасли поскольку 

показатели значительно снизились по сравнению с 2015 годом, а также следует 

предпринять следующие меры по улучшению этих показателей и 

стимулированию начинающих предпринимателей: 

1. Улучшить условия кредитования начинающих предпринимателей; 

2. Усовершенствовать системы налогооблажения предприятий; 

3. Разработать новую политику поддержки малого и среднего бизнеса со 

стороны государства; 

4. Повысить уровень специализации предпринимателей; 

5. Изменить налоговую и таможенную политику. 

Таким образом, государство, уделяя большое внимание развитию малого и 

среднего предпринимательства, может дать огромный стимул для развития 

экономики в целом. 

Становление и развитие предпринимательства в Казахстане происходило в 

сложных и не всегда благоприятных социально-экономических условиях 

транзитного периода, на фоне серьезного макроэкономического кризиса и 

снижения жизненного уровня людей. 

Развитие предпринимательства сталкивается со множеством проблем, в 

частности это и информационные проблемы, и финансовые, и 

институциональные, и образовательные, и государственные (бюрократизм, 

коррупция), все эти проблемы решаемы, и я думаю, что в скором будущем наша 

страна справится с поставленными перед ней задачами решения этих проблем. 

Именно за счет этих решений и будет развиваться экономика нашей страны в 

целом. 

Подводя итог вышесказанному следует отметить, что отличительная черта в 

развитии предпринимательства в Республики Казахстан то, что оно 

рассматривается как долговременный, один из ключевых факторов развития 

экономики, что не может не радовать нас рядовых граждан РК. 
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Қазіргі уақытта салық салудың толық есептеулері көптеген теориялық, 

методологиялық мәселелердің кемшіліктері бар екенін көрсетеді. Салық жүйесін 

анағүрлым тиімді пайдалану үшін салықтың мәнін, орнын және рөлін дұрыс 

түсіну қажеттілігінің маңызы зор. Өткен уақыттағы ғалымдардың қаржы жайлы 

еңбектерін зерттей отырып, олардың салықтарға деген көзқарастарының 

қаншалықты зиялы және орынды екеніне көзіміз жетеді. Осыған байланысты 

АҚШ-тың әйгілі саяси қызметкері Б.Франклин (1706-1790) былай деп айтып 

кеткен болатын: «Әрбір адам өлуге және салық төлеуге міндетті» [1].  

Қазақстан  Республикасы салық заңнамасы дамуының кезеңі (2001-2018 

ж.ж.)әрбір келесі жылдың 1 қаңтарында толықтырулар және өзгерістердің 

енгізілуімен 2001 жылы 12 маусымнан  бастап «Салық және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы»  Қазақстан Республикасының кодексін 

қабылдауы болды. Келесі мәселелер берілген кодексті қабылдаудың негізгі себебі 
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болып табылады: бірінші кезекте салықтың жеке түрлеріне аса нақты құқықтық 

регламентациясының қажеттілігі, салық практикасының көп жылдық тәжірибесін 

есепке ала отырып салық салудың құқықтық базасын тәртіпке келтіру қажеттілігі, 

сондай-ақ заң шеңберінен шыққан алымдар және төлемақылар сияқты төлемдерді 

және ауытқуларды жою; заңда салық міндеттемесі, салық өнімділігі, салық салу 

қағидасы сияқты жаңа түсініктерді бөліп алу және т.б. [2].  

Салық кодексінің нақты құрылымын бекітуі; салық нормасын жүйеге келтіру; 

салық заңын бұзғаны үшін заңды жауапкершілік механизмін және салық 

қарыздарын жабу механизмін жетілдіруге ұмтылды. 

«Қазақстан  Республикасының салық жүйесі туралы» заңы, «заңмен бекітілген 

мөлшерде және мерзімде Қазақстан  Республикасының бюджет жүйесіне салық 

төлеушіден ақшалай қаражаттардың міндетті аударымы, сондай-ақ мемлекетпен 

көрсетілетін ақылы қызметтер», – деп түсінілетін барлық салықтар, алымдар және 

баждарға анықтама береді [3]. 

Қонақ үй кәсіпорнының қызметі басқа өндіріс орындары сияқты мемлекеттік 

белгілі бір құқықтық актілермен қаралады және қадағаланады. Сондықтан да 

қонақ үй директоры көптеген қызметтерді, соның ішінде, салық салудың жүйесін 

дұрыс таңдап жүзеге асыру керек. Салық дегеніміз – белгілі бір мерзімде және 

белгілі бір көлемде алынатын, заң бойынша қарастырылған міндетті төлемдер[4, 

64 б.]. 

Қонақ үй қызметіндегі баға құрамындағы салықты жетілдіру жолында біз 

көптеген әдебиеттерді қарастырып, ең үздік жолдарын таңдауға тырыстық. 

Көптеген жеке кәсіпкерлер қонақ үйді, хостелды немесе басқа да қонақ үй 

типіндегі кәсіпорынды ашқан кезде міндетті түрде қонақ үйді ашу үшін қандай 

құжаттар керек екенін, қандай салық салу жүйесін таңдау керек екенін біліп,  

бақылау органдарымен қайшылықтың болуына жол бермеу керек. Қонақ үй 

кәсіпорнын бастап ашу – ол өте күрделі процесс және кәсіби маманданданған 

есепші мен заңгердің араласуын талап етеді. Олар қонақ үйдің салық салу 

жүйесінің дұрыс түрін таңдауда көмектесуі керек. Салық салу жүйесін таңдауға 

болатын үш нұсқасы бар: 

 

 
 

жалпы жүйе 

салық 
салудың 

жеңілдетілген 
жүйесі 

кірістер 
бойынша 
бірыңғай 

салық салу 
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Сызба – 1. Салық салудың үш нұсқасы [4, 65 б.]. 

 

Салық салудың жалпы жүйесін қонақ үйлердің көбісі таңдамайды, себебі осы 

нұсқа ең аз кіріс алады және еңбекті көп қажет етеді. Осы жүйеде қонақ үй 

кәсіпорнына штатта бірнеше есепшілерді ұстап, оның әр түріне байланысты еңбек 

ақыны төлеуге және мемлекеттік бюджетті пайдамен сәйкес келмейтін қаржымен 

толтыруға тура келеді. Сондықтан да көптеген кәсіпкерлер осындай салық 

салудың түрін болдырмауға тырысады. 

Салық салудың жеңілдетілген түрін таңдаудың алдында бизнес-жоспарды 

құру керек. Осы бизнес-жоспардың негізінде кәсіпкер шамамен табыс пен 

шығындардың көлемін біліп отырады. Эксперттердің айтуы бойынша, салық 

салудың жеңілдетілген жүйесін қонақ үй кәсіпорнының рентабельділігі 40%-дан 

жоғары болғанда ғана таңдау тиіс. Осы жағдайда салықтың көлемі 6% болады. 

Салық салу жүйесіндегі «шығынды пайдаға азайту» түрін пайдалану 

рентабельділік деңгей 25%-дан аз болған кездеоңтайлы болады. Осы салықтың 

үлесі 15%-ды құрайды. Салық салудың жеңілдетілген жүйесінде салықтарды 

төлеу уақытша орналасу орындарын сатқан бөлігінен алынады. Оны қонақ үй 

кәсіпорнының жылдық түсімі 400000000-нан асқан уақытта қолдануға болады. 

Алайда салық салудың осы жүйесі қонақ үй бизнесінде кең таралмаған түрі болып 

табылады [5]. 

Кірістер бойынша бірыңғай салық салу, қонақ үй бизнесінде, әсересе 2017 

жылы, ең көп таралған салық салу түрі болып табылады. Ол жеңілдетілген салық 

салу түрінің бір түрі деп те айтуға болады. Бұл жүйені көбінесе шағын бизнес 

субъектілері қолданады. Кірістер бойынша бірыңғай салық салуды қолдану 

жөніндегі шешім жергілікті басқару органдарында қабылданады. Егерде 

құқықтық актілерге сәйкес қонақ үй осы салықты пайдалануға міндетті 

объектілердің қатарында болса, онда кәсіпкер салық салудың осы нұсқасын 

таңдауға міндетті. Сонымен қатар, осы нұсқаны пайдалану үшін клиенттерге 

уақытша орналасу орнының жалпы ауданы 500 шаршы метрден аспауы шарт. 

Егер қонақ үй кәсіпорнында орналастырудан басқа мейрамхана, кафе, асхана 

немесе тек қана таңғы ас сияқты қоғамдық тамақтану қызметтері көрсетілсе және 

тамақтану залының ауданы 150 шаршы метрден аспаса, онда осы жағдайда 

кірістер бойынша салық салудың нұсқасын таңдау керек. Енді кірістер бойынша 

бірыңғай салық салудың артықшылқтарын қарастырып өтейік: 

 пайдаға, қосылған құнға және меншікке салық төлеудің қажеті жоқ; 

 жеңіл түрін қалау бойынша таңдау немесе белгілі бір себептер 

қанағаттандырмаса, онда бастартуға болады; 

 қажет болған жағдайда салық салудың жеңіл түрін басқа салық салу 

жүйелерімен аралас қолдануға болады; 

 есепші бөліміне еңбек ақы төлеу мөлшерін төмендетуге болады, себебі осы 

салық салу нұсқасы қарапайым болып табылады; 

 бұл нұсқа жеке кәсіпкерлік(толығымен) және жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік үшін(50%) тиімді, себебі олар сақтандыру сыйлақысы салығынан 

босатылады; 

 бухгалетрлік есептің қарапайымдылығы; 
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 кассалық аппараттың болуы міндетті емес, кіріс бойынша бірыңғай салық 

салу кезінде клиенттің қалуы бойынша ғана чекті шығаруға болады, клиентке ол 

іскерлік сапар есебі үшін керек болған жағдайда. 

Кірістер бойынша бірыңғай салық салудың артықшылықтарымен қатар 

кемшіліктері де болады: 

 салық салудың бұл нұсқасы кәсіпорынды әлеуметтік сақтандыру фондына, 

физикалық тұлғаның кірісіне, жер салығы және тағы да басқа салықтарынан 

босатады, бірақ олардың есебін стандартты түрде тапсыру керек; 

 есепші қонақ үй кәсіпорнының жер ауданын, пайда көлемін, қызметкерлер 

санының заңға байланысты қатты өспеуін қадағалау керек, себебі, осы жағдайда 

оны салықтық режимді өзгертуге міндет етеді; 

 салық салудың осы нұсқасындаға коэффициенттердің мөлшерін 

мемлекеттік органдар белгілейді және осы коэффициенттердің мөлшерін 

көбейтулері мүмкін; 

 туристердің аз келу уақытында қонақ үй кәсіпорнының пайдасы аз болса да, 

салықты төлеуге мәжбүр болады [4, 65 б.]. 

 

Кесте – 1. Қонақ үй қызметіндегі салық салу жүйесіне SWOT-талдау (Ескерту 

– автормен құрастырылған). 

 

Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

Салық салудың әртүрлі 

нұсқаларының болуы; 

Салық салуда есепші мен 

заңгердің қосатын үлесі; 

Көптеген қонақ үйлер 

жеңілдетілген салық салу түрін 

пайдаланады; 

Қазіргі кезде қонақ үйлердің көп 

бөлігі салық салудың кіріс бойынша 

бірыңғай түрінің шарттарына сәйкес 

келеді. 

 

Пайданы есепке алмай, салық салу 

мөлшері міндетті болады; 

Жалпы салық салу түрінде еңбек 

ақының үлкен шығыны; 

Есепшінің мамандануы жеткіліксіз 

болса, кәсіпорынның шығынға 

ұшырауы; 

Көптеген қонақ үйлер кейбір 

көрсеткішерін жасыруы. 

Мүмкіндіктері Қауіп-қатерлері 

Көптеген қонақ үйлер салық 

салудың жеңілдетілген жүйсін 

қолдана алады; 

Мемлекеттік бюджетке ақшаның 

қосылуы; 

Қонақ үй кәсіпорнының қызметін 

заңмен байланыстырып дұрыс 

жүргізу. 

Маусым емес кезеңінде 

кәсіпорынның банкроттыққа 

ұшырауы; 

Салық салу есебінде құқықтық 

актілерде қарастырмау жағдайында 

қылмыстық жауапкершілікке тартылу. 
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Ендеше қонақ үйдегі салық салуды жетілдіру жолында біз келесідей 

ұсыныстарды жасаймыз: 

 салық салу жүйесін таңдағанда есепші мен заңгер көмегіне сүйену; 

 салық салу уақытында барлық құқықтық актілерді ұстану; 

 салық салудың кәсіпорын қызметіне байланысты ең тиімді жолын таңдау; 

 кіріс бойынша бірыңғай салық салуды қолдану үшін шарттарды 

қарастыруға тырысу. 

Осылайша біз қонақ үй қызметіндегі баға құрамындағы салықтың үлесін 

толық қарастырдық және осыған байланысты өз ұсыныстарымызды еңгізумен 

қорытындылаймыз. 
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БИЗНЕС-ПЛАН КАК ОСНОВА АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ  
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Научный руководитель - проф. Доскалиева Б.Б.  
 

Бизнес-план является важным элементом антикризисного управления. 

Система антикризисного управления представляет собой совокупность 

взаимосвязанных элементов, принципов, функций, критериев, организационно-

правовых и финансово-экономических средств. Исходный пункт для 

формирования системы антикризисного управления — определение и 

структуризация целей, которые должны быть достигнуты в результате 

функционирования. 

Главная задача создания и приведения в действие системы антикризисного 

управления на предприятии — осуществление структурной перестройки 

предприятия в соответствии с потребностями рынка. 

Для решения этой основной задачи реализуется определенная 

последовательность подзадач, таких как: 

- предотвращение банкротства предприятия и его социальных последствий; 
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- проведение санационных мероприятий; 

- ликвидация неперспективного и не обладающего реальными возможностями 

для восстановления платежеспособности предприятия. 

Бизнес-план в антикризисном управлении позволяет решить эти проблемы. Он 

включает разработку цели и задач, которые ставятся перед предприятием на 

ближайшую и дальнюю перспективу, оценку текущего состояния экономики, 

сильных и слабых сторон производства, анализ рынка и информацию о клиентах. 

В нем дается оценка ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей 

в условиях конкуренции. 

Бизнес-план при серьезном к нему отношении требует целого комплекса 

глубоких знаний в вопросах анализа рынка, маркетинга, менеджмента, 

финансового менеджмента и других. Перечень рассматриваемых в бизнес-плане 

вопросов показывает, что необходимы новые знания, существенно отличающиеся 

от традиционных, ранее полученных в высших учебных заведениях. 

После стратегического планирования деятельности фирмы можно приступать 

к разработке бизнес-плана как конкретного, обоснованного документа, 

объясняющего в большей мере путь реализации делового проекта. 

Бизнес-план в антикризисном управлении выступает как эффективный 

инструмент планирования проектно-инвестиционных мероприятий в 

соответствии с потребностями рынка в условиях изменяющейся внешней среды. 

В то же время не будет большим преувеличением назвать бизнес-план научно-

исследовательской предпроектной работой. 

Существует несколько подходов к разработке бизнес-плана.  

На первое место в данном случае ставится определение личных целей 

бизнесмена. После оценки ситуации как вне, так и внутри компании определяется 

главная  цель.  Затем можно перейти к разработке стратегии, которая 

представляет собой процесс конкретизации главной цели, разбивку ее на задачи и 

подзадачи. На каждом этапе реализации выбранной стратегии целесообразно 

вносить в план определенные коррективы, которые диктует реальный ход 

событий.  

Бизнес-планирование - явление новое в экономике Республики Казахстан, 

несмотря на то, что многие понятия рыночной экономики уже вошли в деловую 

жизнь и практику наших предприятий (организаций). С развитием рынка в 

Казахстане необходимость бизнес-планирования стала настолько очевидной.  

Бизнес-планирование в антикризисном управлении в Казахстане имеет свои 

особенности: 

- меняющиеся экономические отношения ставят руководителей перед 

необходимостью самим просчитывать свои будущие шаги и учиться вести борьбу 

с конкурентами; 

- появляется новое поколение руководителей, которые не были 

руководителями коммерческих организаций, и они плохо представляют весь круг 

ожидающих их экономических проблем, особенно в рыночной экономике; 

- казахстанские предприниматели должны научиться обосновывать свои 

заявки, доказывая инвесторам, что они могут просчитать все аспекты 

использования инвестиций не хуже бизнесменов из других стран. 
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Однако казахстанские предприниматели часто не имеют необходимой 

профессиональной подготовки для написания бизнес-планов. У них большой 

опыт плановой и прогнозной работы, разработок ТЭО, оценок экономической 

эффективности проектов. Но современная ситуация требует смещения акцента с 

производственной стороны проектов на рыночную.  

Необходимы оценка платежеспособного спроса на продукцию, состояние 

конкуренции, анализ экономической и финансовой устойчивости и 

результативность.  

Экономическая и социальная ситуация, в которой работают казахстанские 

предприятия, зачастую не позволяют им осуществлять прямое использование 

зарубежных методических разработок при составлении бизнес-планов. 

Необходима их адаптация к реальным хозяйственным, социальным, правовым и 

другим условиям нашей страны. 

Условия нарождающегося рынка диктуют необходимость использования 

общепринятой в других странах практики продвижения предпринимательских 

проектов для инвестирования.  

К сожалению, казахстанская специфика инвестиционного климата даже 

усложняет процедуры разработки бизнес-планов и учета в них ряда трудно 

предсказуемых факторов. 

К ним можно отнести уровни инфляции, различающиеся для оцениваемых в 

бизнес-плане показателей (например: общая инфляция, инфляция на сбыт, на 

себестоимость продукции, на заработную плату, на основные фонды и т.д., 

плавающие банковские и налоговые ставки, перевод теньговых показателей в 

твердые валюты, проблемы оплаты поставок из-за кризиса неплатежей, 

недостаточность информационных и статических данных). 

Вместе с тем, зарубежный опыт и пока еще недостаточный опыт 

отечественных предприятий показывают, что даже в условиях переходного 

периода составить бизнес-планы заставляет сама жизнь, подвергающаяся 

экономическим и правовым воздействиям. 

Функционирование в ней предполагает необходимость разработки бизнес-

плана для получения финансирования проекта. В кризисных же условиях 

переходного периода бизнес-план предприятия должен, прежде всего, решать 

задачи улучшения его финансового состояния или финансового оздоровления 

(санирования). 

Многие бизнесмены, проштудировавшие много зарубежным книг по 

разработке бизнес-планов и смело следовавшие изложенным в них советам и 

рекомендациям, столкнулись с не указанными в них, да и не известными на 

Западе трудностями.  

Деловое планирование в РК имеет ряд особенностей. Специальная литература, 

в которой рассматриваются различные методические вопросы разработки бизнес-

проектов, бизнес-планов и бизнес-справок, в основном переводная. 

В ней подробно излагаются вопросы бизнес-планирования применительно к 

фирмам, работающим по законам развитой рыночной экономики. У 

отечественных предприятий пока нет большого опыта разработки вопросов 

бизнес-планирования, да и рыночные отношения еще весьма далеки от желаемого 
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уровня. Условия, в которых работают казахстанские предприятия, зачастую не 

позволяют им при составлении бизнес-планов напрямую использовать 

зарубежные методические разработки. Необходима их адаптация к реальным 

хозяйственным, социальным, правовым и другим ситуациям. 
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Предпринимательство - это инициативная деятельность граждан, 

направленная на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от 

своего имени на свой страх и риск и под чью-то имущественную ответственность 

[1]. Развитие предпринимательства и бизнеса является неотъемлемой частью 

рыночной экономики, переход к которой требовал кардинальных преобразований 

структуры производства, направленных на развитие конкуренции и уход от 

монополизма. Мировой опыт подтверждает, что без развития 

предпринимательской деятельности невозможно решить задачу экономического 

благополучия страны.  

Предпринимательство в современном Казахстане является уже свершившимся 

фактом. В нашей стране предпринимательская деятельность граждан активно 

поддерживается государством, создаются все условия для развития 

предпринимательства, в частности произведена большая работа по приватизации 

собственности, что стало прочной основой для развития и становления малого и 

среднего бизнеса в Казахстане.  

Существует ряд определенных условий, обязательных для развития 

предпринимательства. К ним относятся [2,3]:
 

      1. Политические: 

jl:2006779.0%20
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 политическая стабильность; 

 экономическая политика, направленная на развитие рыночных отношений. 

      2. Юридические: 

 правовое регулирование предпринимательства; 

 правовая грамотность и культура (знание законов и нормативов, 

обязательность исполнения для всех субъектов общества). 

3. Экономические: 

 частная собственность (индивидуальная, ассоциированная) как 

господствующая форма собственности; 

 свобода 

выбора материальных   и финансовых ресурсов, и свобода распределения    проду

кта и чистой прибыли; 

 наличие условий для формирования первоначального капитала; 

 свободный доступ к информации, ее достоверность. 

4   Свободная конкуренция.  

5   Развитая инфраструктура рынка (банковская система, рынок ценных бумаг, 

система страхования рисков, информационные технологии). 

Улучшение экономической ситуации зависит не только от условий развития 

предпринимательства, но и от решения проблем, препятствующих его развитию. 

На данный момент рейтинг проблем развития предпринимательской деятельности 

выглядит следующим образом (рисунок1). 

 

К основным проблемам предпринимательства в РК можно отнести:низкая 

доля МСП в ВВП Казахстана, преобладание сырьевого экспорта,сравнительно 

неразвитый пласт предприятий, выпускающих продукцию с добавленной 

стоимостью, ограниченность рынков сбыта, недобросовестная конкуренция и др. 

Также следует отметить, что существуют факторы, тормозящие развитие 

предпринимательства в РК. К ним относятся:  

 слабая информированность населения,  

 высокие кредитные ставки для предпринимательства,  

 административные барьеры.  

Доля продукции, которую выпускают объекты предпринимательской 

деятельности составляет в среднем 15-16 % ВВП. Количество активных субъектов 
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малого и среднего предпринимательства представлена в таблице 1. 

СогласноданнымКомитета по статистике  МНЭ РК, количество субъектов, 

занятых в сфере предпринимательства на 2017 год составляет 27 587 единиц из 

которых [4]: 

 4704(17,05%) являются субъектами малого предпринимательства,  

 4829(17,76%) юридические лица, являющиеся субъектами малого 

предпринимательства,  

 125(0,45%) субъекты среднего предпринимательства,  

 19595(71%) субъекты индивидуального предпринимательства и 

 3163(11,5%) крестьянские или фермерские хозяйства.  

 

Таблица 1 - Количество активных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в РК 

 

По даннымКомитета по статистике  МНЭ РК численность занятых в малом и 

среднем предпринимательстве составляет 102393 человек, из которых [4]: 

 55,51%- юридические лица, являющиеся субъектами малого 

предпринимательства; 

 36%- предприятия малого предпринимательства; 

 19,7 % - предприятия среднего предпринимательства; 

 38,48%- индивидуальные предприниматели; 

 6% - индивидуальные предприниматели. 

Для развития предпринимательства в Казахстане созданы институциональная 

база, среди которых можно отметить:  

 специальный государственный фонд «Даму», целью которого является 

оказание финансовой и консультативной помощи предпринимательству. Также, 

предпринимательству оказываются услуги на региональном уровне областными 

департаментами предпринимательства. 

 специальнаяпрограмма «Дорожная карта бизнеса-2020», согласно которой 

осуществляется сервисная поддержка субъектам малого предпринимательства. 
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Всего  19 797 25 125 23 771 25 775 25 888 34 306 28 789 27 587 

в том числе:                 

юридические 

лица 2 179 2 170 
2 174 

2 130 2 484 3 912 4 353 4 829 

предприятия 

малого 

предпринимательства 1 786 1 750 1 821 1 814 2 250 3 772 4 218 4 704 

предприятия 

среднего 

предпринимательства 

39

3 

42

0 353 

31

6 

23

4 140 135 

12

5 

индивидуальные 

предприниматели 14 334 20 178 18 948 20 764 20 930 27 571 21 590 19 595 

крестьянские 

или фермерские 

хозяйства 3 284 2 777 2 649 2 881 2 474 2 823 2 846 3 163 
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Основным оператором данной программы является государственный фонд 

«Даму». 

  национальную палата «Атамекен», объединяющую в своих рядах 

предпринимательские союзы Казахстана и ряд других институтов [5].  

Предпринимательство в Республике Казахстан рассматривается как ключевой 

долговременный фактор развития экономики. Его активная динамика 

свидетельствует об образовании новых предприятий, увеличению численности 

рабочих и уменьшению безработицы. Дальнейшее развитие бизнеса должно 

обеспечить устойчивое функционирование экономической системы Республики 

Казахстан.  
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В настоящее время развитие малого бизнеса в Республике Казахстан считается 

одним из приоритетных направлений экономической реформы. Бизнес вскоре 

станет ведущей сферой общественного хозяйства. Развитие предпринимательства, 

основанное на различных формах собственности, залог процветания страны.В 

Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева от 29 января 2010 

года(«Дорожная карта бизнеса-2020»)затронуты необходимость развития и 

обозначены проблемы предпринимательства. В Послании отражено его 

современное состояние, недостатки и преимущества, а также тенденции его 

развития[1].Развитие малого бизнеса составляет одну из основ стратегии 

«Казахстан2030»[2]. В Стратегии отмечена особая рольмалого и среднего бизнеса 

в достижении высокого уровня социальных преобразований общества и 

становления рыночных систем хозяйствования. 

На основе данных Комитета Республики Казахстан по статистике, состояние и 

тенденции развития предпринимательства свидетельствуют о том, что это 

важнейшее направление развития экономики страны. По Казахстануколичество 

занятых предпринимательством из года в год повышается.Несмотря на это, 

https://articlekz.com/article/13252
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удельный вес к экономически активному населению, по сравнению с развитыми 

государствами, ещё остаётся низким. 

Для развития бизнеса вКазахстане функционируют ряд программ по 

поддержке предпринимательства: «Даму», Гарантирование по кредитам в рамках 

первого направления Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»,Программа 

субсидирования ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу 

технологического оборудования и сельскохозяйственной техники и т.д.[3,4]. 

По сообщению пресс-службы Министерства национальной экономики  

Республики Казахстан5 февраля 2016 года в г. Бостоне состоялась презентация 

ежегодного Глобального отчёта GEM 2015/16 (Global Entrepreneurship 

Monitor)[5].Казахстан- единственное государство центрально- азиатского региона, 

которое участвует в глобальном мониторинге. В состав национальной команды 

GEM входят учёные АО «Институт Экономических Исследований» при МНЭ РК 

и Высшей Школы Бизнеса Назарбаев Университет. 

Данный Глобальный мониторинг свидетельствует о том, что Казахстан, по 

сравнению с 60 другими странами которые приняли участие в проекте, 

показывает большие преимущества по таким параметрам как: перспективы 

создания рабочих мест (6 место из 60), статус предпринимателей в обществе(3 

место из 60), а также выбор предпринимательской деятельности как желаемой 

карьеры(4 место из 60) [6]. 

Эксперты Глобального мониторинга утверждают, что в Казахстане за годы 

независимости полностью искоренён негативный образ предпринимателя. На 

сегодняшний день казахстанцы воспринимают предпринимателей как успешную 

личность, которая имеет высокий статус в обществе и вносит большой вклад в 

экономическое и социальное укрепление страны.  

Молодое поколение всё чаще начало задумываться о выборе 

предпринимательства, как желаемой карьеры и гаранта успешности.Согласно 

результатам мониторинга группы от 25 до 35 и от 35-44 лет проявляют 

наибольшую предпринимательскую активность. К тому же, в результате 

мониторинга было выяснено, что больше половины населения Казахстана 

считают, что обладают всеми возможностями для открытия своего бизнеса. 

Занимателен тот факт, что люди воспринимали  предпринимательство не как 

необходимость, которая обусловлена отсутствием другого источника средств, а 

как внутреннюю мотивацию к самореализации[5].  

К развитию предпринимательства, как мощной экономической силы, 

подтолкнула реализация стратегического курсастраны на вхождение Казахстана в 

50 наиболее конкурентоспособных стран мира. В связи с этим в стране начали 

функционировать программы, по которым предприниматель может получить 

субсидии в банках, фондах на развитие бизнеса. Материальная поддержка 

предпринимателям осуществляется как на государственном, так и на 

региональном уровне. Данные по кредитам  банков субъектам 

предпринимательства представлены в диаграмме 1 [7]. 
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Диаграмма 1 - Кредиты банков субъектам предпринимательства 

 

Преимущества предпринимательства в Казахстане заключаются не только в 

улучшении материальных благ предпринимателя, но и в экономическомросте и 

социальном благополучии страны: 

- предпринимательство вносит большой вклад в формирование конкурентной 

борьбы, что в условиях экономики любой страны имеет первостепенное значение. 

- предпринимательство играет большую роль в смягчении социальной 

напряжённости, в решении социальных проблем, в частности занятости населения 

страны. 

- предпринимательство играет большую роль в развитии научно-технического 

прогресса, развития инноваций. 

Перспективы развития предпринимательства в странедовольновысоки, так как 

государством проводится активная политика по поддержанию и развитию 

предпринимательства, принимаются программы по поддержке малого и среднего 

бизнеса, выделяются государственные и международные гранты, субсидии и др. 

Для стабильности любого общества, ориентированного на рыночную 

экономику, необходимо образование предпринимательского класса. Новые 

предприниматели Республики Казахстан испытывают огромную потребность в 

успехе,это возможно лишь в результате победы в конкурентной борьбе.Для 

развитого частного предпринимательства требуется предоставление каждому 

предпринимательского шанса, а для его реализации необходимы равные для всех 

стартовые возможности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАДРОВОГО ПЕРСОНАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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Научный руководитель -м.э.н., преп. Иванов А.В. 

 

Под персоналом понимают совокупность всех человеческих ресурсов, 

которыми обладает организация. Это сотрудники организации, а также партнеры, 

которые привлекаются к реализации некоторых проектов, эксперты или 

консультанты, которые могут быть привлечены для проведения исследований, 

разработки стратегии, реализации конкретных мероприятий и т.д. Персонал 

предприятия независимо от его организационно-правовой формы составляют все 

работники, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового 

договора. 

Понятие «кадровый потенциал» не идентично понятию «персонал» или 

«кадры». В это понятие включаются не только собственно кадры, но и 

определенный уровень совместных возможностей кадров для достижения 

заданных целей. Сейчас организации представляет собой сложную социально 

техническую систему: с одной стороны это совокупность предметов и средств 

труда, а с другой — совокупность людей, объединенных для производства 

товаров или услуг с помощью этих предметов или средств труда, которая 

понимается как трудовой коллектив. Современный трудовой коллектив – сложная 

социальная система, где отдельные личности и группы людей взаимодействуют 

на принципах, весьма далеких от формально предписанных. При этом они обычно 

отзывчивы на благоприятный психологический климат и заботу администрации и 

трудятся производительно даже при неизменной заработной плате. В то же время 

повышение заработной платы не всегда ведет к росту производительности 

труда[1].  
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Научный руководитель - проф. Доскалиева Б.Б. 

 

            В данный период развития страны особая ставка делается на 

стимулирование предпринимательской активности граждан: помощь малому и 

среднему бизнесу. Ведь именно небольшие компании быстро реагируют на 

постоянно меняющуюся конъюнктуру рынка, способны оперативно осваивать и 

внедрять инновационные решения. Повышение уровня конкурентоспособности 

экономики и вхождение Казахстана в число 30 самых развитых стран мира 

определяются эффективностью инновационного развития отечественных 

предприятий. 

         Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил цель: через 40 

лет малый и средний бизнес должен стать преобладающим сектором 

экономики. Пока же МСБ скован тисками кризиса. Вести свой бизнес в 

Казахстане сегодня непросто. Несмотря на наличие государственных программ по 

поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, положение 

предпринимателей не улучшается. Казахстанские власти периодически 

принимают различные программы в поддержку развития малого и среднего 

бизнеса. Под них выделяются и финансовые ресурсы. 

        Несмотря на старания властей, доля МСБ в валовом внутреннем продукте 

(ВВП) страны вот уже несколько лет топчется на отметке 20 процентов. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Послании к 

народу «Стратегия «Казахстан -2050» поставил цель: к 2050 г. войти в число 30 

самых развитых стран мира. При этом доля МСБ в экономике Казахстана должна 

вырасти к 2030 г. вдвое, а к 2050 г. этот сектор экономики должен стать 

преобладающим. 

В экономике ведущих мировых держав огромное значение отводится малому 

бизнесу, который, наряду со средним бизнесом, представляет собой основу для 

становления среднего класса, являющегося базисом для экономического развития 

государства. В условиях инновационно-индустриального развития, обозначенным 

приоритетом для Казахстана, вопросы развития малого предпринимательства 

приобретают особую актуальность. 

На данный момент в Казахстане в малом предпринимательстве задействовано 

1,9 млн. человек. При этом его доля в экономически активном населении страны 

составляет 21,1%. Это гораздо ниже развитых стран. В странах Евросоюза в 

малом предпринимательстве задействовано более 50% работников, а в Италии, 

являющейся лидером по данному показателю он составляет 90% от всех занятых. 

В Японии общая численность занятых в частном предпринимательстве составляет 

72%, а в США превышает 80%. В среднем же, по миру согласно данным ООН, в 

малом и среднем бизнесе занято практически 50% экономически активного 

населения, производящего 40–60% валового внутреннего продукта, в то время 

как, в республике Казахстан малым и средним бизнесом в совокупности 

производится лишь 20% ВВП.  
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Рисунок  1 – Динамика количества активных субъектов малого 

предпринимательства Казахстана 

Таким образом, динамика активных субъектов малого предпринимательства 

Казахстана, начиная с 2005 года, показывает общую  положительную тенденцию 

роста. Если в 2005 году их количество составляло 504 824 единиц (из них: 

юридические лица 50 612, индивидуальные предприниматели – 297 234, 

крестьянские (фермерские) хозяйства – 156 978), то в 2013 году оно увеличилось 

до 863 185 единиц (из них: юридические лица 61 076, индивидуальные 

предприниматели – 637 686, крестьянские (фермерские) хозяйства – 164 423). В 

целом за прошедшие 8 лет общее количество субъектов малого бизнеса 

увеличилось в 1,7 раза. При этом, если количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств практически не изменилось, юридических лиц – увеличилось только на 

20,7%, то число индивидуальных предприниматель возросло значительно – на 

114,5%.  

Анализ численности занятых в малом бизнесе также показывает общий 

положительный рост количества занятых. В 1999 году их количество составляло 

340,7 тыс. человек. К 2005 году оно увеличилось в 4,7 раза и составило 1 610,1 

тыс. человек. Последующие два года количество занятый в малом бизнесе 

продолжало расти. В 2006 году оно составляло 1 684,9тыс. чел.,  в 2007 году – 

1 862,2 тыс. чел. В 2008 году их количество сократилось до 1 755,3 тыс. чел., а в 

2009 году вновь увеличилось уже до 1 891,5 тыс. чел. Следующие три года 

количество занятых в малом предпринимательстве Казахстана снижалось. В 2010 

году оно составило 1 882,3 тыс. чел., в 2011 году – 1 737,7 тыс. чел., а в 2012 – 1 

707,8 тыс. чел. Только в 2013 году количество занятых в малом бизнесе 

увеличилось до 1 943,4 тыс. чел.  

Наибольшее количество активно занятых в малом предпринимательстве по 

видам экономической деятельности по итогам 2013 года приходится также, как и 

в случае с численностью субъектов малого бизнеса, на оптовую и розничную 

торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов – 684 168 человек. Это относится и 

к юридическим лицам (117 663 человек), и к индивидуальным предпринимателям 
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(566 505 человек). Со значительным отставанием за ней следует сельское, лесное 

и рыбное хозяйство – 367 216 человек. Численность занятых в других видах 

малого предпринимательства менее значительна.  

Более подробно динамика численности занятых в малом предпринимательстве 

с 2005 по 2013 год представлена на рисунке 2. 

 
 
Рисунок  2 – Динамика численности занятых в малом предпринимательстве 

Республики Казахстан (в тыс.чел.) 

По видам экономической деятельности в 2013 году наибольший выпуск 

продукции субъектами малого предпринимательства наблюдается также в 

оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов – 890 843 млн. 

тенге. Справедливо это и в отношении юридических лиц (416 893 млн. тенге), и в 

отношении индивидуальных предпринимателей (473 950 млн. тенге). С 

незначительным отставанием от нее следует сельское, лесное и рыбное хозяйство 

– 781 609 млн. тенге и строительство – 422 157 млн. тенге.  Выпуск продукции 

субъектами малого бизнеса, занимающимися другими видами экономической 

деятельности, менее значителен.  

Подробнее динамика выпуска продукции в малом предпринимательствес 2005 

по 2013 год представлена на рисунке 3.  
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Рисунок  3 – Динамика выпуска продукции в малом предпринимательстве 

республики Казахстан (в млн. тенге) 

Таким образом, в динамике количества субъектов малого бизнеса Казахстана, 

численности занятых в нем, а также выпуске  продукции наблюдаются общие 

положительные тенденции. Но в целом они не носят масштабного характера. 

  В странах с развитой рыночной экономикой осуществляется широкая 

поддержка малого предпринимательства. Казахстан также понимает значимость 

данного процесса, и потому реализует комплекс мер, направленных на 

государственную поддержку малого бизнеса.  

К основным государственным программам, в рамках которых осуществляется 

поддержка малого бизнеса в Казахстане относятся:  

 Программа «Дорожная карта бизнеса – 2020», направленная на создание 

устойчивого и сбалансированного роста местного предпринимательства в 

несырьевых секторах экономики, на борьбу с безработицей через сохранение 

существующих и создание новых рабочих мест и на подготовку топ-менеджеров 

для малого бизнеса, в том числе за рубежом; 

 Программа «Занятость – 2020» напрямую направлена на решение 

вопросов занятости населения, особенно это касается содействию развитию 

бизнеса в сельской местности через микрокредитование и обучение 

предпринимателей. 

Государственная поддержка малого бизнеса в республике Казахстан включает 

множество мер. В целом, она направлена на формирование государственной 

политики в области малого предпринимательства, его финансовую,  материально-

техническую поддержку, информационно-аналитическую помощь и обучение 

предпринимателей. 

Малое предпринимательство в Казахстане испытывает серьезные трудности, и 

преодолеть их поможет  как усиление уже существующих мер государственной 

поддержки, так и реализация новых: совершенствование законодательства, 

повышению эффективности региональных программ развития малого 

предпринимательства, устранение административных барьеров, снижение 

налогового бремени, упрощение административных процедур и упрощение 

процедур получения кредитов. Все это Казахстану еще предстоит сделать.   
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В КАЗАХСТАНЕ 
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  Научный руководитель - ст. преподаватель Рысбекова Б.Б. 

 

1. Социальные сети уже никого стороной не обходят, поэтому не удивительно, 

что даже серьезные представители мира бизнеса ведут личные аккаунты, чтобы 

делиться полученным опытом и служить положительным примером для молодых 

людей. Предлагаю вам познакомиться поближе с самым интересным бизнесменом. 

Итак, КайратКудайберген. Кайрата можно по праву называть человеком, который 

сам себя сделал. Упорным трудом он добился того, что от простого парня с аула 

превратился в успешного бизнесмена. Сегодня КайратКудайберген также является 

членом национальной палаты предпринимателей «Атамекен», совета 

общенационального движения против коррупции «Жанару» и попечительского 

совета РОО «Студенческие строевые отряды». Занимается благотворительностью. 

Основной деятельностью этого бизнесмена является медиасфера. Байтасов 

владеет телеканалами MuzzОne и НБТ (Бишкек), журналами ForbesKazakhstan и 

ForbesGeorgia, телекоммуникационной компанией Icon, основной акционер 

авиакомпании АО «JetAirlines». Является членом Казахстанского филиала YPO 

(YoungPresident’sOrganization) и участником благотворительного проекта «Дом 

мамы». 

2. Предпринимательство в сегодняшнем Казахстане, хотя и испытывает 

значительные трудности - оно защищено законом и будет развиваться, ибо 

рыночной экономики без предпринимательства не бывает. 

Отрицательное воздействие на развитие малого предпринимательства оказало 

общее кризисное состояние экономики, выразившееся в дефицитном бюджете, 

неплатежеспособности отдельных предприятий, низком уровне жизни населения, 

сокращении его платежеспособного спроса и другое. 

Будет продолжена политика по созданию благоприятных условий для развития 

предпринимательства, внедрению новых и усилению действующих форм поддержки 

малого и среднего бизнеса, сокращению административных и бюрократических 

барьеров. 

В целях реализации Закона Республики Казахстан "О частном 

предпринимательстве" будут приняты подзаконные нормативные правовые акты, 

предусматривающие утверждение нового регламента работы экспертных советов по 

вопросам предпринимательства. 

Будет продолжена работа по созданию и повышению эффективности во всех 

регионах объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства и 

инновационной деятельности. 

Будет продолжена работа по принятию Парламентом Закона "О 

лицензировании", предусматривающего введение новых принципов 

лицензирования, установление исчерпывающего перечня лицензируемых видов 

деятельности, автоматическое лицензирование при импорте отдельных видов 

товаров, а также внедрение принципа "одного окна" при получении лицензии. 
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Банками Казахстана выдано более 1,7 триллионов тенге кредитов субъектам 

малого предпринимательства. Принято 14 постановлений Правительства и ряд 

внутриведомственных актов, которые направлены на снижение административных 

барьеров и улучшение бизнес климата в стране 

Реализуются План совместных действий Правительства Республики Казахстан и 

проектов USAID по улучшению бизнес среды. На первом этапе планируется в 

рамках краткосрочных мер проведение работ по улучшению условий, оцениваемых 

по таким индикаторам рейтинга, как: 

-  открытие предприятия; 

-  получение разрешений на строительство; 

-  регистрация собственности; 

-  получение кредитов; 

-  защита инвесторов; 

-  международная торговля; 

-  ликвидация предприятий. 

Также следует выделить работу, проводимую по вступлению Казахстана в ВТО. 

На сегодняшний день значительная часть законодательной базы нашего государства 

уже приведена в соответствие с требованиями этой Организации, и сегодня 

принципиальным является в активном режиме продолжить начатую работу. 

В части механизмов создания благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства предлагается исходить из двух принципиальных направлений 

государственной политики в данной сфере: 

 Трансформация форм и методов поддержки в связи с принятием на себя 

обязательств в соответствии с нормами и требованиями ВТО и договоренностями со 

странами-участницами; 

 Максимально возможная реализация при вступлении в ВТО прав в смысле 

защиты отечественного малого бизнеса от недобросовестного поведения 

зарубежных контрагентов и противоречащих нормам ВТО и достигнутым 

договоренностям действиям стран-участниц. 

 Важное условие эффективности государственной поддержки в сфере 

инновационного малого бизнеса - сочетание единой политики в отношении 

перспективных разработок и регулирования инновационных процессов с учетом 

отраслевых и региональных особенностей. 

3. Как стать успешным человеком: советы и рекомендации. 

Успешный человек — это тот, который достиг желаемого: он занимает высокое 

положение в обществе, имеет внушительное состояние и любимое дело. Такими 

людьми не рождаются, ими становятся. При этом для каждого из нас понятие «успех 

в жизни» определяется по-разному. Для одного это миллионное состояние, а для 

другого — семейное счастье, дом и простая иномарка. Независимо от того что 

каждый из нас вкладывает в это понятие, успешными мечтают быть все. Как 

добиться недостижимых, на первый взгляд, жизненных высот и правильно 

расставить приоритеты? 

Успешный человек: какой он? 
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Перспективность личности видна на этапе ее становления. Как стать успешным 

бизнесменом? Целеустремленность, глобальные мечты, креатив, нестандартное 

мышление и инновационные идеи — вот основные признаки успешного человека. 

Вы не согласны с общественным мнением? Можете сделать что-то лучше других? 

Есть идеи для прибыльного бизнеса? Приложите усилия, и вы непременно будете 

успешным. Привычки состоятельных людей: 

 Планирование во всем. 

 Осознание ценности времени. Даже на отдыхе мысли занимают идеи для 

развития своего дела и приумножения состояния. 

 Высокие цели. 

 Ответственное отношение к каждому делу. 

 Работа на себя. 

 Занятие любимым делом. 

Изучайте историю успеха отдельных личностей, и вы поймете, как добиться 

высот. Заведите себе ежедневник и записывайте в него дела на день. Не позволяйте 

обстоятельствам изменить планы и имейте четкую жизненную цель. 

Как стать успешным человеком 

Все люди не могут быть успешными. Подтверждение тому — тысячи 

разорившихся предпринимателей. Их поражения не должны вас пугать. 

Мотивируйте себя успехом единиц каждый день и пользуйтесь этими советами: 

 Не отвлекайтесь на незначительные жизненные проблемы. Эмоциям нет места 

в бизнесе. Чтобы отличить важные проблемы от несущественных, спросите себя, 

будет ли иметь значение событие через несколько недель или месяцев? Если ответ 

отрицательный, то оно не стоит внимания. 

 Цените свое время. Осознайте, что время — самый ценный ресурс 

современного человека. Не тратьте его на безделье, излишние развлечения. Как 

только захотели узнать, как стать богатым и успешным, сосредоточьте на этом все 

действия. Есть свободное время? Почитайте тематическую литературу. Устали 

работать за копейки? Выберите себе сферу деятельности и начните с малого. Если 

ваше хобби и увлечение — источники дохода, то, согласитесь, для вас работа 

никогда не будет в тягость. Вот секрет успеха. 

 Не ищите оправдания своей несостоятельности. Каждый сам вершит свою 

судьбу, а вы пытаетесь обвинить в ней других. Родители не дали образования? 

Задайтесь целью и получите хорошее образование самостоятельно! Нет денег и 

приходится много работать, вместо того чтобы развиваться? Везде ищите выгоду, 

изучайте возможности и не упускайте их! 

 Не откладывайте реализацию задач на благоприятное время. Вы уже решили, 

что хотите изменить свое финансово-социальное положение. Так зачем тратить 

время впустую?! Начните действовать сегодня. Пускай денег сейчас и немного, но 

для начала иногда и не нужно инвестиций. 

 Заводите полезные связи. Успешный человек обладает кругом знакомых 

бизнесменов. Как же завести таких друзей? У каждого из нас есть приятель или 

одноклассник, который достиг определенного успеха в бизнесе. Важно лишь 

наладить контакт. Заинтересуйте будущих коллег по бизнесу собственными идеями. 
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 Стройте планы. Грандиозные мечты длиною в жизнь — вот что отличает 

потенциально состоятельную личность от обычного рабочего. Это не пустые 

мечтания о том, что когда-то можно выиграть лотерею, а подробный план действий 

с поэтапными ступенями. Составьте такой план, выделите несколько ступеней, по 

которым вы дойдете до вершины социальной иерархии, и воплощайте его! 

 Не ленитесь. Праздность — главный враг будущего успеха. Гоните прочь 

желание дольше поспать, пожалеть себя или расслабиться. Деньги не сыплются с 

неба, поэтому вас ждет серьезная работа. 

 Никогда не сдавайтесь. До того как бизнесмен узнает, как быть успешным и 

занимать первые строчки в списках Forbes, он наступает не на одни грабли. Не 

бойтесь ошибаться. Опасайтесь и дальше плыть по течению. Не скрывайте свои 

амбиции. 

Детально изучите экономическую нишу, которую можно занять. 

Проанализируйте правовые аспекты, выделите конкурентов, их сильные и слабые 

стороны. Рассчитайте рентабельность и необходимый минимум инвестиций. Как 

стать успешным в жизни? Для этого много и упорно работайте над собой, не 

стесняйтесь глобальных мечтаний — и однажды они исполнятся! 
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«Сұлулық – жүрек кілті» қазақ ұлтының мақал-мәтелі 

Тері күтімі саласында 3 жылдан аса еңбек өтілі бар дәрігер-косметолог 

Нұргүл Боранбаеваның айтуынша, бет терісі күтіміне қатысты барлық процедура әр 

адамның өзіне ғана тән.  "Барлығы адамның бет терісіне және жасына байланысты. 

Процедуралар әр адамның бет терісіне байланысты. Қазіргі уақытта қыздардың 

көбінің бет терісі майлы, терілерінде ұсақ тесіктер кездеседі. Сондықтан ең бастысы 

бетті дұрыс тазартуға және беттің күнделікті күтіміне назар аудару керек", - 

дейді Нұргүл Боранбаева.Сондай-ақ, маман соңғы кездері қыздардың қандай 

процедураларды жиі жасайтыны жайлы сұраққа жауап берді. "Нақты қазіргі уақытта 

сұраныстағы процедураларға келетін болсақ, 30 жасқа дейінгі қыз-келіншектер 

көбіне бет күтіміне арналған қызмет түрлеріне жүгінеді. Яғни, бетті тазарту, пилинг. 
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Бұл процедуралардың орта бағасы - 12-15 мың теңге. Ал 30 жастан асқан 

келіншектер лифтинг массаждары мен теріні ылғалдандыратын және теріні 

нәрлендіретін қызмет түрлеріне жүгінеді. Массаж түрлері өте көп және ең бастысы 

олардың барлығы кешенді түрде жүргізілуі тиіс. Бағасы - бір сеансы 10 000 теңгеден 

басталады", - дейді ол. Айтуынша, мұндай проблемалардың пайда болуына қаланың 

экологиялық жағдайы себеп болып отыр. Мұнымен қоса, маман соңғы кездері 

екінші иекті кетіру, ерінді үлкейту, диспорт, ботокс процедуралары жоғары 

сұраныста екенін айтады. Оның айтуынша, бұл қызмет түрлері мимикалық 

әжімдермен күресуге көмектесіп, бет пішінін дұрыстауға көмектеседі екен. Сондай-

ақ, косметолог қыздарға мұндай процедураларды сұлулық салондарында емес, 

сертификаттары бар клиникаларда жасауға кеңес берді.  

Біз, өз кәсіпкерлігімізді Корея косметикаларын қолдана отырып, халыққа өз 

пайдамызды тигізсек деген ойдамыз. Шетел компанияларымен серіктестікке отыру 

арқылы, тікелей кореялық сұлулық өнімдерін қазақстандық қыз-келіншектердің 

денсаулықтарына пайда келтіру. 

Сұлулықты әркім әрқалай түсінеді. Біреулер бет терісіне арналған түрлі қымбат 

процедуралар жасап өзін сұлу әрі жас санаса, тағы біреулері аса шығынға батпай-ақ, 

үй жағдайында күтім жасауды жөн көреді.  

Қазақстандағы сұлулық процедураларының қажеттілігін зерттеу міндеті: Корея 

косметикаларын қолдана отырып, халықаралық қарым-қатынасты медицина 

саласында дамыту, ел экономикасын көтеруге  атсалысу, қазақстандық жастар 

арасында кәсіпкерлікті паш ету, мемлекеттік шағын және орта бизнес өкілдерінің 

санын арттыру. Осы мақсатта біз, студент тер ретінде мынадай іс-шараларды 

жүргізсек деген ойымыз бар: 

1. Бет күтімін арнайы жолдармен емдеу; 

2. Сапалы қызмет көрсету. 

Косметологиялық заттардың фармакологиялық әсерін анықтап терідегі зат 

алмасу процесін (май, су, тұз, витаминдер, гормондар) қалпына келтіретін 

биологиялық активті заттарды анықтау. 

Біздің косметологиялық орталығымызда  ринопластика, отопластика, 

пластикалық операциялар және т.б. қызметтер жатады. 

Қандай да бір өнімдерге немесе препараттарға кері әсерін туғызбау. Мысалы: 

аллергиялық,антибиотиктерге деген әсері,безеулердің көп мөлшерде болуы, бет 

терісінің күйіп кетуі  және т.б. 

Біздің болашақта ашатын «KB center» ЖШС маркетинг саласына тоқталатын 

болсақ, кәсіпкерліктің бұл түрі жарнама шығындарын талап етеді,дегенмен,нарықта 

тұрақты позицияны алу үшін әрекетті клиенттерге олардың өнімдері туралы 

хабардар ету және тұрақты ұзақ мерзімді қарым-қатынастарды қамтамасыз ету үшін 

жарнамалық іс-шаралар жоспарланып отыр. 

 Сұлулық салоны туралы мамандандырылған журналдарда,газеттерде 

қызмет туралы мақалаларды жариялау; 

 Ақпараттық буклеттер,брошюраларды басып шығару және тарату; 

 Әлеуметтік желілері арқылы кәсіпкерлікті жарнамалау; 
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 Халық арасында анкеталық сұрақтар, мен сұхбаттар жүргізу арқылы 

сұлулық процедурасына деген көзқарастарды білдік, зерттеу жүргіздік. [1, 80-90б.]. 

Осы негізде тұтынушылар арасында, қарағандылық он бес қыз-келіншектер 

арасынан сұбат алынды. Талдау нәтижиелеріне тоқталсақ, мынадай диаграмма 

келтіруге 

 

 

 
Тақырыбымыздың менеджмент саласына назар аударсақ, кәсіпорынның 

ұйымдастырушылық-құқықтық нысаны жауапкершілігі шектеулі серіктестік болып 

табылады. Меншік нысаны жеке болып табылады.Жобаның командасының негізі-

кәсіпкерлікті басқару және жүргізу,өнім берушілермен жұмыс істеу,бастамашылық 

және басқару функцияларын атқару жөніндегі бастамашы,басқару құрылымы 

барлық қызметкерлерді бастамашыға бағындыруды білдіреді. Жұмысқа қабылдау 

тәжірибе жинақтаған мамандар мен жоғары білімі бар үміткерлерге басымдық 

беріледі, бір сөзбен айтқанда фармация және медици на саласы мамандарының 

білікті қызметкерлері қабылданатын болады. Біздің орталықта жалпы қызмет түрі- 

12.Барлық қызметкерлер саны -35 адам.Қазақстан нарығында бәсекелестен не 

ерекшелігіміз болмақшы? [3, 20-38б.].  Бизнес-жобамыздың өзіне тән ерекшелігі: 

 Бағасы жағынан қолайлы; 

 Өнімдердің түпнұсқасын пайдалану; 

 Жыл сайынғы заманауи тұрғыда өзгеруі (материалдық және техникалық). 
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Экологиялық жағынан зерттеуге тоқатлсақ, қандай-да бір зиян келтірмес 

үшін,клиенттерді алдын ала тексеру. 

 Өнімдердің сапасын тексеру 

 Аллегриялық немесе кері әсеріге міндетті түрде тест жүргізу; 

 Қолданылатын құрылғылардың  үнемі гигиеналық түрде сараптау. 

Тақырыбызды жалпы қорытындылайтын болсақ, біздің орталықтың ең негізгі 

басты мақсаты-тұтынушылардың денсаулығы мен сұлулығына назар аудару, тері 

ауруларын дер кезінде анықтау, табиғи өнімдердерді қолдану болғандықтан, сапалы 

жаңа технологиялар мен өнімдерді жетілдіру маңызды. Осыған орай біз алдағы 

күнде өзіміздің орталықты одан әрі жаңа қырынан дамытуға көп күш саламыз деген 

жоспарымыз бар. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Научный руководитель -ст. преподаватель Рысбекова Б.Б 

. 

В нашей стране работают более 1 млн 200 тысяч предприятий. В секторе 

малого и среднего бизнеса заняты почти 3 млн человек, от которых во многом 

зависит социальное благополучие  республики. Развитие предпринимательства, 

которое представляет собой основу рыночной экономики, является 

стратегическим приоритетом Казахстана.  Доля малого и среднего бизнеса в 

экономике страны к 2050 году должна удвоиться, достигнув 50 %Важную роль в 

развитии малого бизнеса имеет государственная политика по поддержке малого 

предпринимательства. Концепция базируется на признании предпринимательской 

способности населения как важнейшего ресурса социально-экономического 

развития области и, соответственно, изменении приоритетов экономической 

политики исполнительных органов государственной власти области на 
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всемирную поддержку хозяйственной самостоятельности граждан и 

инновационной энергии предпринимателей. В Концепции для достижения целей и 

решения поставленных задач, предусмотрен комплекс организационных, 

институциональных, нормативных, финансовых и имущественных мер и 

механизмов по государственной поддержке малого предпринимательства. 

Проведенный анализ состояния и тенденций в развитии бизнеса в Казахстане 

свидетельствует, что предпринимательство - важнейшее направление развития 

экономики, и в настоящий момент его вклад в экономику республики становится 

все более весомым. Однако, несмотря на то, что в целом, по республике, 

количество занятых в сфере предпринимательства из года в год повышается, а 

удельный вес к экономически активному населению остаётся ещё низким по 

сравнению с государствами с развитыми рыночными отношениями.Одним из 

основных направлений государственной поддержки предпринимательства 

является реализация его механизма через созданные инфраструктуры малого 

предпринимательства (фонды, кредитные и страховые учреждения, 

технологические парки, бизнес-инкубаторы и т.д.). Анализ инфраструктуры 

показал, что отсутствуют страховые компании; лизинговые, аудиторские и 

консалтинговые фирмы. Предприниматели, в основном, ориентированы на 

мощную рыночную инфраструктуру таких городов, как Алматы, Астана и 

др.Одной из ключевых форм совершенствования механизма государственной 

поддержки предпринимательства является внедрение в экономику новых форм 

организации производства и услуг, способных эффективно заменить прежние и 

которые должны стать основой для формирования среднего класса.Роль малого 

бизнеса велика не только количественно, но и функционально, иными словами, по 

тем задачам, которые он решает в экономике, а именно – формирование среднего 

класса, главного гаранта политической стабильности в демократическом 

обществе, создания новых рабочих мест с относительно низкими капитальными 

затратами, ликвидация монополии производителей, создание конкурентной 

среды. В настоящее время упрощен порядок регистрации субъектов малого 

предпринимательства – введены типовые уставы, размер регистрационного сбора 

уменьшен в 4 раза; упрощена процедура сертификации продукции для субъектов 

малого предпринимательства; введены льготы по регистрации недвижимости и 

права на землю; сокращено число контролирующих и инспектирующих 

государственных органов и платных услуг, осуществляемых ими; проводятся 

тендеры по передаче субъектам малого предпринимательства, занимающимся 

производственной деятельностью, неиспользуемых площадей и земель, а также 

объектов незавершенного строительства; введена система упрощенного 

бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства. 
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Таким образом, в настоящее время в области поддержки предпринимательства 

существует большое количество различных институтов, сформированы базовые 

принципы, формы и механизмы поддержки. 
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. 

На данный момент одним из основных приоритетов экономической политики 

является развитие малого и среднего предпринимательства. Так как в сравнении с 

крупным предпринимательством, одним из их главных преимуществ является 

гибкость и мобильность. При каких-либо изменениях рыночной политики, они 

имеют возможность достаточно быстро изменить направление их деятельности. 

Кроме этого, они обеспечивают ликвидацию монополий производителей, новые 

рабочие места, увеличение числа собственников и формирование среднего класса, 

что также является гарантом политической стабильности в обществе.К примеру, 

малый и средний бизнес формирует 34% экономики города Алматы, более 50% 

налоговых поступлений, более 40% объема оптовых и розничных операций[1]. 

Сегоднявклад субъектов малого и среднего бизнеса находится на 

сравнительно низком уровне в 26,8% и количество средних 

предприятийсокращается. Сдерживающими факторами развития бизнеса 

остаются ограниченный доступ к финансированию, существенный разрыв между 

регионами в условиях ведения бизнеса, пробелы в законодательстве, приводящие 

к дроблению бизнеса вместо его укрупнения. Несмотря на это, в развитии моно- и 

малых городов сделан акцент на принятии мер по диверсификации экономики и 

поддержке субъектов МСБ[2]. Государство создает благоприятный бизнес климат 

и условия для реализации инициатив предпринимательской среды, используя 

законодательные, финансовые и прочие инструменты.Основные направления 

государственной поддержки предпринимательства:  

- создание инфраструктуры для поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства:  

- формирование льготных условий для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а именно финансовых и налоговых  

- разработка и внедрение более упрощенного порядка регистрации 

предпринимательской деятельности, лицензирования отдельных видов 
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деятельности, сертификации продукции, предоставления государственной 

статистической и бухгалтерской отчетности;  

- поддержка экспорта субъектов отечественного предпринимательства, 

включая содействие их торговым, научно-техническим, информационным и 

производственным связям с зарубежными государствами;  

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

для малых предприятий.  

В настоящие время в Казахстане уже сложились и функционируют системы 

поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, как например, в 

сфере налогообложения. В Казахстане создана одна из самых лояльных 

налоговых систем для предпринимательства среди стран СНГ. Так, по налогу на 

прибыль при определенных условиях они пользуются «налоговыми каникулами». 

Упрощенная система налогообложения в форме единого налога на доход или 

выручку малых предприятий. Для развития предпринимательства на территории 

Казахстана создаются свободные экономические зоны, а также различные 

технопарки и бизнес инкубаторы для стимулирования предпринимательской 

активности.  

Программа “Дорожная карта бизнеса - 2020” была принята в 2010 году, по 

инициативе Главы государства Нурсултана Назарбаева. В 2010 году Президент 

нашей страны в своем очередном Послании определил предпринимательство, как 

движущая сила страны и поручил Правительству обеспечить внедрение единой 

бюджетной программы по развитию предпринимательства в регионах. На основе 

этого поручения были подготовлены и приняты основные условия Программы 

“ДКБ - 2020”.  

Главной целью Программы стало создание новых постоянных рабочих мест, а 

также обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального 

предпринимательства в не сырьевых секторах экономики. Для решения задач 

отмеченных в Программе, разработаны 4 направления:  

1. поддержка новых бизнес — инициатив;  

2. оздоровление предпринимательского сектора;  

3. снижение валютных рисков предпринимателей;  

4. усиление предпринимательского потенциала.  

Первое направление предназначено для поддержки начинающих 

предпринимателей. В этом направлении предусмотрено прохождении 

краткосрочного обучения основам предпринимательства начинающими 

предпринимателями и обычными гражданами с предпринимательской 

инициативой. Обучение проводится бесплатно, на базе АО «Даму». Также фонд 

«Даму» оказывает помощь ведения действующего бизнесапо 7 направлениям, 

имеющим для предпринимателей первостепенное значение. Сюда входят услуги 

связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета, а также составлением 

статистической отчетности, услуги по таможенным процедурам, 

консультирование и полное сопровождение всего процесса по внедрению систем 

менеджмента, оказание юридических услуг, услуги по вопросам маркетинга, 

консультации в сфере обслуживания информационных технологий, услуги, 
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связанные с государственными закупками, закупками национальных компаний и 

недропользователей.  

Государственная поддержка в рамках первого направления заключается:  

1) в субсидировании процентной ставки по кредитам банков для реализации 

новых проектов;  

2) в частичном гарантировании по кредитам банков, направленным на 

реализацию новых проектов;  

3) в развитии производственной (индустриальной) инфраструктуры в 

регионах;  

4) в сервисной поддержке ведения бизнеса.  

Следующее направление программы – оздоровление предпринимательского 

сектора. Здесь предусмотрены:  

- субсидирование предприятию-должнику процентной ставки по уже 

имеющимся кредитам банков;  

- предоставление предприятию-должнику отсрочки по выплате налогов и 

других обязательных платежей в бюджет сроком на 1 год без начисления пени и 

штрафов.  

Субсидирование процентной ставки может осуществляться только по 

кредитам, по которым банки снижают ставку вознаграждения до 12%, из которых 

7% оплачивает должник, а 5% -компенсирует государство. Должник обращается в 

банк, в котором имеется наибольшая задолженность (если у должника имеется 

одинаковая задолженность в нескольких банках, он обращается в один из них по 

собственному выбору).  

Третье направление программы -поддержка экспортоориентированных 

производств.  

Участниками программы могут быть предприниматели, экспортирующие 

более 10% производимой продукции во всех секторах экономики. 

Государственная поддержка будет оказываться через субсидирование процентной 

ставки по уже имеющимся кредитам банков. Условия субсидирования и механизм 

реализации идентичны первому направлению. Лишь с той разницей, что в этом 

году экспортер будет выплачивать 4%, а государство компенсировать 8% из 

предусмотренных 12% ставки банковского вознаграждения. А начиная с 2011 

года, размер субсидирования будет увеличиваться и составит 70% от ставки.  

Четвертое направление «Повышение предпринимательского потенциала" 

предприниматели обеспечили следующее:  

-поддержка начинающих предпринимателей (проектов);  

-служба поддержки существующих бизнес-поведения;  

обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса;  

«Даму» Фонд реализуется компонент «Поддержка начинающих 

предпринимателей. Поддержка начинающих предпринимателей предусматривает 

стандартизированный пакет ОАО « Даму » [3]. 

Исходя из проведенного анализа следует отметить, что в последние годы в 

Республике Казахстан предпринимательство получило динамичное развитие.  

 

В настоящее время предпринимательство в Республике Казахстан получает 
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развитие в разнообразных видах. Особое внимания уделяется развитие 

внутреннего рынка, поддержка малого и среднего предпринимательства. Наше 

государство заинтересовано в создании благоприятных условий, и для этого 

создаются различные программы поддержки предпринимателей. Ключевой 

программой является "Дорожная карта бизнеса 2020", которая ориентирована на 

увеличение предпринимательской активности в моногородах, малых городах и 

сельских населенных пунктах. 
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Научный  руководитель – д.э.н., проф. Притворова Т.П. 

 

 

В соответствии с посланием Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана 

«Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», 

крупным национальным компаниям следуетуделять особое внимание развитию 

инновационных и сервисных секторов. Прежде всего,в ближайшей перспективе 

им нужно обеспечить развитие таких направлений «экономики будущего», как 

альтернативная энергетика, новые материалы, биомедицина, большие данные 

интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и др. Именно от развития 

таких компаний в данных направлениях будет зависетьместо и роль страны в 

глобальном мире[1, с.2]. 

Ценность системы управления проектами в современных условиях развития 

национальных компаний особенно высока на этапе дальнейшего роста 

экономикиКазахстана, когда они уже имеют опыт работы на локальном рынке и 

пытаются перенести апробированную бизнес-модель на республиканский или 

международный рынок, таккак именно в это время они максимально реализуют 

масштабные программы развития, состоящие из десятка прорывных проектов. 

Исходя из существующих определений, система управления проектами (СУП) 

– это совокупность процессов, инструментов, методов, методологий, ресурсов и 

процедур для управления проектом. Данная система проектного управления 
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позволяет эффективно выполнять проекты, приводящие к качественным 

изменениям внутри компании, что в свою очередь позволяет компаниям получать 

новые конкурентные преимущества.В качестве примеров таких проектов можно 

привести строительство инфраструктуры, выход на IPO, вывод на рынок нового 

продукта или услуги и т.д.[2, с.35]. 

Система управления проектами в Казахстане берет свое начало с середины 

1990-х. Становлениеи дальнейшее развитие данной области знаний, как в 

прикладном, так и в научном направлении, осуществлялось по модели мирового 

опыта, с учетомпринципа работ национальных компаний внутри государства.В 

90-х годах внедрение системы управления проектами на казахстанском рынке 

происходило стихийно и хаотично, так какприсущая большинству национальных 

компанийКазахстана традиционная система управленияне отвечала целям и 

задачам предпринимательства и негативно сказывалась на их 

конкурентоспособности.До 2010 года существовали негативныефакторы, 

ослабляющие развитие проектного менеджмента в Казахстане.Однако с 2011 года 

в целях развития проектного управления делаются определенные шаги.Ряд 

компаний используют методы и инструменты системы управления проектами на 

практическом опыте. Для правильного построения системы управления 

проектами (СУП) они обращаются вмеждународные компании, которые 

оказывают консалтинговые иобучающие услуги по проектному менеджменту. 

Начиная с 2012 года в Казахстане присутствуют международные организациии их 

филиалы.  

Управление проектом как на макро, так и на микроуровнях осуществляется на 

основе признанных во всем мире стандартов по управлению проектами - 

«Руководство к своду знаний по управлению проектами» (PMBOK® Guide). 

Разработчиком данного стандарта является PMI - международный 

некоммерческий институт управления проектами. Этот документ обобщает и дает 

возможность использовать огромный опыт различных проектов, разных стран, 

разных масштабов. Поэтому имеет смысл считать следующее определение 

основополагающим, где управление проектом выполняется с помощью 

применения и интеграции, логически сгруппированных 42 процессов управления 

проектами, объединенных в 5 групп процессов.В нашей стране 30 октября 2014 

годабыла введена национальная система стандартизации и сертификации 

управления проектами на основе пятой версии международного 

стандартаPMIPMBOKGuide.Это мощный организационный инструмент, который 

помог всем участникам проектов осознавать свою роль, задачи, временные рамки 

и бюджет. Однако, одним из большихминусов данного положения является то, 

чтодо сих пор не выстроены четкие коммуникационные, организационные и 

экономическиемеханизмы взаимодействиямежду участниками проекта[3, с. 68]. 

В настоящее время развитие системы управления проектами 

заручилосьгосударственной поддержкой. Правительствовыделяет огромные 

инвестиции для реализациипрорывных проектов. Только в прошлом году введено 

в эксплуатацию 288 проектов на сумму более 970-тимиллиардов тенге, что 

составляет примерно 6млрд. 500 млн. долларов США [4, с.55]. 
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Однако, следует отметить, что в настоящее время существует достаточно 

высокая потребность в сертифицированных, высококвалифицированных 

специалистах по проектному управлению, поэтому для решения существующих 

проблем в качестве предложений можно рекомендовать следующее: 

- для экономии времени и выполнения бюджетного плана научным 

коллективам,прежде чем строить систему взаимоотношениймежду 

исполнителями необходимо написатьустав проекта; 

- иерархическую структуру работ;матрицу ролей ответственности; фазы.  

Это мощный организационный инструмент, который быпомог всем 

участникам проектов осознавать своюроль, задачи, временные рамки и бюджет. 

Несмотря на вышеперечисленные слабыестороны развития управления 

проектов в Казахстане, существует необходимость скорейшего 

внедренияпроектного менеджмента. Она объясняется следующими причинами: 

- существует наличие задач с проектным циклом, затратами, временем и 

результатами; 

- возникла потребность в структурах, ориентированных на достижение цели/ 

результата; 

- на казахстанском рынке существует динамичное окружение с элементами 

неопределенности; 

- нарастает потребность в высшей квалификации менеджеров в различных 

областях наукии бизнеса; 

-  у казахстанских компаний возникла необходимость эффективно 

конкурировать с международными иностранными компаниями, 

осуществляющими проектную деятельность; 

-  существование наличия в организацияхряда проектов, не достигающих 

поставленныхцелей; 

-  перед управленцем стоят сложные и функционально интегрированные 

задачи с инновационными элементами и необходимостью полнойзавершенности 

работ; 

-  возникла потребность быстро реагироватьна изменения рынка с 

соответствующей продолжительность проработки и решения задачи; 

-  есть необходимость координации действийдвух или более подразделений в 

процессе реализации проекта. 

Требования современного рынка заставляют с каждым днем выполнять 

поставленныезадачи как можно эффективнее, быстрее, с минимальными 

затратами. При всем разнообразиипроектов – малых и крупных, научных и 

бизнеспроектов, проектов по запуску применения инновационных технологий или 

типовых проектов,проектов, связанных с запуском новой линии товара или 

улучшение эффективности существующих систем и бизнес-процессов – 

наиболееважно правильное и своевременное выполнениевсех частей проекта, 

остаться в рамках бюджетаи выполнить в срок или раньше. Таким 

образом,менеджер проекта обеспечит успех компании иразвитие экономики 

страны[5, с.73]. 
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По данным Международной корпорацииPMI® (ProjectManagementInstitute), 

одним из направлений деятельности которой является проведение исследований о 

важности, ценностии месте управления проектами в бизнесе, 70%руководителей 

подтверждают ценность проектного управления для достижения 

результатовбизнеса.Компании, использующие стандарты, инструменты и методы 

управления проектами достигают целей в 74% проектов, тогда как компании, не 

использующие методологию управленияпроектами, достигают целей только в 

54% проектов [6, с.168].При анализе результатов проектов, можносделать вывод, 

что причины провала проектовили их низкой эффективности, связаны с 

недостаточностью определения требований (34%),20% – недостаток 

квалифицированных кадров,17% – это слабое управление рисками, 15% – 

недостаточный мониторинг работ проекта, 14% –плохие коммуникации.Для 

устранения этих причин или их ослабления необходимо работать с каждым 

параметромотдельно. 

Недостаток квалифицированных кадровтесно связан с системой 

профессиональногообразования в этой области. Для увеличенияколичества 

специалистов в области управленияпроектами необходимо улучшить уровень 

взаимодействия учебных заведений и сферы производства. На данный момент в 

Казахстане естьлишь небольшое количество высших учебных заведений, в 

которых есть отдельная специальность «Управление проектами». Можно 

устранить эти причины только при определенных условиях формирования среды 

управления проектами в отдельной компании, в научной, промышленной сфере и 

вКазахстанев целом. 
Еще один важный этап связан с анализом исполнения проекта. Метод 

освоенного объема позволяет увидеть не только эффективность использования 

вложенных средств, но и прогнозировать сроки и расходы с учетом тех темпов, 

которые характерны на текущий момент. 

Основная доля причине эффективности проектов (34%) связаны с 

недостаточностью определения требований,  а именно содержания проекта (что 

именно должно быть сделано), времени бюджета. При грамотном составлении 

устава проекта и описание содержания проекта риск не эффективности и не 

целесообразности проекта снижается. 

Необходимо управление качеством проекта и продукта. Это как раз те 

процессы организации, которые определяют политику качества, ставят цели таким 

образом, чтобы удовлетворить потребности, ради которых проект выполняется.  

Таким образом, управление проектом («projectmanagement») - это область 

деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта 

при сбалансировании между объемом работ, ресурсами, временем, качеством и 

рисками. При этом, ключевым фактором успеха проектного управления является 

наличие четкого заранее определенного плана, минимизации рисков и отклонений 

от плана, эффективного управления изменениями (в отличие от процессного, 

функционального управления, управления уровнем инфляции). 

Для устранения или уменьшения влияния причин на эффективность работы 

необходимо применять и развивать систему управления проектами в РК.Для того 

чтобы природныересурсы нашей страны обеспечивали необходимый запас 
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экономической прочности, надо использовать передовой международный опыт в 

области системы управления проектами.Для устранения слабых сторон системы 

управленияпроектами в РК необходимо внедрениепроектного менеджмента 

поэтапно, с государственной поддержкой. Поддержка образованияв системе 

управления проектами также покажетположительные результаты. Необходимо 

разработать эффективные механизмы взаимодействия всех участников 

проектного сообщества для дальнейшего развития казахстанского проектного 

управления. 
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Что такое предпринимательство? 

Предпринимательство, или предпринимательская деятельность – это 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, 

зарегистрированном в установленном законном порядке в качестве 

индивидуального предпринимателя. Для ведения предпринимательства 

используется имущество, нематериальные активы, труд самого предпринимателя 

и его сторонников. Нет гарантий, что все окупится или принесет прибыль, 

поэтому с этим связан риск потери всего имущества или его части. 
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Эффективность предпринимательской деятельности оценивается не только 

размерами получаемой прибыли, но и изменением стоимости предприятия.  

В качестве предприятия можно расценивать любое общественное заведение, 

которое продает свои услуги, т.е. магазины, общепит, нотариальные конторы, 

частные медицинские клиники и т.д. 

В процессе предпринимательства играют такие факторы, как: 

 Стартовый капитал (сумма денег, которые индивидуальный 

предприниматель готов вложить для начала своей деятельности, это могут быть 

как личные средства, инвестиции, или займы в банке); 

 Регистрация или лицензирование (получение лицензии на право 

деятельности у государства); 

 Реклама; 

 Выпуск акций; 

 Страхование деятельности. 

Современные аспекты развития малого и среднего предпринимательства. 

К современным аспектам развития предпринимательства относятся аспекты 

государственной поддержки малого и среднего бизнеса. В настоящее время во 

всех странах мира развитие малого и среднего бизнеса вызывает большой 

интерес. Политика стимулирует осуществление идей на двух уровнях: 

национального и наднационального через программы, которые поддерживаются, 

как и государством, так и политическими союзами. К направлениям 

государственной поддержки относятся: финансовая, имущественная, 

информационная и консультативная поддержки, а также содействие в области 

подготовки и повышения квалификации работников. Важным направлением 

также является поддержка в области инноваций и промышленного производства, 

в ремесленной деятельности и сельском хозяйстве.  

Осуществляемые в Казахстане экономические реформы при всей их 

непоследовательности и противоречивости стали условием становления и 

развития малого и среднего предпринимательства, которому свойственны 

цивилизованные черты. Малое и среднее предпринимательство выполняет 

основные функции, присущие предпринимательской деятельности. Смотря на 

опыт развитых стран, малый и средний бизнес играют весьма важную роль в 

экономике, их развитие влияет на экономический рост, ускорение научно-

технического прогресса, насыщение рынка товарами необходимого качества, 

создания дополнительных работ, т.е. этот вид решает многие проблемы в 

экономической и социальной сфере.  

Тенденции и проблемы развития предпринимательства в Казахстане. 

В западных странах в настоящее время предпринимательство характеризуется 

как особый, новаторский, антибюрократический стиль хозяйствования. В основе 

которого лежит постоянный поиск новых возможностей, ориентация на 

инновации, умение привлекать и использовать для решения поставленной задачи 

ресурсы на самых разнообразных источниках. 
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Одним из приоритетных направлений экономической реформы, производимой 

в настоящее время в Казахстане, является становление и развитие малого бизнеса. 

Общество все больше осознает, что малый бизнес представляет собой одно из 

ключевых условий формирования рыночных механизмов и является 

составляющей частью современной рыночной системы. Развитие малого бизнеса 

в единстве с диверсификацией (разбиением) промышленного сектора составляют 

одну из основ стратегии «Казахстан - 2030». Малый бизнес в Казахстане является 

не только необходимым звеном в создании рыночной системы хозяйствования, но 

и наиболее существенным элементом в социальном преобразовании общества. 

Казахстан провозгласил курс на формирование социально-ориентированного 

рыночного общества, который требует радикальных преобразований, 

направленных на преодоление монополизма и развития конкуренции. 

Предпринимательство, являясь одним из основных звеньев переходного периода к 

рыночной экономике, ускорило формирование навыков рыночного поведения 

отдельных людей в масштабе всего государства. 

Кризис малых предприятий связан с изменением экономической ситуации в 

стране. Жесткое денежно-кредитное регулирование, сжатие денежной массы в 

национальной валюте, неплатежеспособность, общее сокращение 

платежеспособного спроса - как производственного, так и потребительского, 

обесценение оборотных средств, индексация основных производственных фондов 

обусловили снижение количества субъектов малого бизнеса и создали серьезные 

препятствия в его функционировании и развитии. 

Развитие предпринимательства сталкивается со множеством проблем, в 

частности это и информационные проблемы, и финансовые, и 

институциональные, и образовательные, и государственные (бюрократизм, 

коррупция), но все эти проблемы решаемы. Образование предпринимательского 

класса необходимо для стабильности любого общества, ориентированного на 

рыночную экономику. Развитого частное предпринимательство требует 

предоставление предпринимательского шанса каждому, создания равных для всех 

стартовых возможностей. Важную роль в выяснении вопросов развития 

предпринимательства играет мониторинг - обследование с целью сбора данных 

для анализа определенных параметров экономической жизни проводимой в 

разрезе региона. Наиболее трудоемкими показателями, как по степени их 

получения, достоверности, так и по степени их обработки, являются показатели 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Основные направления развития предпринимательства в Казахстане. 

Основные направления развития малых предприятий строительного профиля: 

выполнение государственных и местных заказов в качестве подрядчиков и 

субподрядчиков на строительстве социальных объектов: школ, больниц, 

спортивных, бытовых учреждений, а также при выполнении капитального и 

текущего ремонта жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства. 

Для малого предпринимательства торговли и общественного питания 

наиболее важными направлениями развития являются: организация на 

территории муниципальных образований широкой сети небольших магазинов 

местного значения, а в отдаленных и труднодоступных сельских местностях - 
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павильонов, киосков и «магазинов на дому». Малое предпринимательство на селе 

будет развиваться в рамках формирования многоукладного сельского хозяйства. 

Усилится тенденция укрупнения фермерских хозяйств и увеличения объемов 

производства в расчете на одно фермерское хозяйство. 

Малое инновационное предпринимательство имеет потенциал для развития в 

приоритетных для экономики Актюбинской области. Это, такие направления, как: 

энерго и ресурсосбережение, увеличение доли продукции высокой степени 

переработки, информационные технологии, радиотехника, приборостроение. 

Важную роль в развитии малого бизнеса имеет государственная политика по 

поддержке малого предпринимательства. Концепция базируется на признании 

предпринимательской способности населения как важнейшего ресурса 

социально-экономического развития области и, соответственно, изменении 

приоритетов экономической политики исполнительных органов государственной 

власти области на всемирную поддержку хозяйственной самостоятельности 

граждан и инновационной энергии предпринимателей.  

Анализ проблем и развития предпринимательства в Казахстане. 

Для обоснования отдельных предложений по совершенствованию методов и 

механизмов государственного регулирования экономики в соответствующих 

разделах Стратегии приводится опыт зарубежных стран по реализации 

импортозамещающей и экспортоориентированной политики, включая различные 

виды и стадии экспортной политики, а также факторы, которые способствуют 

достижению конкурентного преимущества на мировых рынках. Приоритетами 

индустриально-инновационной политики являются развитие и создание 

потенциально конкурентоспособных, в том числе экспортоориентированных, 

производств, работающих в отраслях экономики несырьевой направленности. В 

целях решения долгосрочных стратегических задач особое внимание необходимо 

уделять созданию условий для развития наукоемких и высокотехнологичных 

производств. 

Проведенный анализ состояния и тенденций в развитии бизнеса в Казахстане 

свидетельствует, что предпринимательство - важнейшее направление развития 

экономики, и в настоящий момент его вклад в экономику республики становится 

все более весомым. Однако, несмотря на то, что в целом, по республике, 

количество занятых в сфере предпринимательства из года в год повышается, а 

удельный вес к экономически активному населению остаётся ещё низким по 

сравнению с государствами с развитыми рыночными отношениями. 

Программа поддержки предпринимательства в Казахстане. 

Задачами программы поддержки предпринимательства в республике 

являются: 

1. Определение приоритетных направлений развития бизнеса в отраслевом и 

региональном разрезе. 

В первую очередь речь идет о создании частных и коллективных структур 

рыночной экономики в сфере производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, производства товаров народного потребления, развития 

инновационной деятельности; 
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2. Формирование всех компонентов рыночной инфраструктуры в Казахстане 

как суверенном государстве (товарных, фондовых бирж, холдинговых, 

маклерских, брокерских, лизинговых, страховых, аудиторских компаний). 

3. Создание и активная деятельность государственных и негосударственных 

органов и организаций по поддержке новых экономических структур. 

Образование республиканских и местных фондов поддержки 

предпринимательства. 

Все перечисленные меры по совершенствованию государственной поддержки 

предпринимательства позволят в конечном итоге расширить сферы его 

деятельности и увеличить объемы, а также окажут позитивное влияние на каждое 

конкретное предприятие. 
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Зерттеу жұмысының өзектілігі. Қазақстанның қоғамдық.саяси және 

әлеуметтік.экономикалық өмірінде өзгерістер болып жатқанда, оның өткен тарихи 

кезеңдерін түсіну мен зерттеудің маңыздылығының артатындығы белгілі. Еліміз 

тәуелсіздігін алған уақыттан бергі жылдарда қоғамда көптеген өзгерістер, 

жаңарулар болды. Өткен ғасырдың соңғы онжылдығынан бері ел экономикасын 

қазіргі заман талаптарына сәйкес дамыту шаралары жүргізілуде. Осыған орай, 

нарықтық шаруашылықтың ұлттық жобасын құрудың белсенді ізденістері 

басталды. Бүгінгі таңда кәсіпкерлікке кең ауқымды мемлекеттік қолдау көрсету, 

оның аясын кеңейту мәселелері жолға қойылып отыр. 2007 ж. Президент Н. 

Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған Жолдауының он үшінші бағыты − 

шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі дәйекті іс.қимылға арналды.. Бұл 
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міндетті жүзеге асыруда әлемнің дамыған елдерінің тәжірбиесіне сүйенумен 

қатар, отандық кәсіпкерліктің даму тарихына да назар аударудың мәні зор. 

Қазақстанға ресейлік отарлау процесімен қатар енген капиталистік 

қатынастардың ерекшеліктерін анықтау, бүгінгі нарықтық қатынастардың 

заңдылықтарын түсінуге мүмкіндік береді. Сондықтан, Қазақстанда 

кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуы, оның аймақтық ерекшелігін тиянақты 

түрде зерттеу . заман талабынан туындап отырған қажеттілік. Қазақстанның 

оңтүстігі ерте дәуірлерден бері геосаяси, әлеуметтік.экономикалық, 

этно.демографиялық және мәдени жағынан маңызды аймақ болып табылады. Бұл 

өлкенің осындай артықшылықтарын қазіргі уақытта тиімді пайдалануды 

қамтамасыз ету үшін, оның экономикалық тарихына, әсіресе, ХІХ ғасырдың 

екінші жартысында қалыптаса бастаған жергілікті кәсіпкерлікті дамыту 

нәтижелеріне объективті баға беру қажет. Кейінгі жылдары отандық тарихнамада 

кәсіпкерлік мәселесі бойынша зерттеулер жүргізу жандана бастады. Тарих 

ғылымыдағы бұл өзгеріс, Қазақстандағы кәсіпкерліктің қалыптасу және даму 

тарихына қатысты жаңаша тұжырымдамалар мен деректер қорын 

қалыптастыруымен құнды. Дегенмен, зерттеушілер тарапынан Қазақстанның 

оңтүстік аймағындағы кәсіпкерліктің қалыптасу және даму тарихы кешенді түрде 

қарастырылмады. Белгілі бір саланың дамуының шынайы көрінісін жасау, оның 

барлық жақтары қамтылып, олар өзара салыстырылған жағдайда ғана іске 

асатындығы белгілі. Сондықтан, зерттеуде елдің оңтүстігіндегі кәсіпкерліктің 

өнеркәсіп, сауда, ауыл шаруашылық және халыққа қызмет көрсету салаларында 

қалыптасып, дамуына басты назар аударылады. Сонымен бірге, кәсіпкерліктің 

дамуына әлеуметтік және этникалық тұрғыдан алғанда әр текті кәсіпкерлердің 

іскерлік мүмкіндіктері мен мемлекеттік қолдаудың ықпалына талдау жасау да 

өзекті болып табылады.Осыған байланысты, бұл мәселенің зерттелуі өзекті болып 

табылады. Ол ең алдымен, 1861.1917 жылдардағы Қазақстанның оңтүстік 

аймағындағы кәсіпкерлік тарихындағы жетістіктер мен кемшіліктердің объективті 

бағалануына, сонымен қатар, жалпы Қазақстандағы кәсіпкерлікті дамытудағы әр 

аймақтың өзіндік орнын, ерекшелігі мен маңыздылығын айқындауға мүмкіндік 

береді.Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік белсенді дамып келеді. 

Экономикалық жүйенің кәсіпкерлік түрі кәсіпкерді ең маңызды тұлға санына-

экономикалық процесс субъектісіне айналдырды. Өз қызығушылығымен әрекет 

ете отырып, кәсіпкер біздің қажеттілігімізді қанағаттандырады, біздің өмірімізді 

гүлдендіреді, оны қолайлы жасайды. Біз кәсіпкерді құрметтеуіміз қажет: ол біз 

қызығушылық білдірген тауарларды өндіреді, ол бізге оларды жеткізеді, біздің 

көпшілігімізге көмек береді. 

Кәсіпкерлік жеке меншік, еркін экономикалық қызмет сияқты қажетті 

жағдайлар болған кезде күшіне енеді, ол табысты дамиды.Қазақстан 

Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың барлық алғы шарттары қарқынды 

жасануда, осы қызмет түрін реттеу және әрі қарай қалыптастыруға бағыттылған 

заңдар мен басқа нормативтік-құқықтық актілер қабылданды және қызмет етуде. 

Олар кәсіпкерлікті дамытудың барлық негізгі сұрақтарын қамтуда: шаруашылық 

қызметтің еркіндігі, жеке кәсіпкерді қорғау және қолдау, шаруашылық 

серіктестікті, акционерлік қоғамды, өндірістік кооперативті, мемлекеттік 
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кәсіпорынды, жеке кәсіпкерлікті, шаруа (фермер) шаруашылығын, шағын 

бизнесті мемлекеттік қолдау, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын азаматтар мен 

заңды тұлғалардың құқығын қорғау және т.б.Ал американдықтар ынтасы зор, 

шешімді, ұтымды ой пікірлерге бай әрбір адам өз кәсібін бастап, оны дамытуға 

мүмкіндігі мол мемлекетте тұратындығына қашан да сенімді болған. Іс жүзінде 

кәсіпкерлікке деген бұл сенім жеке кәсіппен шұғылданатын адамнан бастап 

ғаламдық конгломератқа дейінгі көптеген көріністерді қамтыды.19-шы ғасырдың 

екінші жартысында бастау алып, 20-шы ғасырда жалғасуын тапқан бұл тенденция 

ақыраяғы үлкен өзгеріске және экономикалық әрекеттің күрделенуіне әкелді.  

Көптеген салаларда шағын кәсіпорындар  талғампаз және ауқатты халық 

қажет ететін тауарларды тиімді өндіруге мүмыкіндік берді қаржы табуда және 

өндіріс көлемін ұлғайтуда көптеген қиыншылықтарды бастан кешірді. Осындай 

жағдайда көбінесе жүздеген тіпті мыңдаған жұмысшыларды жалдай алатын 

қазіргі заманғы корпорациялардың маңызы тұрақта түрде өсе түсті. Қазіргі кезде 

Америка экономикасында жекеменшік кәсіпорындардан бастап әлемдегі ірі 

корпорацияларға дейінгі кәсіпорындардың алуан түрлері бар.Соңғы 

уақыттарында Қазақстанда кәсіпкерлік дамуда. Кәсіпкерлік жеке және заңды 

тұлғалардың пайда, табыс алуға бағытталған өзінің тәуәкеліне, өзінің мүліктік 

жауапкершілігіне, өз атынан жүзеге асатын бастамалық, еркін 

қызметі.Философиялық көзқарас тұрғысынан кәсіпкерлік – жанның ерекше 

қалауы, іскерлік романтика түрі, адамның өзіне тән мүмкіндігін жүзеге асыру 

құралы ретінде сипатталуы мүмкін.Кәсіби мағынада кәсіпкерлік өзінің бизнесін 

ұйымдастыра алуы және оған байланысты функцияларды жеткілікті, табысты 

жүзеге асыра алуы ретінде қарастырылады.Кәсіпкер үнемі болашақ туралы 

ойлайды, сондықтан бұл жерде ұлы ағылшын жазушысы Джон Голсуорсидің 

(1867 – 1933) мына сөзі орынды : “Егер сіз болашақ туралы ойламасаңыз, ол сізде 

болмайды”.Күнделікте өмірде кәсіпкерлерге бизнеспен айналысатындардыњ 

барлығын жатқызады, бірақ бұл сөз мағынасы, тек нарықтағы мінез-құлығы 

ізденуші сипатымен ерекшеленетін іскер адамдарға арналған. Кәсіпкер жаңа 

нарықты игерумен, жаңа тауарларды қызметтерді өндіруге көшумен т.б. өзі жеке 

айналысуы міндетті емес. Ең бастысы – ұйымдастыру, іскерлік, ұжымда, 

шығармашылық атмосфера жасау, сондықтан кәсіпкерлікті шаруашылық мінез-

құлықтарі ретінде түсіну керек. Қазіргі жағдайда кәсіпкерлік бәсекелестік күресті 

ынталандыратын жаңашылдықсыз, шығармашылық ізденіссіз, ойға сыймайды. өз 

өнімінің үнемі жаңалуынан және жоғары сапасын қамтамасыз ететін кәсіпорын 

ғана өмір сүре алады.Өндіріс сферасындағы кәсіпкерліктің басты мазмұны 

өнімдерге (орындалатын жұмысқа, көрсетілетін қызметке) сұранымды табу жєне 

қалыптастыру және оны дайындау (жасау) жолымен қанағаттандыру, тауарды 

ретінде өнімдерді (орындалған жұмысты, көрсетілетін қызметті) 

сату.Экономикалық жағдай ең алдымен тұтынушылар сатып ала алатын тауар 

түрлері, тауарды ұсыну және оларға сұраным, ақша қаржыларының көлемі, 

жұмыс орындарының көп болуы немесе жетіспеуі, жұмысшы күші, 

қызметкерлердің еңбек ақы деңгейі.Кәсіпкерлікті қалыптастырудың әлеуметтік 

жағдайлары экономикалықпен тығыз қосылады. Алдымен тұтынушылардың 

белгілі талғам мен сәнге сәйкес тауарларды алуға ұмтылуы. Әртүрлі кезеңдерде 
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бұл қажеттіліктер өзгеруі мүмкін.Әлеуметтік-мәдени ортаға тәуелді адамгершілік 

және діни нормалар біршама роль атқарады.Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерлік қызметті дамытудың барлық алғы шарттары жасалған, соның ішінде 

меншікті жекешелендіру бойынша үлкен жұмыс жүзеге асты.Нарық 

кәсіпкерліктің өмір сүру ортасы болып табылады. Қазақстан Республикасында 

әртүрлі нысандағы нарықтар қалыптасуды. Бұл ұзақ мерзімді міндет болып 

табылады. Ел Президентінің Қазақстан халқына жолдауында көрстеілген “әлсіз 

және дамымаған нарықтарда, нарықтық кеңістік әкімшілік жүйе қалдықтарымен 

тиелген жерлерде мемлекет нарықты дамытуға және осы кеңістікті тазартуға 

араласуы тиіс”.Республикада кәсіпкерлікті, әсіресе шағын және орта бизнесті, 

мемлекеттік қолдауда кең масштабты шаралар қолданылады.ҚР Президентінің 

“Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік күшейту және дамытуды белсендіру шаралары 

туралы” Жарлығына сәйкес шағын кәсіпкерлікті қолдау және дамыту мемлекеттік 

экономикалық саясаттың маңызды сферасы деп саналады.Отандық кәсіпкерлікті 

дамыту жолындағы барлық бөгеттер толық жойылды деп санауға болмайды. Қазір 

кәсіпкерлік сфераны жылдам дамытуға және оның қызметінің тиімділігін 

арттыруға әсер ететін, механизмдер белсенді жасалуда.Кез-келген экономикалық 

қызмет ұдайы өндіріс циклының типтік фазаларына байланысты болғандықтан, 

кәсіпкерлік қызметтің келесі түрлерін бөліп көрсетеді: өндірістік, коммерциялық, 

қаржылық кәсіпкерлік.Соңғы он жылдықта әлемнің барлық экономикалық 

дамыған елдерінде кәсіпкерліктің жеке түрі ретінде кеңестік (консалтинг) 

кәсіпкерлік бөліп көрсетілуде.Көрсетілген кәсіпкерліктің түрлерінің ішінде әр 

қайсы бірнеше түрлерге бөлінген. Өндірістік кәсіпкерлікті кәсіпкерліктің жетекші 

түрі деп атауға болады. 

 Мұнда өнімді, тауарларды өндіру, жұмыс, қызметтер көрсету жүзеге асады, 

белгілі біррухани құндылықтар жасалады.Біз кәсіпкерді құрметтеуіміз қажет: ол 

біз қызығушылық білдірген тауарларды өндіреді, ол бізге оларды жеткізеді, біздің 

көпшілігімізге көмек береді. Кәсіпкерлік жеке меншік, еркін экономикалық 

қызмет сияқты қажетті жағдайлар болған кезде күшіне енеді, ол табысты дамиды. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың барлық алғы шарттары 

қарқынды жасануда, осы қызмет түрін реттеу және әрі қарай қалыптастыруға 

бағыттылған заңдар мен басқа нормативтік-құқықтық актілер қабылданды және 

қызмет етуде. Олар кәсіпкерлікті дамытудың барлық негізгі сұрақтарын қамтуда: 

шаруашылық қызметтің еркіндігі, жеке кәсіпкерді қорғау және қолдау, 

шаруашылық серіктестікті, акционерлік қоғамды, өндірістік кооперативті, 

мемлекеттік кәсіпорынды, жеке кәсіпкерлікті, шаруа (фермер) шаруашылығын, 

шағын бизнесті мемлекеттік қолдау, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын 

азаматтар мен заңды тұлғалардың құқығын қорғау және т.б. Кәсіпкерлік 

субъектілер ретінде жеке тұлғалар жєне жанұялық кәсіпорындарды ұйымдастыру 

жолымен шығады. Мұндай кәсіпорындар өз еңбектерінің шығындарымен 

шектелуі немесе жалдамалы еңбекті қолдануы мүмкін.Экономикадағы айналым 

қаражатының жетіспеушілігін іс жүзінде АҚШ доллары жауып отыр: ол 

республикада көлеңке бизнестің өркендеуіне қолайлы жағдай туғызады. 

Сондықтан, біздің көзқарасымыз бойынша, орын алып отырған жағдайдан 

шығудың дұрыс жолы — ол ақшалай қаражаттың экономиканың накты 
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секторына түсуін ынталандыруға бағытталған іс-шаралар кешенін 

мемлекеттік деңгейде өткізу болмақ. Амнистияның (кешірім берудің) басты 

мақсаты — экономикаға жұртшылықтың мемлекет үшін ашық емес, валюталық 

жинақ (оның ішінде елден сырт жерлерге шығарылған) ақшаларын экономикаға 

тарту, оларды жария етуге мүмкіндік беру. Соған байланысты ел президенті: 

«… мемлекет пен бизнестің арасындағы қатынастарға «шындық сәтін» түбегейлі 

енгізу үшін, капиталдарды жария ету туралы заң қабылданды. Қазір біз ең 

болмағанда ақшалардың бір бөлігі қайтатынына үміт артамыз. Олар қазақстандық 

экономикаға жұмыс істеуге, жұмыс орындарын құруға тиіс. Жалпы 

кәсіпкерліктің, шағын бизнестің табысты қалыптасуын мен жұмысымыздың 

маңызды нәтижелерінің бірі деп санаймын», — деген-ді («Егемен Қазақстан», 

2001 жылдың 5 мамыры). 
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Бүкіл әлемде қарт азаматтардың саны айрықша өсуде, ал қарттық және қартаю 

мәселесі өзекті мәселе болып отыр. Адамның қартаюының өзіне назар 

аудартуының жоғарылауына қарамастан көптеген сұрақтар осы уақытқа дейін 

өңделмеген. Қазіргі уақытқа дейін қартаю ұғымының дәл анықтамасы жоқ. 

Homosapins деген адам түрінің латынша атауына саналы деген сөзден басқа 

қартаюшы не, қарттық адамның мінездік белгісі деген сөздерді де білдіреді. 

Қартаю кезеңі «кеш естиярлық», «қарттық жас» деген анықтамалар кездеседі. 

«Демографиялық-энциклопедиялық» сөздікте 1985 ж. мынадай анықтамалар 

келтіріледі. 

Қартаю бұл - адамзат тарихының әртүрлі тарихи-эволюциялық кезеңдерімен 

және әртүрлі экологиялық манипулияциялық әлеуметтік алмасушы 

биопсихологиялық және әлеуметтік ұғым. 

Қазіргі кезде жоғары дамыған елдерде адамдардың қартаю кезеңі созылып, 

өмірлері ұзарып, ол отыз жылдай уақытты алатын болды. Алайда, педагогика, 

психология ғылымында бұл кезең адам өмірінің 311 бөлімінің алғашқы кезеңіне 

қарағанда аз зерттелген. Сонда да соңғы 20 жылдықта психологтар қарт 

адамдардың мінезінің психологиялық болмысы туралы маңызды материалдар 

жасады. 
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С.И.Ожеговтың сөздігінде «егде» - «қартая бастаған», «қарттық» - «организм 

әлсізденетін, кемелдеген кезеңнен кейінгі өмір» және «қарт» - «қартаюға жеткен». 

Мұндай анықтамалар мынадай ойға әкеледі, біздің елімізде анық бейнеленген, біз 

адам қартайғанда қандай болатынын және қарт кісілердің тобына 60-та 75-ке 

дейінгі жасты жатқызады. Бұл топқа кіретін адамдар үшін белсенділік деңгейі 

айтарлықтай жоғары сақталған, ал олар үшін әлеуметтік-психологиялық 

бейімделуі және осы арқылы психологиялық, педагогикалық өзін жақсы 

сезінетінін бұзу маңызды мәселелердің бірі болып табылады. 

Жалпы алғанда қартая бастағанда ренолитруктивтегі деструктивтік 

процесстерін меңгеруге байланысты динамикалық өмір сүруді түсінеді, ал қартаю 

– осы өзгерулердің жетістігі. Бұл өзгерулер биологиялық деңгейде мына жағдайда 

өтеді организм өзгере бастағанда, өлім жақындағанда; социологиялық деңгейде - 

адам зейнетақыға шығып статус өзгергенде; психологиялық деңгейде - адам 

болып жатқан өзгерістерді байқап және оған үйрене бастайды. 

Геронтология – адам организмінің қартаю заңдылықтарын зерттейтін 

ғылым.Қартаюдың психологиялық ерекшеліктері мен өзгерістеріне ерте кезден 

назар аударылса да, геронтология ғылымы пән ретінде егде жастағы адамның 

көбеюі, олардың жұмысқа қабілеттілігі мен тұрмыс жағдайының сондай-ақ іс-

әрекетінің сипаты мен құндылықты бағдарларының өзгерулеріне, яғни жеке 

адамның даму мәселелеріне байланыста пайда болады. Геронтологияның қазіргі 

кездегі негізгі міндеттеріне адамды кәрілікке даярлау, егде жастағы адамдар мен 

қарттардың белсенді әрі толық өмір сүру амалдарын зерттеу болып табылады. 

Әдетте адам өмірінің соңғы кезеңін кәрілік деп атайды. Көптеген ғалымдар 60 

жастан  жоғары кезеңді геронтогенез деп те атайды. Ал, бұл жасты зерттеумен 

геронтология айналысады. Кәрілік психологиясына тән нышандарға мыналар 

жатады: уайымшылдық, мақтаншақтық, өткен өмірінің мәнсіз сәттеріне өкіну, 

жастарды, шуды жақтырмау, тыныштық іздеу, ұйқының азаюынан мазасыз 

болуы, сөздері мен істерін қайталай беруі, белгілі бір деңгейде пессимизм, 

түңілу.Кәрілік  әр адамда әр түрлі өтеді. Шығармашылықпен айналысатын адам 

өзінің белгілі идеяларын іске асырып немесе жазып қалдыру үшін барын салуы 

мүмкін. Өмір бойы белсенді қызмет атқарған адам зейнетке шығуды ауыр 

қабылдайды, жанталасып мамандығы бойынша  жұмыс істей бергісі келеді. Ал 

көп  азап көріп, бейнеті мол еңбек еткендер зейнетке шығуды  қанағатпен  

қабылдап, күнделікті тіршілікпен өмір сүре береді.  

Кәрілік жасы – адамның орта жастан кейін келетін, қоғамдық еңбектен босап, 

еңбегінің зейнетін көретін, материалдық қамтамасыз етілетін құрметті демалысқа 

шығатын жасы. Шартты түрде кәрілік  адамның зейнетке шығу жасына жетуінен 

басталады деп есептеледі.Алайда, шын мәнінде, кәрілік адамның жеке басының 

қасиеттеріне, психологиясына, өзін сақтауына, өмір салтының салауаттылығына, 

ішкі мәдениетіне байланысты. Сондықтан кейбіреулер зейнеткер жасына жетпей 

немесе жете салып өзін кәрі сезінсе, екінші біреулер зейнеткер жасына келгеннен 

кейін де ондаған жылдар бойы кәрілігін сезінбей, қоғамдық белсенділігін 

жалғастыра береді. Адам реалдық дүниені тек танып қана қоймайды, оған өзінің 

қатынасын да білдіріп отырады, ол бір нәрсені ұнатады, біреуді жақсы көреді, 
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екінші біреуге салқын қарайды. Бір сөзбен айтқанда өз қажеттіліктеріне қарай 

айналасына түрлі көңіл – күйін білдіріп отырады. 

Қарт жаста болмай қоймайтын жасқа қатысты бейімделу мүмкіндіктерінің 

төмендеуінің орны өмір бойы қол жеткізген кәсіби шеберлікпен, терең танып-білу 

мен дағдылармен толтырылады. Бейімделу механизмдері расымен де төмендейді, 

бірақ мұның орны жоғары пайымдау деңгейімен, ой-өрістің кеңдігімен сәтті 

толтырылуы мүмін. Осылайша, адамның жеке тұлғасы оның қартаю шамасына 

орай өзгереді, бірақ қартаю биологиялық (жеке тұлғаның конституционалдық 

типі, темпераменті, дене-бітімі саулығының жағдайы), сонымен бірге әлеуметтік - 

психологиялық (өмір сүру салты, отбасы - тұрмыстық жағдайы, рухани 

мүдделерінің, шығармашылық белсенділігінің бар болуы) тәрізді бірқатар 

факторларға байланысты түрліше өтеді.  

Кәрілік  әр адамда әр түрлі өтеді. Шығармашылықпен айналысатын адам 

өзінің белгілі идеяларын іске асырып немесе жазып қалдыру үшін барын салуы 

мүмкін. Өмір бойы белсенді қызмет атқарған адам зейнетке шығуды ауыр 

қабылдайды, жанталасып мамандығы бойынша  жұмыс істей бергісі келеді. Ал 

көп  азап көріп, бейнеті мол еңбек еткендер зейнетке шығуды  қанағатпен  

қабылдап, күнделікті тіршілікпен өмір сүре береді. Кәрілік адам өмірінің ең соңғы 

кезеңі болып табылады. Осы жасқа жеткен адамдар үш топқа бөлінеді: 

1. Кемел жастағы адамдар; 

2. Қартайған адамдар; 

3. Ұзақ өмір сүретін адамдар. 

 Егде адамдардың қоғамға жеткіліксіз бейімделгендігін көрсететін 

жалғыздық мәселесі  аса көкейкесті мәселеге айналды. Егде адамдардың 

әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері егде адамдармен жұмыс істейтін 

әлеуметтік қызметкер осы жастағы адамдардың психологиялық ерекшеліктерін 

білуі тиіс. Бұл оның жұмысын дұрыс құруына, қарт адамдармен ортақ тіл 

табысуына, жағдаятты, клиенттің психологиялық қолайсыздығының себептерін, 

сондай-ақ мәселені шешудің шынайы жолдарын объективті түрде бағалауға 

мүмкіндік береді. Барлық адамдар мен егде адамдардың психикасының 

қалыптасуына биологиялық және әлеуметтік факторлар әсер етеді, осылардың 

әсерімен егде адамның бойында келесі өзгерістер болып өтеді: Зияткерлік салада 

– жаңа түсініктер мен алдын-ала болжанбаған мән-жайларға бейімдіктерді 

иеленуде қиындықтар пайда болады. Мұндай қиындықтар ең бір әртүрлі мән-

жайлар, оның ішінде жастық шақта оңай жеңілген мән-жайлар да (өзінің немесе 

қандай да бір туыстарының ауруы) болуы мүмкін. Бірақ, кейде егде адамның 

ақыл-ой қабілеттерінің әлсіреуі туралы алған әсер қате болады. Мәселен, қарияға 

берген сұрақ пен оның жауабының арасындағы уақыт аса ұзақ болуы мүмкін, 

осыған байланысты егде адамның бойындағы психикалық процесстер аса баяу 

өтіп, жағдаятты бағалау үшін оған көбірек уақыт қажет болып көрінеді. 

Шындығында, мұндай құбылыстар көбінесе есту мүшелерінің бұзылуынан 

туындайды, ал мұны егде адам жасыруға тырысуы мүмкін. Эмоционалдық салада 

– бас, ми қабығының бақылаушы және тежеуші функциясының біртіндеп әлсіреуі 

жастық шақта қандай да бір шамада «тізгінделіп», бүркемеленген, ал қартая келе 

көбірек байқала бастаған мінез бен темпераменттің кейбір сипаттарының көрініс 
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беруіне әкеліп соқтырады. Сонымен, мінез-құлық аса агрессивті бола түседі, 

немесе керісінше мұңаюға, өкінішке орай, жылаңқылыққа бейімдік пайда болады. 

Мұндай реакцияларға ескі кинофильм, жоғалған ескі зат, жастық шақтың 

оқиғасын еске түсіретін жағдаят бұған түрткі болуы мүмкін. Моральдық салада – 

жаңа нормаларға, құндылықтарға, мінез-құлық мәнерлеріне бейімделуден бас 

тарту егде адамның айналасындағылармен кикілжіңдеріне, өз әлемінде 

тұйықталуына алып келуі мүмкін. Егде және қарт адамдардың өмір сүру стиліне 

тән екі сипатты ерекшелеп көрсетуге болады: оқиғалардың гипертрофирленуі 

және уақытты сезінудің өзіндік ерекшелігі. Оқиғалардың гипертрофирленуі. 

Қағида бойынша, егде адамның өмірі саналуан оқиғаларға бай емес. Алайда, бұл 

оқиғалар оның барлық жеке кеңістігі мен уақытын толтырады. Нәтижеде жасырақ 

адамдар онша маңызды емес эпизод ретінде қабылдайтын оқиға кәрі адам үшін 

күні бойғы жұмысқа айналады. Мәселен, телефонмен әңгімелесу, басқа 

адамдармен, көршілермен кездесу, әлеуметтік қызметкердің келуі. Уақытты өз 

бетінше түйсіну. Егде адам үнемі осы шақта өмір сүреді. Сондай-ақ оның өткен 

шағы осы шаққа қатысады – егде адамдардың қор жинауы, ұқыптылығы да 

осыған байланысты. Олар дәл осы минутқа тоқтап қалады, бұл ретте рухани 

дүниесі де, оның құндылықтары да осындай сақтауға ұшырайды. Егде 

адамдардың психикасының осы ерекшеліктерін біле отырып, әлеуметтік 

қызметкер егде адамдарға үлкен түсіністікпен қарайтын болады. Кәсіби емес 

әлеуметтік қызметкерлердің егде адамдармен көптеген кикілжіңдерінің себебі 

егделердің өздерінің өткен өмірі туралы әңгімелеуге бейімділігін түсінбеу болуы 

мүмкін. Осы уақытта адам өзін тағы да жас, әдемі, күшті сезінеді, ол өзінің 

табыстарын тағы да бастан кешіреді, өзінің ескі достарымен ойша кездеседі. Бұл 

ретте қандай да біреу қатыстырылады, боямаланады, бірақ қайта жаңғартылған 

кезде әңгімешінің өзіне шынайы болып көрінеді. 

Қартаюдың себебіне ең көп ескі және ғылыми  түсініктеме, ол Аристотельдің 

«De juventute te  senectute» еңбегінде жазылған. Арситотельдің  ойынша, қартаю 

жеке адамға өмірдің басында әртүрлілік иесіне берілетін,  «туылғаннан бастап 

берілетін жылудың» біртіндеп азаюымен түсіндірілді. Сондай-ақ, Аристотель 

адам өмірін  кезеңдерге бөлуге тырысады, сол арқылы биожас есебінің негізін 

салды. Бірінші бөлім – juventus (жастық),  virilitas (кемелдену), senium (қартаю), 

Гиппократтың «De diaeta» шығармасында «табиғи ыстықтықты» жоғалту туралы 

ой бар.Гиппократ пен Аристотельдің ойлары қартаю кезіндегі жылдың бөлімді 

жас кездегі жылу бөлінуге қарағанда баяу өтеді дегенге негізделген. 

Көптеген ғалымдар қарттық жас кезеңі туралы еңбектерінде әр түрлі 

анықтамалар беріп, сипаттаған. Соның ішінде Е.С Авербух өзінің жұмысында 

егде жаста адамдардың бойында белсенділік төмендейтіндігін, психикалық 

процестер баяулайтындығын, хал-жағдайы нашарлайтындығын жазады. Қартаю 

процесінде құбылыстар мен оқиғаларға деген көзқарасы, мүдделердің бағытталуы 

өзгереді. Көп жағдайларда мүдделер аясы тарылады, күңкілдеу, 

айналасындағыларға наразылық көбейеді. Сонымен қатар, өткен уақытты 

идеалдандыру, еске түсіруге деген бетбұрыс байқалады. Қарт адамның бойында 

өзін-өзі бағалау жиі төмендейді, өзіне-өзі наразы болу, өзіне деген сенімсіздік 

арта түсетіндігін сипаттайды. Атап өтілген өзгерістер қарт жастағы барлық 
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адамдарға бірдей дәрежеде тән емес, көптеген адамдардың егде жасқа дейін 

өздерінің жеке бас ерекшеліктері мен шығармашылық мүмкіндіктерін сақтайды. 

Осы мүмкіндіктерді қалыптсатыруда  қарттарғ әлеуметтік-психологиялық  қолдау 

көрсетудің маңызы ерекше.  
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Елбасы ағымдағы жылғы Жолдауында мүмкіндігі шектеулі адамдар үшін 

Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға тиіс екенін айтып, барша кәсіпкерлерге 

оларды жұмысқа орналастыруға көмектесуге шақырған еді. «Біз оларды белсенді 

өмірге тартамыз, олар тек жәрдемақы алып қана қоймайды, сонымен бірге, 

өздерін қоғамның мүшесі, пайдалы еңбеккер ретінде сезінетін болады», - деген Н. 

Назарбаев[1] 

2008 жылдан бастап оң көзқарасқа іліне бастаған мүгедектер, қазіргі 

қолданыстағы сөз тіркесімен алсақ, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өмір-

тіршіліктері мен әлеуметтік мәселелерінде көптеген оң өзгерістер байқалады. 

Қоғамнан бөлек, қоршаған ортадан алшақ бұйығы өмір сүріп келген, тағдырдың 

жазуымен мүгедек атанып, бірі балдаққа, бірі қоларбаға, енді бірі сырқатының 

салдарынан төсек тартып жатып қалған науқас жандар қоғамның өзіне деген 

қамқорлығын сезінген сайын алға ұмтылып, өзінің ел қатарлы өмір сүруіне 

болатынына, өз құқықтарын қорғап, өмірден өз орындарын табуға 

болатындығына көз жеткізе бастады.[2] 
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Қазіргі уақытта Қазақстанда 626,7 мыңнан астам мүгедек жан тұрады, 

олардың ішінде 64,5% жұмысқа қабілетті жаста, денсаулығының жағдайына 

байланысты еңбекке жарамдылары 16% (66,6 мың адам), ал 20%-ы (82,6 мың 

адам) қазірдің өзінде еңбек етіп жүр.[3] 

2015 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша 2,3 мыңнан астам 

мүмкіндіктері шектеулі жандарды жұмыспен қамту бойынша барлық шаралар 

қолданылды, ол жоспарланған көрсеткіштердің 25,2%-ын құрады. 

Сонымен бірге, 967 азамат қоғамдық жұмыстарға бағытталды, 430-ы 

мемлекеттік қолдау шараларын қолданбастан жұмысқа орналастырылды, 322-сі 

әлеуметтік жұмыс орындарына орналастырылды.[4] 

Мүгедектік мәселелерін шешу аспектісі ретінде мүгедектерге қатысты 

заңдылық Қазақстан Республикасының Конституциясының  және «Қазақстан 

Республикасы мүгедектерінің әлеуметтік қорғалғандығы туралы» 

базалық  заңның ерекшеліктеріне негізделеді. Мүгедектер өмір сүруінің түрлі 

саласындағы қоғамдық қатынастарды басқару үшін сәйкес арнайы заңдылықты 

актілер қабылданған, сонымен қатар мүгедектердің дәрежесі «салалық» актілерде 

көрсетілген.[5] 

Мүгедектердің еңбек қатынастары саласындағы құқықтары ҚР мүгедектерді 

әлеуметтік қорғау туралы заңының 32-бабында бейнеленген. Осы заңға сәйкес, 

келесі пункттерді бөліп көрсетуге болады.[6] 

 Бірінші және екінші топтағы мүгедектер үшін аптасына отыз алты сағаттан 

көп емес жұмыс уақытының қысқартылған түрі қамтамасыз етіліп, жыл сайын 

қосымша он бес жұмыс күніне дейін созылатын ақы төленетін демалыс беріледі. 

 Түн мезгіліндегі жұмыс мүгедектің келісімі арқылы және оның 

денсаулығына зиянын тигізбейтін жағдайда ғана рұқсат етіледі. 

 Еңбек келісімін жасаудан бас тартуға немесе қызмет бабы бойынша 

көтерілуіне мүмкіндік бермеуге, жұмыс берушінің инициативасы бойынша 

жұмыстан шығаруға, мүгедекті оның келісімінсіз басқа жұмысқа жіберуге 

болмайды. Мұндай жағдайда тек қана халықты әлеуметтік қорғаудың құқылы 

органдарының территориялық бөлімшелерінің шешімі бойынша мүгедектің 

кәсіби қызметінің оның денсаулығына немесе басқа адамдардың денсаулығы мен 

қауіпсіздігіне қауіп төндірген жағдайда ғана жүзеге асырылады. 

Жұмыс беруші  осы  заңның  негізінде өзінің құралдары арқылы мүгедектерді 

кәсіби жарақаттардан, кәсіби аурудан (оның қателігі негізінде) сақтандырып,  

кәсіби  оқуын  немесе қайтадан оқуын, олардың жұмысқа орналасуы үшін арнайы 

жұмыс орындарын жасауды қамтамасыз етеді. 

Жыл сайын елімізде 9 мыңнан аса азаматтың мүгедектігі анықталады. 

Аймақта өткен жылы 108 мың мүгедек жан болса, биыл олардың саны 112 292 

адамға жеткен. Оның 27 740-ы еңбекке қабілетті. Иә, осыншама адам еңбекке 

қабілетті болғанымен олардың дерлігін жұмыспен қамту мүмкін болмай отыр.  

Соның ішінде, Қарағанды облысындағы мүмкіндігішектеулі азаматтарды алатын 

болсақ: 

Облыста 50695 мүмкіндігі шектеулі азаматтар есепке алынған.[7] 
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Қазақстан Республикасы Қарағанды обылысындағы еңбекке қабілетті 

мүмкіндігі шектеулі азаматтар [8] 

 

 

Жалпы саны:  15676 адам 

 

 

 

Жұмыс істейді            Өз бетінше жұмысқа қамтылғандар           Жұмыссыздар 

     9139  адам                           5029  адам                                                1508 адам 

 

Дамыған елдердің заңдарынан біздің заңдарымыздың ерекшелігі, нақты 

мүгедек жанға бағытталмаған, жеке  тұлғалылық  жоқ.  Елбасымыздың  

Жолдауындағы «Қазақстан кедергісіз аймақ болуы керек» деген сөзі, 2050 

стратегиялық жоспарымызға сай, бізде де ұмытылып отырған алдыңғы қатарлы 

30 елдердегідей «жалпыға ортақ дизайн» нормасы қүнделікті өмір сүру өлшеміне 

айналуы керек деген түсінік. [9] 

    Oсы саясаттың өлшемі мүгедек жандардың өмір сүру ортасының: тұрғын 

үй, көлік, коммуникациялық және ақпараттық ортадағы қолжетімділіктің сапалы 

болуы. Кедергісіз аймақ немесе «жалпыға ортақ дизайн» – балабақшаларда 

тәрбиелеуден бастап, оқып білім алуда, демалып, спортпен айналысуда, қайта 

кәсіби даярлауда, ашық нарықта еңбек етуде, жалпы барлық өмір саласында 

инклюзивтікке жетуіміз керек деген ұғым.  

Елбасымыз айтқандай, еңбек етуге қабілетті және құлшыныстары бар мүгедек 

жандарды жұмыспен қамтып, олардың қоғам өміріне араласып, әлеуметтенуіне 

мемлекеттік органдар, жеке кәсіпкерлер және қоғамдық ұйымдар болып 

12% 

46% 

37% 

0% 

5% 

Есепке алынған мүмкіндігі шектеулі 
азаматтар (Қарағанды) 

1 топ (6412 адам) 

2 топ (24506 адам) 

3 топ (19777 адам) 
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мүмкіндік жасаймыз десек, ең бастысы, бейімделген көлікпен жұмысқа барып 

келу мәселесін шешу болмақ. [10] 

     Бұл мәселе тек жүйелі түрде: қоғамдық көліктер аялдамасының 

инженерлік-техникалық инфрақұрылымның бейімді болуынан бастап, 

жолаушылар көлігінің жылжымалы құралымдарының арнайы жабдықталуымен, 

жүргізушілерден бастап басқарма қызметкерлеріне дейін мүгедек жандар мен 

қозғалу қабілеті әлсіз топ мүшелерін қауіпсіз отырғызып, түсіру амалдарына 

арнайы оқытып даярлауымыз арқылы орындалады.  

Мүгедектер үшін қолжетімді қоршаған ортаны құру мәселесі, соңғы жылдары 

әртүрлі деңгейдегі кеңестердің күн тәртібіндегі негізгі мәселелердің бірі болып 

отыр. Мүдделі институттардың бұлайша баса назар аударуы, кедергісіз орта құру 

жөнінде жұмыстың барлық кезеңінде, мүмкіндігі шектеулі жандардың қоғамдық 

ұйымдары өкілдерін тарта отырып, бұл шараны сындарлы да жүйелі жүргізуге 

мүмкіндік берді. 

     Бұл жұмыстың негізгі бағыттары: қолданыстағы заңнаманы 

жетілдіру;мүмкіндігі шектеулі жандардың негізгі өмір сүру салаларындағы 

нысандар мен қызметтердің қолжетімділігі жағдайын бағалау мен нысандарды 

түгендемелеу (паспорттау);жүргізіліп отырған саясатты ақпараттық қолдау болып 

табылады.[11] 

Ауыр жұмыстардағы, зиянды, қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыстардағы 

жұмыс орындарын есепке алмағанда, меншік нысанына және 

ұйымдастырушылық-құқықтық нысанына қарамастан, ұйымдарда жұмыс 

орындарының тізімдік санынан пайызбен көрсеткенде қосымшаға сәйкес 

Қарағанды облысындағы мүгедектер үшін 2% - дан бастап 4% - ға дейінгі көлемде 

жұмыс орындарының квотасы белгіленген болатын. 

Мүгедектер үшін жұмыс орындарына квота белгіленетін ұйымдардың 

тізімі[12] 
№ Ұйымдардың атауы  Жұ

мыс-

керлер-

дің 

тізімдік 

саны 

Квотаның 

көлемі (% 

жұмыскерлер-дің 

тізімдік санынан) 

Мүгедект

ер үшін жұмыс 

орындары-ның 

саны 

1 Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының 

"Бұқар жырауауданының орталық аудандық ауруханасы" 

коммуналдық мемлекеттік кәсіпорыны 

699 4 27 

2 Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы әкімдігінің 

"Бұқар жырау ауданының білім бөлімі"Қ.Сәтпаев  

атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі 

70 2 1 

3 Бұқар жырау ауданы әкімдігі.Бұқар жырау аудандық 

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі "Бұқар жырау 

аудандықмәдениетүйі" коммуналдықмемлекеттік 

қазыналық кәсіпорыны 

318 4 13 

4 "Бұқар жырау  ауданының  

орталықтандырылғанкітапханалар жүйесі" мемлекеттік 

мекемесі 

161 3 5 

5 Қарағанды облысы,Бұқар жырау ауданы  әкімдігінің 

"Бұқар жырау ауданының білім бөлімінің"Ростовка тірек 

мектебі (ресурстық орталық)" коммуналдықмемлекеттік 

мектебі 

125 3 4 
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6 Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы әкімдігінің 

"Бұқар жырауауданының білім бөлімі "Ю.Гагарин 

атындағы жалпы білім беру ортамектебі" коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

125 3 4 

7 Қарағанды облысы,Бұқар жырау ауданы әкімдігінің " 

Бұқар жырауауданының білім бөлімі "Ю.Гагарин атындағы 

жалпы білім беру ортамектебі" коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі 

75 2 1 

8 Бұқар жырау ауданы әкімдігінің "Бұқар жырау 

аудандықветеринариялық станциясы" шаруашылық 

жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік 

кәсіпорыны 

124 3 4 

9 Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы әкімдігінің 

"Бұқар жырауауданының білім бөлімі "Кузнецкий жалпы 

білім беру орта мектебі"коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі 

57 3  

1
0 

Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы әкімдігінің 

"Бұқар жырау ауданының білім бөлімі "Елтай жалпы білім 

беру орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

87 2 2 

1
1 

"ПКФ Медео" жауапкершілігішектеулі серіктестігі 115 3 3 

1
2 

Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы әкімдігінің 

"Бұқар жырау ауданының білім бөлімі "Шешенқара жалпы 

білім беру орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі 

52 2 1 

1
3 

Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы әкімдігінің 

"Бұқар жырау ауданының білім бөлімі "Калинин жалпы 

білім беру орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі 

63 2 1 

Осы қаулы алғаш ресми түрде Аудан әкімінің бұйрығымен   2017жылдың  26 

маусымында  жарияланып, қолданысқа  енгізілді. Қазіргі таңда 1946 адам осы 

құрылған  ұйымдардың арқасында жұмыспен қамтылып, еш кедергісіз өмір сүріп, 

елдің дамуына, өсіп-өнуіне үлкен үлестерін қосып жүр. 

      Расында, адам мүмкіндігі шектеусіз. Тек сол шексіздікке 

денсаулықтарындағы кінәраттары кедергі демесеңіз, өмірге ынтызарлықпен 

ұмтыла білетін қоларба мен балдаққа сүйене жүріп, елге пайдасын тигізіп, жүрген 

олардың өмірі кім-кімге болса да өнеге болары анық. 
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ҚАЗАҚСТАН КӘСІПКЕРЛІГІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 

УДК                                                                Жұмағұл Н.А. –ҚММУ студенті  

Ғылыми жетекші – э.ғ.к., доцент Абдрахманова К.Ж. 

 

Шағын бизнес тарихи қысқа мерзім ішінде республиканың нарықтық 

экономикасында өзінің лайықты орнын алып үлгірді. Қазіргі уақытта шағын 

кәсіпкерліктің үлесі республиканың ЖІӨ-сінің 1/3 бөлігін алады, әрі 

экономиканың осы секторында 3,5 млн. адам жұмыс істейді. Бүгінгі күнге дейін 

шағын кәсіпкерлік субъектілерінің негізгі жиыны сауда-саттық пен қызмет 

көрсету саласындағы жұмыспен қамтылған. Алайда республика экономикасының 

соңғы жылдарда шапшаң өсуі шағын кәсіпкерліктің өркендеудің сапалы жаңа 

сатысына көшуіне негіз дайындап қойды — ол жақын жылдарда бәсекеге 

қабілеттіліктің және жаңа жұмыс орындарын құрудың негізгі факторына 

айналатын технологиялық та, жоғары технологиялық та шағын өндірістердің 

пайда болуы. Экономиканың осы секторын ары қарай да серпінді дамыта беру 

үшін, жұмыс барысында пайда болатын көптеген мәселелерді (әкімшілік, 

құқықтық, кредит-қаржылық және т.б.) бірте-бірте емес, қарышты қадаммен 

жедел шешу қажет. Мемлекет бұны алдын ала көруге және шағын кәсіпкерліктің 

бұл жаңа бағытының дамуын жан-жақты қуаттауға, салықтық, қаржылық, 

құқықтық қолдау көрсету мүмкіндіктері мен мөлшерлерін анықтауға тиіс. 

Шешілуге тиіс басты мәселелердің бірі деп үкіметтің ақша қаражаттары 

ағынын шағын бизнестің нақты экономикасына келтіруге, өндіріске салынатын 

инвестицияларды өсіруге бағытталған іс-шаралары кешенін өткізуді айтуға 

болады. Ондай іс-шаралардың қатарына: кәсіпкерлердің мүлкін жария ету, 

Америка долларын көлеңкелі айналымнан ығыстырып шығару, шағын бизнестің 

борыштарын есептен шығару секілді іс-шаралар жатқызылады. 

Шағын және орта кәсіпорындар жақын болашақта қазақстандық 

экономиканың «қыр жотасына» айналуға тиіс. Шағын бизнестің қарқынды 

өркендеуі үшін, орасан көп қаржы қаражаты қажет, ал ол біздің мемлекетімізде 

көп емес. 

Инвестицияларды сомасы 12 трлн. теңгеден асатын екінші деңгейдегі 

банктерден, сондай-ақ зейнетақы жинақтары 7 трлн. теңгеден асып жығылатын 

жинақтаушы зейтетақы қорларынан табуға болады. Солай болса да, 

экономиканың нақты секторы айналым қаражатының, ішкі инвестициялардың 

жетіспеушілігінен, жұртшылықтың төлем қабілетсіздігінен тұншығуда. 

Экономикадағы айналым қаражатының жетіспеушілігін іс жүзінде АҚШ 

доллары жауып отыр: ол республикада көлеңке бизнестің өркендеуіне қолайлы 

http://www.inform.kz/
http://www.astana.enbek.gov.kz/
http://www.egov.kz/
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жағдай туғызады. Сондықтан, біздің көзқарасымыз бойынша, орын алып отырған 

жағдайдан шығудың дұрыс жолы — ол ақшалай қаражаттың экономиканың накты 

секторына түсуін ынталандыруға бағытталған іс-шаралар кешенін мемлекеттік 

деңгейде өткізу болмақ. Амнистияның (кешірім берудің) басты мақсаты — 

экономикаға жұртшылықтың мемлекет үшін ашық емес, валюталық жинақ (оның 

ішінде елден сырт жерлерге шығарылған) ақшаларын экономикаға тарту, оларды 

жария етуге мүмкіндік беру. Соған байланысты ел президенті: «… мемлекет пен 

бизнестің арасындағы қатынастарға «шындық сәтін» түбегейлі енгізу үшін, 

капиталдарды жария ету туралы заң қабылданды. Қазір біз ең болмағанда 

ақшалардың бір бөлігі қайтатынына үміт артамыз. Олар қазақстандық 

экономикаға жұмыс істеуге, жұмыс орындарын құруға тиіс. Жалпы 

кәсіпкерліктің, шағын бизнестің табысты қалыптасуын мен жұмысымыздың 

маңызды нәтижелерінің бірі деп санаймын», — деген-ді («Егемен Қазақстан», 

2001 жылдың 5 мамыры). 

Жуықта өткізілген қолма-қол ақша қаражатының, негізінен, АҚШ 

долларының амнистиясымен қатар, іс-шаралардың бірі ретінде кәсіпкерлер 

мүлкінің өзін жария етуді айта аламыз. Ол — жылжымайтын мүлік, басқадай 

негізгі қорлар, құрал-саймандар және айналыс құралдары. Бір жағынан, бүл 

мүліктің төмендетіліп қолданылып жүрген құнын дереу көтеруге, демек, 

салықтарды жинап, бюджетке түсетін түсімдерді ұлғайтуға мүмкіндік берсе, 

екінші жағынан, кәсіпкерлердің төмендегілерге: біріншіден, негізгі жария 

қүралдарды кепілге беріп, кредиттер алуға, екіншіден, өздерінің инвестицияларын 

амортизациялық аударымдарды шығыстың тиісті бабына енгізу жолымен 

қайтаруға мүдделілігі артады, ал бүл іскерлік белсенділікті жандандырады, әрі 

ішкі инвестицияларды айтарлықтай көбейтеді. Ең бір қарапайым есептеулер 

бойынша, жүмыс істеп тұрған шағын кәсіпорындардың мүлкінің құны 2 млрд. 

доллардан асады. 

Жағдайдың қиындығы қолма-қол ақшаға жариялылық сипат беру туралы 

қабылданған заң мен осы заңда айтылмаған, бұрын сатып алынған мүлік 

арасындағы қарама-қайшылықта жатыр. Қазіргі уақытта кәсіпкерлердің іс жүзінде 

еркін қолма-қол ақшасы жоқ, өйткені ол фирманың айналымында «айналып» жүр, 

сондықтан олардың жария ететін ештеңесі жоқ. 

Сонымен бірге фирманың әлі жария сипат алмаған мүлкінің құны ескі де, 

жаңа да салық кодексімен жэне амнистия туралы заңмен қарама-қайшылыққа 

келіп тұр. Мысалы, ескі салық кодексі бойынша 500 ең аз айлық есептік 

көрсеткіштен (АЕК) артық, ал жаңа кодекс бойынша 2000 АЕК-тен артық сомаға 

сатып алу (сауда жасау) жеке табыс болып есептеледі, демек, табыс салығының ең 

жоғары мөлшерлемесімен салық салынуға тиіс. Сөйтсе де, мүлік, немесе, жалпы, 

тұтас бизнес сатылған (әбден әділ және түсінікті үдеріс) жағдайда, қабылданған 

заңға сэйкес, кәсіпкер жаңадан иеленген ақша үшін-міс, тіпті қылмыстық 

жауаптылыққа дейін толық жауапкершілік көтереді. Сондықтан мүліктің 500 

АЕК-тен немесе 2000 АЕК-тен артық болуы мәселесінің шешілуі шағын және 

орта бизнес кәсіпкері үшін ақшаның өзін жария етуден гөрі маңыздырақ. Іскер 

адамдардың бұл санатының, әдетте, банкноттарға толы, бір жерлерге жасырылған 

қаптары жоқ. Әлдебір төтенше жағдайлардан сақтандыру сомалары, әрине, бар, 
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бірақ олар көп емес, сондықтан ақшаны жария ету үдерісіне елеулі ықпалы бола 

қоймайды. 

Негізгі қаржы қаражаттарын кәсіпкерлер, әдетте, үлкен пайдаға жету үшін 

өндіріске салуға тырысады. Бірақ бүгінгі күні отандық экономиканы көтеруге 

белсенді қатысқан отансүйгіш кәсіпкерлер ұтылып отыр. Алайда олар сол уақытта 

мүлік жинап алып, енді оны жария түрде сата алмайды, ал ақшасын «қобдишаға» 

тыққандар немесе шетелге асырғандар ұтысқа жетті. 

Ақша амнистиясынан, негізінен, экономиканы көтеруге мүлдем қатыспаған 

компрадор буржуазиясының өкілдері ұтты. Сондықтан капиталды жария ету 

туралы заңға осы көрсетілген мәселені шешетін қосымша заң актісін қабылдау 

қажет. «Капиталды жария ету» дегенді толық азат ету немесе мемлекеттен 

жасырылған табыстар мен тиянақсыз заңнама кезінде сатып алынған мүлікті 

ерікті түрде мағлұмдау деп түсіну керек. Біржолғы акция керек емес, кәсіпкерлік 

қызметті, кемінде, бес жылға заңдастыру (жария ету) үдерісі қажет. Оның үстіне, 

Қазақстанда тұрғын үй құрылысын салу және құрылыс материалдарын сатып алу 

барысында капиталды жария етудің оң (заңды күшін сақтаған ескі Салық 

кодексінде бекітілген норма) тәжірибесі бар. 

Осы кезең ішінде қаншама жекежайлар мен жекеменшік үйлер салынғаны 

ешкімге құпия емес. Соған ұқсас жағдайдың тұтынуға емес, ұдайы өндіруге 

бағытталған сапалы инвестициялау үдерісін жақсарта отырып, экономиканың 

нақты секторында орын алғаны дұрыс болар еді. 

Шағын бизнесті дамыту үшін маңыздылығы ешбір кем емес мәселе болып 

қолма-қол ақшаны көлеңкелі айналымнан ығыстырып шығарып, оны өндіріске 

салу, біздің пікірімізше, ақша айналымына қазақстандық алтын ақшаны енгізу 

болар еді. Алтын ақша, жинақтау шарасы ретінде, оны долларға сатып алуды 

ынталандыратын болады, сөйтіп, доллардың қолма-қол ақша айналымынан 

ығыстырылуына келтіреді. Қазіргі уақытта ақшаның басты қызметі — құнның 

өлшемі болуды теңге орындап отырған жоқ. Қолма-қол доллардың қазір 

республикада ЖІӨ-нің 10-15%-ін немесе айналымдағы ақшаның жартысын алып 

отырғанын түсіну үшін, соншалықты ақылды болу міндетті емес. 

Шындығында, теңгені ауыстыра отырып, доллар біздің экономикамызда 

ақшаның атқаратын үш қызметін: құнның өлшемі, жинақтау өлшемі және 

айналыс өлшемі болуды өзіне алып отыр. Жұртшылық ақшасын доллармен 

жинайды, барлық жерде тауарлар мен қызметтердің (тіпті кейде импортқа қатысы 

жоқ болса да) құны «шартты бірлікте» тұлғаланады. Төлем құралы ретінде доллар 

экономиканың көлеңкелі секторында іс жүзінде барлық қолма-қол ақшамен 

жасалатын мәмілелерде кең қолданыс тапты. 

Барлық дерлік, оның ішінде мемлекеттік кәсіпорындар да, өздерінің тауарлары 

мен қызметтеріне (ұялы байланысқа, кабельдік ТВ, бензинге, көмірге және 

басқаларына көтерме багаларды) бағаны АҚШ долларымен немесе «шартты 

бірлік» деп аталатынмен белгілейді. Ондай кезде қылмыстық қудалаудан 

сақтанып қана олар ақыны теңгемен сол ақы төленетін күнгі айырбас бағамымен 

алады, яғни олар бірінші болып іс жүзінде АҚТТТ долларын бүгінгі күнгі құн 

өлшемі және айналыстың жалпыға ортақ құралы деп таниды. 
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Сондықтан үлттық валютаны ары қарай нығайту үшін, мемлекеттік 

кәсіпорындар мен мекемелердің, бәрінен бұрын, монополистердің АҚШ 

долларына емес, әр тоқсанға үкімет белгілейтін ең аз айлық есептік көрсеткішке 

(АЕК) байлам жасаулары керек. Бұны орындау оңай ғана емес, отансүйгіштік те 

болады, бірақ экономикамыздағы инфляциялық үдерістерді толық ескереді. 

Сөйтіп, мемлекет тауарларға «ш.б.», яғни АҚШ долларында тұлғаланған 

әртүрлі бағалардың бар екенін іс жүзінде мойындап отыр. Алайда өзара 

есептесулерде бұл салық заңын бұзушылық деп саналмайды, ал сол уақытта 

өнімді өзіндік құнынан төмен бағамен сату сондай деп есептеледі. 

Алтын теңгенің негізгі қызметі — ақшаны ұлттық валютада жинақтау үшін 

қажетті жағдайлар туғызу. Қазіргі уақытта бірқалыпты құнсыздану орын алып 

тұрғанда, теңгеден қашу басталады. Валютаға жапа-тармағай сұраныс құнсыздану 

тетігін шыр айналдырып жібереді, ал ол, өз кезегінде, инфляцияға, мерзімі 

ұзартылған инфляцияның ұдайы өсуіне келтіреді, өйткені мерзімі өтіп кеткен 

кредит берешегі мен сыртқы борыш артады. Осындай қиын-қыстау жағдайларда 

жұртшылыққа жинақ ақшаларын кепілдікпен сақтаудың басқа механизмдерін 

ұсыну қажеттігі айқын сезіледі. Әлемдегі соңғы оқиғалар АҚШ долларының 

соншалықты орнықты валюта еместігін, әрі кез келген сәтте күтпеген жерден 

апаттық құлдырауға түсуі мүмкін екенін көрсетті. 

Сонымен бірге алтын теңге оны қолма-қол валюта немесе теңгемен сатып алу 

барысында жұртшылықты табыстарын мағлұмдаудан босату жолымен 

табыстарды жария ету шараларына да қатыса алады. Сондықтан алтын теңге 

эмиссиясы (шығарылымы) алтынмен, скандиймен,  осмиймен,  платинамен 

және  басқа да асыл металдармен қамтамасыз етілуге тиіс, ал бұл эмиссияның 

құнын арттырып, жаңа бірлікті тұрлаулы жасар еді. Кейінгі эмиссияларды өткізу 

қымбат тұратын асыл металдардың (Қазақстанда олар жеткілікті) қорларының 

артуы қамтамасыз етілген жагдайда гана мүмкін болады. 

Алтын теңге жоғарыда аталғандардан басқа салаларда айналысқа түсе 

алмайды. Мысалы, алтын теңгеге дүкенде шұжық сатып алуға болмайды, бірақ 

оны алдын ала теңгеге айырбастап қана шұжық сатып ала аласыз. Біз ұсынып 

отырған ақшаны жария ету механизмі және алтын ақшаны енгізу жұртшылықтың 

жинақталып қалған ақшасын айналымға нақты тарта алады деп ойлаймыз. 

Алтын ақшаны енгізудің маңызсыз емес мәселелерінің бірі -ол қазақстандық 

алтын өндірушілердің алтын іздеу (старательдік) артельдерінің шағын 

кәсіпорындарына дем беру. 

Қазіргі уақытта алтын өндіру деңгейі, — алтынның ірі және бірегей кен 

орындарында оларды игеру үшін республика үкіметі елеулі іс-шаралар қабылдап 

жатқанмен, — мемлекеттік «Қазақстан алтыны» бағдарламасында белгіленген 

межеден алшақ жатыр. 

Сонымен бірге алтынның шағын және орта кен орындары, — оларда алтын 

қорларының жартысынан көбі шоғырланып жатса да, -әзірше әлеуетті 

инвесторлардың назарынан тыс қалып отыр. Осындай үлкен емес кен 

орындарынан алтын өндірумен бұрынғы жылдары алтын іздеу артельдері 

айналысатын. Алтын іздеушілердің артельдері өзінің мәніне қарай, әдетте, жұмыс 

істейтіндердің саны 50 адамға жететін шағын кәсіпкерлік субъектілері болатын. 
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Өткен ғасырдың 90 жылдарының басында олар сол кен орындарына байланған 

ауылдарда тұратын көптеген адамдарды жұмыссыз қалдырып, тарай бастады. 

Алтын іздейтін артельдердің қызметін қалпына келтіру үшін, бірқатар іс-шаралар 

атқарылуға тиіс, олардың ішіндегі маңыздырақ саналатындары төмендегілер: 

алтын өндірумен айналысатын жекелеген шағын кәсіпорындардың деңгейлес 

икемді байланысын қамтамасыз ету; шағын және орта кен орындарын игеру үшін 

қаражат шоғырландыру мақсатында қауымдастықтар немесе ынтымақтастықтың 

басқа түрлерін құру; инвестициялық жобаның әрбір қатысушысының қызметін 

жақсартуға қатысты жағдайлар туғызу үшін, техникалық-технологиялық, ғылыми 

және инвестициялық саясатты үйлестіру. 

Экономикалық кешірім берудің (амнистияның) екінші бір мәселесі -

кәсіпорындардың борыштары. Кәсіпорындардың барлық деңгейлердегі 

бюджеттерге және бюджеттен тыс қорларға өсімпұлдары мен айыппұлдарының 

бір бөліктерін есептен шығаруға баруға болады. Осындай кешірім беру белгілі бір 

шарттармен, оның ішінде, бересілерді өтеу мерзімдерімен келісілуге (яғни 

ескеруге) тиіс. Кәсіпорын атқарушы билік органдарымен борыштарды өтеу 

кестесін келіседі: оны орындау барысында оған өсімпұлдары мен 

айыппұлдарының бір бөліктеріне: өтеу мерзімі ұзақ болса, кешірім берілетін сома 

да аз деген қағидамен кешірім беріледі. Осыған байланысты Алматы қаласы 

бойынша іс жүзінде жұмыс істемейтін және салық органдарымен байланысын 

үзген бес мың заңды тұлға — шағын бизнес субъектісі және шамамен сондай 

нақты жұмыс істемейтін, бірақ бос есеп-қисаптарын жүйелі түрде тапсырып 

отыратын субъектілер бар. Соған ұқсас фирмаларды жабудың жэне банкрот деп 

жариялаудың қиындатылған іс-амалдарының салдарынан жұмыс істеп тұрған 

шағын кәсіпорындардың саны туралы да, өсуі жайындағы да ақпарат дұрыс 

болмай шығады. Шағын бизнес субъектілерінің «дүниеге келгені» тіркеледі де, 

«өлгені» тіркелмейді. Сондықтан кәсіпорындардың қызмет атқаратындарын 

анықтау, жұмыс істемейтіндерін жабу үшін, біржақты тәртіппен толық және 

жалпыға бірдей тізбелеп түгендеуді ұсынамыз. 

Үкіметтің шағын бизнесті салық заңынан құтқару үшін жасаған әрекеті — 

2000 жылғы қарашаның 11-інде шығарған «Заңды тұлғаларға — шағын бизнес 

субъектілеріне салық салудың оңайлатылған жүйесі туралы» нұсқаулығы болды. 

Бұл нормативтік құжат кәсіпкерлік қызметке қойылатын әкімшілік 

тосқауылдарды патент жүйесін енгізу жолымен қысқартуды көздейді. Соған 

қарамастан, бұл ұзақ күттірген құжат шағын кәсіпкерлік үшін бір жылдан аз 

мерзімге беріледі. 

Біріншіден, күнделікті өзгеріп тұратын әлеуметтік-экономикалық жағдайларда 

осындай мерзімге қызмет түрін жоспарлау мүмкін емес. Қолданылып жүрген 

халықаралық стандарттарға сәйкес, — ал Қазақстанның экономикасы 

дүниежүзілік шаруашылықтың бір бөлігі болып саналады, — салық патенті салық 

жылының белгілі бір айларына ғана емес, күндеріне, тіпті сағаттарына берілуге 

тиіс. Екіншіден, әрбір жарты жыл сайын салық комитеті хронометраж, яғни 

шағын кәсіпорынның (ШК) шаруашылық қызметінің іс жүзіндегі тексерілуін 

өткізіп отыруға тиіс. Одан өзге, жылына бір рет ІПК ресми тексеруге жатады. 

Қорытындысында, бір жылдың ішінде бір рет тексерудің емес, үш рет тексеру 
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орын алады, ал бұл «Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер» 

Заңының 137-бабына қайшы келеді. Үшіншіден, патенттеу нысандарының тізбесі 

өте-мөте қысқарған, ол да салық патенті соған сәйкес кез келген өндірістік 

қызметті шектеуге тиіс емес, қолданылып жүрген халықаралық стандарттарға 

қайшы. Төртіншіден, патенттер сатып алу шараларын мүмкіндігінше оңайлату, 

сонымен бірге касса аппараттарын қолдануды мүлдем алып тастау қажет. 

Бесіншіден, «Салық және бюджетке төленетін басқа да төлемдер туралы» Заңның 

патент иеленушілер үшін салық мағлұмдамасын табыс етуін көздейтін 144-бабы 

әлі күнге дейін күшін жойған жоқ: бұның өзі патент жүйесінің мәніне қайшы 

келеді.Салық салу жүйесіндегі қарама-қайшылықтар қаланың әртүрлі 

аймақтарының инфрақұрылымы бір-бірінен бөлек ірі қалаларда ерекше 

байқалады. Салық салу жүйесі үлкен қаланың бұл ерекшеліктерін толық көлемде 

ескере бермейді де, шағын кәсіпкерлік субъектілерінің біркелкі емес дамуына 

келтіреді. 

Қорытындылай келе,жалпы шағын бизнестің дамуы экономиканың дамуына 

жағымды жағдай қалыптастырады: қоғамда бәсекелестік орта дамиды, қосымша 

жұмыс орындары ашылып, тұтыну секторы кеңеймек. Шағын кәсіпорындар 

қоғамдық өндіріс үрдісіне жаңа құндылықтар жасайтын ұлттық табысты 

арттырып, қосымша еңбектің түрін қосады. Шағын кәсіпкерлік халық 

шаруашылығының барлық салаларында қызмет ете отырып, экономикалық 

ұйымдастыру, құқықтық, қаржы, әлеуметтік мәселелерді қамтитындықтан, 

болашақта еліміздің дамуының қайнар көзі болып табылмақ. Қорытындылай келе, 

шағын кәсіпкерліктің экономика жағдайын дамытудағы негізгі фактор екенін 

дәлелдей келе, кәсіпкерлік модельді ұстану қажеттігін баса айтқымыз келеді. Осы 

тұрғыда мемлекет кәсіпкерлік белсенділікті тиімді, әрі лайықты ынталандыру 

әдістерін қарастырғаны жөн. 
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дамытудың кепілі. Жалпы кәсіпкерлік ұғымы нені білдіреді? Кәсіпкерлік немесе 

кәсіпкерлік қызмет дегеніміз тәуекелге бел буып жүзеге асатын экономикалық 

әрекет, тауарларды өндіру мен сатудан, көрсетілетін қызметтен жүйелі пайда 

алуға бағытталған шаруашылық қызмет. 

Қазақстан Республикасы Конституциясына сәйкес, әркімнің кәсіпкерлік 

қызмет еркіндігіне, өз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік қызмет үшін еркін 

пайдалануға құқығы бар. Осының негізінде әрбір азамат өзінің бизнесін кез-

келген уақытта ашуға және мемлекеттен қолдау алуға мүмкіндігі бар. Демек, 

қазіргі таңда Қазақстанда кәсіпкерлік саласына ерекше назар аударылуда және 

оны қарқынды түрде дамытуға мүмкіндіктер зор. Осыған сәйкес,  ҚР Елордасын 

дамытудың басымды бағыты шағын және орта бизнесті дамыту болып табылады.  

Жалпы Қазақстанда жеке кәсіпкерлікті қoлдау мәсeлeсі aлғaш рeт 1992 жылғы 

«Жеке кәсіпкерлікті қoлдау жәнe қорғау туралы» зaңында көрініс тапты.Қазіргі 

уақытта, жоғарыда айтылып өтілгендей мемлекет тaрапынан кәсіпкeрлікті 

дамытуға үлкен мән қойылып, бірталай іс-шаралар жүргізіледі және әр түрлі 

бағдарламаларда көрініс тапты. Бұл мәселе ҚР-ның Президентінің «Қазақстан-

2050» Стратегиясы» бағдарламасында да көрініс тапқан: экономикалық өсу 

стрaтeгиясының принципі ретінде шағын кәсіпкерлікті дамытудың мақсаты – оны 

дамыту үшін қoлайлы жағдай жасау [3]. Осы бағдарлама аясында бірнеше 

басымдылықтар көрініс тауып, оларды жүзеге асыру арқылы нәтижесінде 

кәсіпкерлік субьектілері санының өсуі, жаңа жұмыс орындарының құрылуы, 

шағын бизнес саласында жұмыс істейтіндер санының артуы, нақты бәсекелестік 

орта құру, қоғамның орта негізі ретінде меншік иелерінің жаппай жігін 

қалыптастыру күтіліп отыр. 

2010 жылдан бастап шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту және қолдау 

мақсатында «Бизнeстің жол кaртaсы – 2020» бaғдaрлaмaсы (бұдан әрі – БЖК-

2020) іске асырылуда. Бұл бағдарлама бойынша қолдау келесідей бағыттар 

бойынша жүзеге асырылады: 

1. Жаңа бизнес-бастамаларын қолдау;   

2. Кәсіпкерлік секторды сауықтыру;  

3. Өнімді шетке шығаруға бағдарланған өндірістерді қолдау. 

БЖК-2020 іске асыру үшін Астана қаласына республикалық бюджеттен 5905,6 

млрд. теңге бөлінді [3]. 

Қорытындылай келе, осы бағыттарды жүзеге асыра отырып, мемлекеттік 

саясат пен нарықтық экономиканы дамыту мемлекет тарапынан эффективті түрде 

жүзеге асырылады. 

Кәсіпкерлік тақырыбын қозғаған мезетте оны дамутудағы басты факторларды 

атап өту маңызды, соның ішінде кәсiпкерлiктi қолдаудың және реттеудiң ең 

маңызды түрі инвестициялық қолдау болып табылады. Яғни, кәсіпкерліктің 

мемлекет үшін экономикалық тұрғыдан дамуына ерекше септігін тигізетіні 

айқын, алайда, осы саланың дамуында инвестициялар рөлі қандай? 

Жалпы «Инвестиция»ұғымы – табыс алу, меншікті капиталын молайту және 

елдің материалдық байлығы мен материалдық емес сипаттағы қоғамдық 

құндылықтарын еселей түсу үшін шаруашылық жүргізуші субъектілер салатын 

инвестициялық қаражатты білдіреді [1]. Сөздің қысқасы, инвестиция деп 
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капиталды қандай да бір өндірісті дамыту үшін жұмсап, сол арқылы келешекте 

пайыз түрінде немесе басқадай түрде табыс табуды атайды. Сонымен қатар 

инвестиция экономикалық өсудің негізі бола отырып , елдің әлеуметтік дамуына 

жағдай жасайды. Осы айтылғандармен қатар инвестиция экономикалық дамудың 

жоғарғы және тұрақты қарқынын қалыптастырудың , ғылыми-техникалық 

прогресс жетістіктерін өсірудің, инфрақұрылымды дамытудың маңызды факторы 

болып саналады.Инвестиция маңызы неде? Біріншіден, инвестициялар тиімділікті 

арттыруға бағытталады, яғни олардың арқасында келесідей заттар жүзеге асады: 

жабдықтарды ауыстыру, персоналды оқыту, өндіріс қуаттарын өндірістің тиімді 

жағдайы бар аймақтарға қарай ауыстыру және арқылы шығындарын азайтуға 

жағдай жасау. Екіншіден, инвестиция өндірісті кеңейтуге бағытталады. Бұл 

жағдайда өндіріс орындарының нарыққа тауар шығару қабілеттілігі кеңейе түседі. 

Оның үстіне, инвестициялар жаңа өндіріс орындарын ашуға және мемлекеттік 

басқару ұйымдарының талаптарын орындауға бағытталады. 

Инвестициялау процессіне жеке тоқталып өтсек, аталған үдеріс келесідей 

жүзеге асырылады: 

1. жоба көлемі бойынша (кіші және мегажобалар) 

2. жобалардың бағытталуы бойынша (коммерциялық, әлеуметтік, мемлекеттік 

мүдделермен байланысты, т.б.) 

3. мемлекет қатысуының түрі бойынша (мемлекеттік капитал салымдары, 

акциялар пакеті, салық жеңілдіктері, т.б.) 

4. салынған қаражаттардың өтімділік дәрежесі бойынша [2]. 

Жалпы инвестициялардың екі негізгі тобы бар:  

 нақты; 

 қаржылық. 

Нақты инвестициялар — жаңа кәсіпорындарды құруға немесе істегі 

кәсіпорындарды техникалық қайта жарақтандыруға және жөндеуге кеткен 

салымдар, қаржылық инвестициялар- акциялар және бағалы қағаздарға салмдар. 

Бірінші жағдайда кәсіпорын-инвестор өзінің өндірістік капиталын, яғни негізгі 

өндірісті кқорлар және олардың қызмет етуіне қажетті айналмалы қорларын 

ұлғайтады. Екінші жағдайда инвестор бағалы қағаздардан дивидендтер түрінде 

табыс алу арқылы өзінің қаржылық капиталын өсіреді. Ал өндірісті құруға 

ақшалай салымдарды инвестициялық жобаларды қаржыландыруға қаражаттарды 

тарту үшін акциялар шығарған кәсіпорындар мен ұйымдар жүзеге асырады [4]. 

Мемлекетте кәсіпкерлікті дамыту үшін ең бастысы қолайлы инвестициялық 

климат құру қажет, ол инвестициялық салымдар көлемімен ғана емес, ең 

алдымен, бұл салымдардың нақты инвестициялық жобаларға құйылу 

тиімділігімен анықталуы тиіс [5]. Мемлекетте қолайлы инвестициялық климатты 

құруда мемлекеттің реттеуші қызметі өте маңызды. Мемлекет тарапынан 

инвестициялық жобалар үшін басымды экономика салалары анықталуы тиіс, 

отандық және шетел инвесторлары үшін олардың инвестициялық салымдарын 

қорғайтын құқықтық база құрылуы және инвестициялардың экономикалық және 

әлеуметтік тиімділігі қамтамасыз етілуі қажет. Бұл инвестициялық жобалау 

механизмі негізінде жүзеге асырылады. Инвестициялық жобалау механизмінің 

актуалдығы экономика салаларына инвестициялар ағымын басқару, 
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инвестицияларды талдау және дайындау процесінде бақылау жүйесін қолдану 

арқылы инвестициялардың тиімділігін қамтамасыз етумен анықталады.  

Шетел инвесторларының пікірі бойынша, Қазақстан инвестициялық салымдар 

жасау үшін тартымды нарық болып табылады. Біздің ел пайдалы қазбалар, 

ауылшаруашылығы жерлерінің  қорларына және квалификациясы жоғары жұмыс 

күшіне бай, сондай-ақ үлкен өндірістік потенциалға ие, бірақ оларды тиімді 

қолдану үшін инвестициялық салымдар жасалуы қажет [4]. 

Соңғы жылдары Қазақстан ТМД елдері арасында инвестициялық салымдар 

көлемі жағынан алға шықты [2]. Бүгінгі күні Қазақстанда инвестициялық 

қызметті жүзеге асыру үшін қажетті барлық құқықтық база жасалған. Мысалы, 

2003 жылы «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының  заңы 

қабылданды. Заң тарапынан отандық жәнешетелдік инвесторлардың 

құқықтарының толықтай қорғалуы мен жасалған келісімшарттардың 

тұрақтылығына кепілдік берілген [1]. Сондай-ақ, Заңда Қазақстан 

экономикасының басым салаларында жүзеге асырылатын инвестицияларды 

мемлекеттік қолдау шаралары анықталған. Инвестицияларды мемлекеттік қолдау 

шаралары отандық инвесторларға да, сол сияқты шетелдік инвесторларға да тең 

дәрежеде таралады.  

Алайда, инвестициялау үшін қолайлы ауыл шаруашылығына, құрылысқа, 

қызмет көрсету аясы мен басқа да салаларға шетелдік инвестициялардың 

қарқынды өсіміне ықпал ете алмай отыр. 

Инвестициялық қаржыларды ел экономикасына жүзеге асыру әртүрлі нысанда 

жүзеге асырылады. Оған шетелдік банктер мен халықаралық ұйымдардан қарыз 

алудан бастап кәсіпорындарды тікелей шетел инвесторларының меншігіне сатуға 

дейінгі әрекеттер жатады.  

Шетелдік инвестициялар үлесінің 2 есеге жуық қысқаруы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің стратегиялық мұнай-газ секторында мемлекеттің 

қатысуын күшейту жөніндегі саясатына сәйкес «Қарашығанақ» жобасына 10%-

дық қатысу үлесін мемлекеттің сатып алуымен байланысты болған. 

Қазақстанның «Қарашығанақ» жобасындағы 10%-дық үлесті иемденуі-  

Қазақстанға тікелей инвестициялардың таза әкелуінің төмендеуіне және бір 

мезгілде ҚРҰҚ шетелдік активтерінің өсімінен портфельдік инвестициялар 

бойынша таза әкетілудің ұлғаюына, сондай-ақ қазақстандық банктердің 

борыштық міндеттемелерінің төмендеуіне  әсерін тигізген [1]. 

Елге ағылатын инвестициялардың шектілігінің себебін талдау шетелдік 

инвесторлардың өздерінің және мамандандырылған әлеуметтік ұйымдардың 

берген бағаларына да негізделген. Отандық және шетелдік мамандардың бағалауы 

бойынша, инвесторларды ең алдымен мынадай факторлар алыстатады: 

 елдегі еркін экономикалық аймақтардың жеткіліксіз саны; 

 жалпы алғандағы заңнамалық базаның тұрақсыздығы; 

 инвестициялық жобалар үшін қаржыландырудың жоқтығы; 

 іскерлік ақпарат нарығының дамымағандығы; 

 көліктік инфрақұрылымның дамымағандығы. 
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Дегенмен, мемлекетте шетелдік инвестициялар жоқ деп айтуға келмейді, 

бұған дәлел ретінде бүгінгі таңда әлемдегі ең қымбат, ең күрделі кен орны 

«Қашаған» жайлы атап өтуге болады.  

Қашаған кен орны Солтүстік-Каспий жобасының құрамына кіреді. Мұнай 

орнында  North Caspian Operating Company (NCOC) компаниясы жұмыс істеуде. 

Оның құрамында француздық Total EP Kazakhstan, американдық ExxonMobil 

Kazakhstan Inc., ағылшын-голландық Shell Kazakhstan Development B.V., 

қытайлық CNPC, жапондық Inpex және жобаның операторы болатын AgipCaspian 

Sea B.V. компаниясы және ұлттық «ҚазМұнайГаз» компаниясы кіреді. Жобаға 

салынған жалпы инвестиция 50 млрд долларды құрайды. 

Қорытындылай келе, кәсіпкерлік дегеніміз адамдар жүзеге асыратын 

шаруашылық қызмет түрі болып табылады. Кәсіпкерліктің дамуы мемлекет 

дамуына тікелей ықпалын тигізетіні анық, осы себеппен байланысты бұл саланы 

қолға алу мемлекетке тиімді. Кәсіпкерлікті дамыту жолында инвестицияға ерекше 

мән берілуі қажет, демек мемлекетте қолайлы инвестициялық климат жасалуы 

керек.  

Қазақстанның айтарлықтай өнеркәсіптік әлеуеті бар. Бірақ табиғи және еңбек 

ресурстарын одан әрі тиімді пайдалану үшін ірі капитал қажет, яғни шетелдік 

инвесторларды тарту қажеттілігі туындайды. Қазақстанның болашақта көптеген 

экономикалық секторлардан үлкен жетістіктерге жету мүмкіндігі зор және осы 

арқылы мемлекет дүниежүзілік аренада өз беделін асқақтату жолында. 
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Государственная политика поддержки малого и среднего 

предпринимательства является одним из приоритетных направлений социально-

экономической политики государства, которая строится на принципе создания 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательств, 
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особенно в тех направлениях их деятельности, которые дают максимальный 

социально-экономический эффект. Более десяти лет государством для 

предпринимательства создаются условия для устойчивого его развития, и 

определенные положительные результаты достигнуты в этой сфере. 

Предпринимательство в сегодняшнем Казахстане, хотя и испытывает 

значительные трудности, - уже свершившийся факт. Оно защищено законом и 

будПереход к рыночной экономике требует радикальных преобразований 

структуры производства, направленных на преодоление монополизма и развития 

конкуренции. Решение этой задачи невозможно, как подтверждает мировой опыт, 

без развития предпринимательства, основанного на различных формах 

собственности. 

В Республике Казахстан интенсивно создаются все предпосылки развития 

предпринимательской деятельности, в частности, осуществлена большая работа 

по приватизации собственности, благодаря которой создается прочная 

экономическая основа для развития предпринимательства, значит и общества в 

целом. Страна процветает благодаря предпринимателям, а предприниматели – 

благодаря поддержке своих государств. 

Решение важнейших проблем, обеспечивающих развитие нового слоя 

предпринимательства в регионах, отражено в Послание Президента Республики 

Казахстан Н.А.Назарбаева от 29.01.2010года («Дорожная карта бизнеса - 2020»). 

Становление малого бизнеса в Республике с первых дней экономических 

реформ является одним из приоритетов экономической политики государства. 

Предпринимательский класс выступает неотъемлемым атрибутом рыночной 

экономики, самостоятельным субъектом экономических отношений. Большая 

часть предпринимателей относится к так называемому среднему классу, который 

обеспечивает устойчивость не только экономики государства, базирующейся на 

рыночной системе хозяйствования, но и оказывает влияние на политические 

процессы в обществе, не допуская отхода от либеральных и рыночных ценностей. 

Важную роль в выяснении вопросов развития предпринимательства играет 

мониторинг - обследование с целью сбора данных для анализа определенных 

параметров экономической жизни проводимой в разрезе региона. Наиболее 

трудоемкими показателями, как по степени их получения, достоверности, так и по 

степени их обработки, являются показатели финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Кроме экспресс-анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий, в ходе мониторинга большое значение уделяется 

обработке статистической информации о малых и средних фирмах, а также 

данных социологического опроса руководителей этих предприятий. 

  Положительным моментом в развитии предпринимательства, например, 

Актюбинской области является поворот к производственным видам деятельности. 

Так, треть предпринимателей занимается производственными видами 

деятельности, более 20% - работает в сельскохозяйственном секторе 

национальной экономики. Торгово-закупочная деятельность привлекает каждого 

десятого респондента, а всего торговлей, посреднической деятельностью и 

предоставлением услуг занято 40,9% предприятий. Более половины опрошенных 

предприятий прогнозируют увеличение объемов выпускаемой продукции (услуг). 
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Но в то же время они ожидают сжатие спроса внутреннего рынка на продукцию 

малого предпринимательства, объясняя это сокращением госзаказов, дефицитом 

свободных финансовых ресурсов у партнеров, снижением покупательной 

способности населения, а также нарастанием конкуренции со стороны 

зарубежных поставщиков. 

      Основные направления развития малых предприятий строительного 

профиля: выполнение государственных и местных заказов в качестве 

подрядчиков и субподрядчиков на строительстве социальных объектов: школ, 

больниц, спортивных, бытовых учреждений, а также при выполнении 

капитального и текущего ремонта жилищного фонда, объектов внешнего 

благоустройства. Ниже приведена диаграмма, на которой изображено, как 

распределено население на рынке труда в Республике Казахстан. 

 

40,9 % - Занимаются   посреднической деятельностью и предоставляют услуги               

20 % - заняты в хозяйственном производстве 

20% - государственный сектор 

10,1% - другое 

Для малого предпринимательства торговли и общественного питания 

наиболее важными направлениями развития являются: организация на 

территории муниципальных образований широкой сети небольших магазинов 

местного значения, а в отдаленных и труднодоступных сельских местностях - 

павильонов, киосков и «магазинов на дому». Малое предпринимательство на селе 

будет развиваться в рамках формирования многоукладного сельского хозяйства. 

Усилится тенденция укрупнения фермерских хозяйств и увеличения объемов 

производства в расчете на одно фермерское хозяйство. Повысится роль малого 

бизнеса в развитии социальной сферы. Уже сейчас в здравоохранении, спорте, 

социальном обеспечении, образовании, культуре и искусстве функционируют 

свыше 800 малых предприятий, на которых занято более 4,5 тыс. человек. В 

основных направлениях развития малого предпринимательства предусмотрен 

территориальный аспект, учтены потенциальные возможности управленческих 

округов и местных образований, их социальные, природно-географические и 

демографические особенности. 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]40,

9% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]20

% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]20

% 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ]10,

1% 

Занятость населения 
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Важную роль в развитии малого бизнеса имеет государственная политика по 

поддержке малого предпринимательства. Концепция базируется на признании 

предпринимательской способности населения как важнейшего ресурса 

социально-экономического развития области и, соответственно, изменении 

приоритетов экономической политики исполнительных органов государственной 

власти области на всемерную поддержку хозяйственной самостоятельности 

граждан и инновационной энергии предпринимателей. В     Концепции для 

достижения целей и решения поставленных задач, предусмотрен комплекс 

организационных, институциональных, нормативных, финансовых и 

имущественных мер и механизмов по государственной поддержке малого 

предпринимательства.  

В Концепции намечены меры по вовлечению безработных и незанятых 

граждан в предпринимательскую деятельность путем обучения, предоставления 

бесплатных консультационных и информационных услуг по вопросам 

организации своего дела, содействия в подготовке и экспертизе бизнес-планов, 

компенсации части затрат за счёт средств областного бюджета по участию 

предпринимателей в областных выставках продукции и др. В результате этой 

работы к 2015 году количество субъектов малого предпринимательства в 

Актюбинской области возрастет на 185 тыс.единиц, а общая численность занятых 

в сфере малого предпринимательства за эти годы увеличится в 1,8-1,9 раза и 

достигнет более 400 тыс. человек. 

В экономике доля субъектов малого предпринимательства, в общем, объеме 

выпуска товаров и услуг, общей численности работающих, объеме налоговых 

доходов областного бюджета составит 20-25%. Предусмотренные темпы развития 

малого предпринимательства увеличат в обществе слой граждан, самостоятельно 

обеспечивающих своё достойное благосостояние, насытят рынок товарами и 

услугами, повысят устойчивость, гибкость и адаптивность экономики области, 

усилят влияние малого бизнеса на структурные преобразования в экономике, 

формирование оптимального отраслевого состава областного хозяйства.  

Если изучать перспективы развития предпринимательства в РК невозможно не 

затронуть «Стратегию развития Казахстана 2030». В ней говорится о том, что 

Казахстан будет стремиться к созданию основ конкурентоспособной 

национальной экономики и достижению не менее чем двукратного увеличения 

объема ВВП, осуществлению системы государственных мер, направленных на 

обеспечение устойчивого экономического роста и усиления влияния 

национального капитала в ключевых отраслях экономики, стимулированию 

развития аграрного сектора, поддержанию низкого уровня инфляции, 

обеспечению дальнейшего развития финансовой системы Казахстана. 

Достижению поставленных целей будет способствовать реализация промышленно 

- технологической политики, предполагающей интегрированное развитие 

промышленного, аграрного и научно - технического секторов экономики. С целью 

эффективной реализации развития Казахстана и максимального участия в ней 

субъектов малого и среднего предпринимательства будут созданы предпосылки 

реализации инновационных проектов, основой, которых будет новая 

инновационная система открытого типа, обеспечивающая создание 
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конкурентоспособного конечного продукта на основе использования 

отечественного и зарубежного научного потенциала. 

Также развитию предпринимательства РК способствует стратегия 

инновационного прорыва. Конкретные шаги по реализации и активизации 

программы сделаны с принятием Стратегии индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан до 2015 г., законов «Об инновационной 

деятельности», «О науке». Начальный ее этап связан с решением проблемы 

преодоления технологической отсталости, модернизации базовых отраслей.   Это 

предполагает разработку и внедрение высоких технологий, повышающих отдачу 

важных секторов экономики. Впоследствии путем конверсии, развития малого 

бизнеса, совместного предпринимательства можно будет заложить ядро 

наукоемких и высокотехнологичных производств на базе имеющихся мощностей 

по выпуску приборов, средств автоматизации, радиотехники, начать формировать 

индустрию информатики, новых материалов на основе композитов, керамики и 

пластмасс.  

      На заседании Комиссии по устранению административных барьеров и 

улучшению бизнес-климата для малого и среднего бизнеса, проходившим под 

председательством Премьер-Министра РК КаримаМасимова. Р. Акбердин зачитал 

его протокол. Первый блок посвящен финансовой поддержке малого и среднего 

бизнеса со стороны государства. Как уже сообщалось, на эти цели дополнительно 

выделен 1 млрд. долларов США. По мнению руководителя департамента, 

принципиальное значение имеет второй блок, где речь идет о мерах по снижению 

административных барьеров.  

«Одобрить предложения Министерства индустрии и торговли о введении 

моратория на разработку новых нормативно-правовых актов, предусматривающих 

усиление административной нагрузки на бизнес, в первую очередь, проект Закона 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и 

алкогольной продукции» и проект Закона «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам пресечения 

лжепредпринимательства», - гласит один из пунктов протокола. 

      Кроме того, министерствам индустрии и торговли, экономики и 

бюджетного планирования поручено «в целях сокращения количества 

лицензируемых видов и подвидов деятельности на 90 процентов сформировать 

рабочую группу при Правительстве с участием предпринимателей и независимых 

экспертов».  

      О перспективах развития предпринимательства в Республике Казахстан 

можно говорить не переставая. Так как страна является развивающейся, то многие 

секторы являются пока открытыми. Правительство Республики активно 

использует данное положение страны и постоянно старается улучшить систему. 

Есть много результатов, которые добилась страна, но, тем не менее, Казахстан 

еще не может войти в число развитых стран. Александр Македонский сказал: 

«Чем больше ты имеешь, тем с большей жадностью стремишься ...». Республика 

Казахстан медленно, но упорно идет к своей цели. 
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

УДК                                           Зияева А.Б. – студент КарГУ им. Е.А.Букетова  

            Научный руководитель – м.э.н., ст.преп. Перова Н.С. 

 

Согласно Предпринимательскому кодексу Республики  Казахстан                 от 

29 октября 2015 года под государственной поддержкой частного 

предпринимательства понимается комплекс государственных мер по 

стимулированию развития частного предпринимательства, созданию 

благоприятных правовых, экономических условий для реализации 

предпринимательской инициативы в Республике Казахстан [1, с.59]. 

Государственная поддержка частного предпринимательства осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

1) малое и среднее предпринимательство; 

2) агропромышленный комплекс и несельскохозяйственные виды 

предпринимательской деятельности в сельской местности; 

3) индустриально-инновационная деятельность; 

4) специальные экономические зоны; 

5) инвестиционная деятельность; 

6) предпринимательство отечественных производителей товаров; 

7) жилищное строительство. 

2. Государственная поддержка частного предпринимательства может 

осуществляться также по иным направлениям в случаях, установленных 

законодательством Республики Казахстан [1, с.59]. 

Основные виды государственной поддержки частного предпринимательства. 

1. Государственная поддержка частного предпринимательства включает 

следующие основные виды государственной поддержки частного 

предпринимательства: 

1) финансовая и имущественная поддержка; 

2) инфраструктурная поддержка; 

3) институциональная поддержка, заключающаяся в создании и развитии 

финансовых институтов поддержки и развития частного предпринимательства, 
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научно-исследовательских институтов при государственных органах по изучению 

проблем и разработке предложений по развитию частного предпринимательства; 

4) информационная поддержка, заключающаяся в информационно-

аналитической, учебно-методологической, научно-методической поддержке 

частного предпринимательства. 

2. Государственная поддержка частного предпринимательства 

предусматривает иные виды государственной поддержки частного 

предпринимательства, установленные настоящим Кодексом и законодательством 

Республики Казахстан [1, с.59]. 

Финансовая и имущественная поддержка частного предпринимательства 

1. Финансовая и имущественная поддержка частного предпринимательства 

осуществляется путем: 

1) закупа гарантированного объема товаров (работ, услуг); 

2) предоставления займов за счет бюджетных средств; 

3) организации кредитования через банки второго уровня, национальные 

институты развития и иные юридические лица в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан; 

4) выдачи государственных грантов для организации и реализации социально 

значимых проектов в отраслях экономики; 

5) субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и 

совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития 

Казахстана и иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую 

деятельность, субъектам частного предпринимательства; 

6) субсидирования ставки вознаграждения по выдаваемым микрокредитам 

микрофинансовыми организациями субъектам частного предпринимательства; 

7) возмещения и (или) субсидирования расходов и (или) затрат; 

8) частичного гарантирования кредитов субъектов частного 

предпринимательства; 

9) лизинга; 

10) предоставления иных мер финансовой и имущественной поддержки 

частного предпринимательства, установленных настоящим Кодексом и 

законодательством Республики Казахстан [1, с.59-60]. 

Специальный фонд развития частного предпринимательства 

1. Финансовую поддержку инициатив субъектов частного 

предпринимательства со стороны государства осуществляет в том числе 

специальный фонд развития предпринимательства, созданный по решению 

Правительства Республики Казахстан, контрольный пакет акций которого 

принадлежит национальному управляющему холдингу (далее - специальный 

фонд). 

Основной целью деятельности специального фонда является содействие 

качественному развитию частного предпринимательства в Республике Казахстан 

посредством предоставления финансовой и нефинансовой поддержки частного 

предпринимательства. 

Основными задачами специального фонда являются: 

1) развитие деятельности микрофинансовых организаций; 
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2) создание системы гарантирования субъектов частного 

предпринимательства при получении ими кредитов в банках второго уровня и 

иных юридических лицах; 

3) развитие финансового лизинга; 

4) обучение и консалтинг по вопросам осуществления частного 

предпринимательства, в том числе финансовой и имущественной поддержки 

частного предпринимательства; 

5) информационно-аналитическая поддержка по вопросам частного 

предпринимательства; 

6) финансирование субъектов частного предпринимательства путем 

обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных 

юридических лицах, а также иными способами, прямо предусмотренными 

законодательством Республики Казахстан; 

7) субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым кредитам и 

совершаемым лизинговым сделкам банками второго уровня, Банком Развития 

Казахстана и иными юридическими лицами, осуществляющими лизинговую 

деятельность, субъектам частного предпринимательства; 

8) пропаганда идей частного предпринимательства; 

9) осуществление мониторинга реализации программ поддержки субъектов 

частного предпринимательства; 

10) другие задачи в соответствии с уставом специального фонда. 

2. Порядок и условия реализации задач специального фонда определяются 

национальным управляющим холдингом [1, с. 60-61]. 

Организации созданные для поддержки малого и среднего 

предпринимательства в РК: 

1. АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий». Основная цель Центра 

состоит в повышении конкурентоспособности отраслей реального сектора 

экономики Казахстана путем организации трансферта новых технологий, а также 

активизации инновационной деятельности в республике; 

2. АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта "Kaznex" оказывает 

информационно-аналитическую поддержку Правительству в области 

формирования государственной политики, в том числе и по развитию 

предпринимательства; 

3. АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - содействие 

качественному развитию малого и среднего бизнеса, а также микрофинансовых 

организаций Казахстана в роли интегратора и оператора предоставления 

финансовых, консалтинговых услуг; 

4. АО «Национальный инновационный фонд» оказывает финансовую 

поддержку инновационных предпринимательских инициатив путем привлечения 

инвестиций и финансирования проектов; 

5. АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - финансовая поддержка путем 

инвестирования в уставный капитал предприятий, производящих углубленную 

переработку сырья и материалов, с использованием современных и передовых 

технологий; 

6. АО «Банк Развития Казахстана» - финансовая поддержка; 
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7. Технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные зоны - материально-

техническая поддержка предпринимательства на этапе его становления и развития 

[2].  

Основной из этих организаций в поддержке частного предпринимательства 

является АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

Акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее 

–  Фонд «Даму») создан на основании постановления Правительства Республики 

Казахстан от 26 апреля 1997 года №665 «О создании Фонда развития малого 

предпринимательства». [3] 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан «О некоторых 

мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми 

организациями и развития национальной экономики» №571 от 22 мая 2013 года, 

единственным акционером Фонда «Даму» является АО «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек». 

Фонд «Даму» имеет более чем 20 летний опыт поддержки малого и среднего 

бизнеса в Казахстане. До 2010 года большая часть участников программ Фонда 

«Даму» получала финансовую поддержку в рамках программ обусловленного 

размещения средств в банках второго уровня. Реализация программ 

обусловленного размещения средств сыграла немаловажную роль в снижении 

общего уровня процентных ставок вознаграждения по кредитам субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Фонд «Даму» оказывает финансовую и нефинансовую поддержку 

предприятиям малого и среднего бизнеса. 

Виды финансовой поддержки: 

 льготное кредитование через банки второго уровня в рамках целевых 

программ для регионов и отдельных отраслей, микрокредитование через 

микрокредитные организации; 

 субсидирование – снижение ставки вознаграждения по кредитам на 

развитие бизнеса, выдаваемым банками; 

 гарантирование – предоставление частичной гарантии в качестве залога по 

кредитам банков. 

Виды нефинансовой поддержки - осуществляются в Центрах обслуживания 

предпринимателей: 

 бесплатные семинары и мастер-классы по профильным направлениям 

бизнеса; 

 бесплатный консалтинг и сервисная поддержка по важнейшим 

направлениям ведения бизнеса и госпрограммам поддержки МСБ. 

Благодаря запуску с 2010 года государственной программы «Дорожная карта 

бизнеса 2020» значительно расширился спектр инструментов поддержки 

предпринимательства через Фонд «Даму». В частности, было начато 

субсидирование ставок вознаграждения по кредитам субъектов малого и среднего 

бизнеса, гарантирование кредитов субъектов малого и среднего бизнеса, а также 

стартовала масштабная реализация программ обучения и консультационной 

поддержки малого и среднего бизнеса [4]. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ 

В КАЗАХСТАНЕ. 

 

УДК 615.849.2(574)                                       Исмаилова Д.Е.- студентка КГМУ  

  Научный руководитель -м.э.н., ст.препод.Рысбекова Б.Б. 

 

Цель. Составить бизнес-проект на тему «Производство радиофармацевтических 

препаратов» и доказать ее актуальность на данный момент. 

XXI век: век бескрайних технологических возможностей и конечных 

человеческих стремлений. Современные технологии двигают медицину к новым 

открытиям и качественному обслуживанию населения. Уверенно можно сказать, что 

медицина будущего — это информационная медицина, ориентированная на раннюю 

профилактику. Одним из способов ранней профилактики является ядерная 

медицина, основанная на использовании РФП. Эта наука позволяет использовать 

атомную энергию в самых мирных целях - для диагностики болезней и их 

лечения.[1] Казахстан является благоприятным местом для производства 

радиоизотопов, а в дальнейшем и самих РФП. 

Ключевые слова: Радиофармпрепараты, ядерная медицина, производство, 

радиоизотопы. 

Ядерная медицина — одно из самых инновационных направлений медицины. С 

помощью нее врачам удаётся диагностировать онкологические заболевания на той 

стадии, когда их ещё не регистрирует обычный томограф. При этом используются 

радиофармацевтические препараты, проникающие непосредственно к пораженным 

клеткам и разрушающие их радиоактивным излучением. Радионуклидные 

процедуры не могут стоить дешево, но они могут оказаться единственно 

приемлемыми для улучшения качества жизни, ее сохранения или ее продления. 

Казахстан является благоприятным местом для реализации производства РФП, 

популярность которой возрастает с каждым днем.  

Радиофармпрепараты – это лекарственные средства, содержащие радиоактивные 

вещества, которые называются радиоизотопами. Радиоизотопы представляют собой 

атомы, испускающие излучение или потоки частиц. Радиоизотопы для 

радиофармпрепаратов могут производиться путем облучения специальной мишени 
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внутри ядерного исследовательского реактора или в ускорителях частиц, таких как 

циклотроны. Полученные радиоизотопы прикрепляются в качестве метки к 

определенным молекулам с учетом их биологических характеристик, в результате 

чего получаются радиофармпрепараты.[2]  

Список используемых радиоизотопов 

№ РФП Область применения 

1 
Натрия йодид (I131) для приёма 

внутрь 

Терапия. Щитовидная 

железа и сопутствующие 

метастазы. 

2 
Натрия йодид (I131) в изотоническом 

растворе 

Диагностика. Щитовидная 

железа. 

3 Йодкапс (I131) 
Диагностика. Щитовидная 

железа. 

4 Натрия о-йодгиппурат (I131) Диагностика. Почки. 

5 
Натрия пертехнетат (Tc99m) из 

генератора 

Диагностика Сердце, 

почки. 

6 Генератор технеция (Tc99) Диагностика. 

7 Альбумин, меченный йодом (I131) Диагностика. Лёгкие. 

8 
Бенгальская роза, меченная йодом 

(I131) 
Диагностика. Печень. 

9 М-йодбензилгуанидин, (I123) 
Диагностика. Сердце, 

надпочечники. 

10 Уреакапс (C14) 
Диагностика. Желудочно-

кишечный тракт. 

11 Железа сульфат (Fe59) 
Диагностика. Молочная 

железа. 

12 Натрия о-йодгиппурат (I123) 
Диагностика. Щитовидная 

железа. 

13 Натрия йодид (I125) 

Для препаратов 

брахитерапии и 

радиоиммунного анализа. 

Вопросы ценообразования в различных странах решаются по-разному, и в 

научной литературе практически отсутствуют сведения о стоимости конкретных 

процедур. Цены импортных радиофармпрепаратов зависят от объема закупок и 

последнее время они  практически не известны, так как закупки крайне малы. 
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Можно лишь привести ориентировочные цены последних лет на препарат 

«Метастрон» (89Sr-хлорид), импортируемый ранее (1998-2003 гг.) фирмой 

Amerscham – 1200 долл. США/ 4 мКи. Цена достаточно высока, но во многих 

случаях она оказывается приемлемой для пациента, так как однократная инъекция 

позволяет отказаться от ежедневного приема наркотических анальгетиков на 3–6 

месяцев. Цена аналогичного отечественного препарата – Стронция хлорид,89Sr – 

~1900 руб. на 2007 г. Ориентировочная стоимость препаратов на основе меченых 

пептидов составляет от 300 до 1500 долл. США на одну инъекцию в зависимости от 

назначения соответствующего препарата.[3] 

Производство радиофармпрепаратов на территории Казахстана является не 

единственным способом выйти на мировой рынок. Наиболее часто в медицине 

используются два радиоизотопа – технеций-99m и иод-131. Их можно получить с 

помощью бета-распада молибдена-99 и деления ядер урана, плутония и тория. 

Казахстан является идеальным местом расположения данного бизнес-проекта. 

Этому сопутствуют несколько причин: 

1. Большая территория. 

2. Казахстан имеет почти всю таблицу Менделеева. 

3. Удобное расположение для вывоза в другие страны. 

Издержки Доходы 

Оборудование: 

Циклотрон(не менее 1млн.$), 

инфраструктура для циклотрона(в 2 раза 

больше стоимости циклотрона) 

 

Ориентировочная стоимость 

препаратов на основе меченых пептидов 

составляет от 300 до 1500 долл. на одну 

инъекцию в зависимости от назначения 

соответствующего препарата.  

 

Территория, для строительства завода 

 

Надо отметить, что и в СССР экспорт 

изотопной продукции составлял 

определенную статью отечественного 

бюджета — доходы от продаж изотопов 

иностранным компаниям в конце 80-х 

составляли около $10 млн в год.  

 

Научные кадры 

 

Ожидаемый доход 5-6$ млн в год. 

Ресурсы для производства РФП  

Всего 12$ млн 

 

Слабые и сильные стороны проекта 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Возможность Казахстана 

выйти на мировой рынок. 

• Использование 

отечественных РФП снизит 

стоимость процедур. 

• Широкая номенклатура 

• Крайне бедное финансовое 

обеспечение науки 

• Практически нулевое 

обеспечение современным 

оборудованием 

• Отсутствие 
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продукции, отвечающая нуждам 

радиологических учреждений. 

• Нет конкуренции в 

Казахстане. 

 

специализированных молодых 

кадров 

• Срок внедрения занимает не 

менее 5 лет, из них от 1,5 до 2 лет 

уходит на согласование 

разрешительной документации 

• Нехватка финансирования со 

стороны государства 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что производство РФП является 

актуальной темой 21 в., популярность которой растет с каждым годом. По данным 

прогноза исследовательской компании «Marketsandmarkets», объем рынка 

радиофармацевтических препаратов/ядерной медицины в 2020 г. достигнет отметки 

в 6,96 млрд дол.[4] Казахстан является важным кандидатом в развитии мировой  

ядерной медицины, который сможет производить и поставлять радиоизотопы на 

мировой рынок ядерной медицины.[1] 
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НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ОТАНДЫҚ 

ФАРМАЦЕВТИКА САЛАСЫН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУДІҢ МАҢЫЗЫ 

УДК 4414.                                                           Исенова А.Ж.  – ҚарГУ студенті 

Ғылыми жетекші - з.ғ.м., аға оқытушы Тоқатов Р.А., Оралбаев Н.К. 
 

Фармациядағы сауда-саттықтың нормативтік-құқықтық базасының 

мәселелерінің өзектілігі біздің қоғам өмірінде дәріханадағы медициналық, 

әлеуметтік және экономикалық рөлі арқылы анықталады. Ұлттың денсаулығын 

https://tengrinews.kz/medicine/djun-hatazava-kazahstan-mnogoe-vnesti-razvitie-mirovoy-354522/
https://tengrinews.kz/medicine/djun-hatazava-kazahstan-mnogoe-vnesti-razvitie-mirovoy-354522/
https://gmpnews.ru/2015/08/obem-rynka-radiofarmpreparatov-v-2020-godu-mozhet-dostignut-696-mlrd-dollarov/
http://nuclphys.sinp.msu.ru/ecology/isotopes/iodum.pdf
http://profbeckman.narod.ru/MED.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3
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сақтау және оның мәдени деңгейін жоғарылатуға - елдің экономикалық-

әлеуметтік стратегиясының ең жоғары мақсатын іске асыруға дәріханалар 

белсенді түрде қатысады. Қазіргі жағдайдағы нарықтық қатынастар кезеңінде, 

әрбір дәріхана ұйымының басым міндеттері қолайлы нормативтік-құқықтық 

базамен табысты шешілетін бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету. Бұл міндетті 

жүзеге асырудың алдын-ала кезеңі жеке факторлардың маңыздылығын және 

фармацияның түрлі әдістерінің тиімділігін талдау болып табылады. 

Дәрілік заттарға баға қалыптастыру экономикалық-құқықтық жағынан 

маңызды категориялардың бірі болып табылады. Дәрілік заттарға бағаны 

қалыптастыру әртүрлі факторларға тәуелді, яғни сұраныс, ұсыныс және 

экономикалық жағдай. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында дәрі-

дәрмектерге деген баға құбылмалы болып тұруда. Әсіресе, шет мемлекеттерден 

әкелінетін фармацевтикалық өнімдердің құны шарықтауда. Тек былтырғы 

жылдың өзінде мемлекетте импорт көлемі экспорт көлемімен салыстырғанда 43 

ретке өсті. [1] Қазақстанның фармацевтикалық бағыты шет ел импортына өте 

тәуелді болып келеді. Алайда, осы импорттық фармацевтикалық өнімдердің 

барлығы дерлік Қазақстанда ресми тіркелмеген.  

Бұл жағдай қарапайым халықтың қалтасына салмақ түсіретіні сөзсіз. Алайда 

алдағы уақытта елімізде дәрі-дәрмектің баға саясатын бақылауға аса мән 

берілмек. Елбасының жолдауында: «Заңнамалық тұрғыдан барлық дәрі-дәрмектің 

бағасын реттеуді енгізу қажет», - деп аталып көрсетілген. [2] Бүгінде бұл 

жолдауда жүктеген міндеттерді жүзеге асыруға бағытталған жұмыстар жүйелі 

түрде жүзеге асырылуда.  

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының фармацевтикалық нарығы 

айтарлықтай дамығанын айта кету керек. Дегенмен де, елімізде әлі де сырттан 

келетін дәрілер көп. Мәселен, 2014 жылы өзге елдерден 940 млн. долларға дәрі-

дәрмек сатып алыппыз. Яғни, бұл елде сатылған дәрінің 86 пайызы болуда. [3] 

Басқа патентсіз дәрілерді жергілікті фармацевтикалық фирмалар шығаруда. 

Осындай теріс құбылысқа әлі де көз жұмудамыз. Мысалы, дәріханалар өздерінің 

кіріс көлемін еш бақылаусыз, еш шектеусіз орнату құқығына ие. Әлдекімдердің 

айтуынша, бұл нарықтық қатынас, экономика заңдылығы болуы да мүмкін. Біз 

онымен толығымен келісеміз. Алайда, кейбір дәріханалар нарықтық қатынастарға 

қарамастан, кей жағдайда 200, және 300% көлемдегі үстеме баға қосады. 

Қазақстандағы дәрі-дәрмектің бағасы басқа мемлекеттерден, мысалы, Шығыс 

Еуропа және ЕАЭО елдерімен салыстырғанда әлдеқайда қымбат. Сонымен қатар 

көпшілік, Қазақстан Еуропадан алшақ орналасқан, логистикалық байланыс 

қымбат, дейді. Бірақ, Еуропадан орналасу қашықтығы Қазақстанмен сәйкес 

келетін мемлекеттерде баға көлемі арзан болып келеді. Осыған байланысты 

фармация комитеті республикадағы дәрі-дәрмек бағасын реттеу бойынша өзіндік 

жоба дайындады. Бүгінгі таңда заң жобасы мемлекеттік органдардың 

қарастырылуында және таяу арада премьер-министрдің, ҚР үкіметінің кеңсесіне 

ұсынылады делінген болатын. [4, 46-48 б.] 

Мұндай нарықтың жоғалуы батыс өндірушілері үшін апатқа айналуы мүмкін. 

Бұл саланы дамыту және ауқымды фармацевтикалық жобаларды іске асыру үшін 

мемлекеттік көмек қажет. 
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Фармацевтика саласы өз дамуында жақсы бастау алатын перспективалы 

нарық. Бұл саланы дамыту туралы Мемлекет басшысы “Нұр Отан” ХДП-ның ХІІ 

съезінде сөйлеген сөзінде нақты міндеттер белгілеген болатын. Бұл жоғарыда 

айтқанымыздай, перспективалы нарық бола тұра, өкінішке орай, оны игеруде 

проблемалар да аз емес. Бүгінгі таңда қазақстандық фармацевтикалық 

кәсіпорындар осындай өнім шығаратын шетелдік өндірісшілерімен қатаң бәсе-

келестікке түсуге мәжбүр. [5, 49-50 б.] 

Фармацевтика саласындағы жұмыстар біздің елімізде осыдан 63 жыл бұрын 

басталған еді. Республикамыздың фармацевтика жүйесінде бұл күндері 12 

мыңнан астам адам қызмет етсе, 5,5 мыңы жоғары дәрежедегі мамандар. Рас, 

Қазақстандағы медикаменттердің жиынтық нарығы шамамен 10 мың атауды 

қамтиды.[6, 390 б.] Айта кету керек, фармацевтика өнеркәсібі ел аумағындағы 

дамушы сала болып тұр. Қазір республикамызда фармацевтика және медицина 

өнімін өндірушілердің жалпы саны 79 ірі кәсіпорын болып отыр. Осы ретте, 6 ірі 

зауытты бөліп айтуымыз керек. Олардың қатарында «Химфарм» АҚ, 

«ГлобалФарм БК» ЖШС-і, «Нобел АФФ» АҚ, «Ромат» фармацевтикалық 

компаниясы, «Нұр-Май Фарм» ЖШС, «Қарағанды фармацевтика кешені» бар. 

Сөйтіп, жоғардағы кәсіпорындардың үлесіне республикада шығарылатын барлық 

дәрілердің 90 пайыздан астамы тиесілі. Осы ретте, қазірдің өзінде еліміздегі ең ірі 

5-6 компанияның үшеуі шетелдермен бірлесіп шығаратын кәсіпорындар. 

Қазақстандағы фармацевтика өнімдерін шығаратын ең ірі «Ромат» фирмасы. 

Прагадағы компаниямен келісім жасалса, Павлодар мен Семей қалаларында 37 

млн. Еуро болатын екі фармацевтикалық зауыт тұрғызуды көздеуде. Мұндай 

маңызды келісімдер соңғы кездері Түркия мен Польша елдерімен жасалған. [7, 

644 б.]   

Әлемдік фармацевтикалық нарықта дамыған елдердің көпшілігінде жыл 

сайынғы дәрі-дәрмектер өндірісі тұтыну көлемінің кемінде 25% құрайды. 

Фармацевтикалық нарықтың жалпы көлемінің шамамен 35% -ы дамыған елдерде 

өндіріледі. Бұл үлес АҚШ пен Еуропаға тиесілі. Дәрілік заттарға кететін халық 

шығындарының деңгейі салыстырмалы түрде ең жоғары болса керек. Дәрі-

дәрмектерге денсаулық сақтау саласына субсидиялау бойынша дамыған елдердің 

шығындарының үлесі жыл сайын артып келеді. Дегенмен қазіргі дүниежүзінде 

шығып жатқан дәрі-дәрмектің 90 пайызынан астамының биологиялық шикізаты 

біздің Қазақстанда бар. Ал, еліміздің фармацевтика саласындағы отандық 

өндірістің үлесі 10 пайызды ғана құрап отыр. Демек, дәрі-дәрмектің басым бөлігі 

әлі де шетелдердің еншісінде. Әрине, өз қолымызда болмағасын өзгенің қымбат, 

әрі сапасына толықтай кепілдік бере алмайтын дәрісін аламыз. Бұл мәселе 

жөнінде республика Президенті Н.Назарбаев алдағы уақытта фармацевтика 

өндірісін дамыту мақсатында ішкі сұраныстың 50 пайызын отандық дәрі-дәрмек 

өндірушілер есебінен қамтамасыз ету жөнінде тапсырма берді. Елбасы өз сөзінде: 

«Бұл – қолымыздан келетін нақты іс. Біз бүгінде дәрі-дәрмектердің 90 пайызын 

сырттан әкелудеміз. Бұл үшін мүмкіндіктер бар. Қазір Астанадағы еркін 

экономикалық аймақта фарм-фабриканың құрылысын, сондай-ақ дәстүрлі түрде 

дәрі-дәрмек өндірілетін Шымкентте осындай нысанның құрылысын салу мәселесі 

пысықталуда. Уағдаластықтар, арнайы келісімшарттар бар. Біз бұл жұмысты 
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тезірек жасауды бақылап отырмыз», – деген болатын. Сол кезде, тіпті, Елбасы 

Н.Назарбаев баксин, инсулин, антибиотик және басқа да дәрілік препараттарды 

өзімізде өндіретін зауыттардың құрылысын салуды Үкіметке 1 ай мерзім ішінде 

пысықтауды тапсырған. Содан бері 5-6 жыл уақыт өтті баяғы жартас сол жартас 

күйінде қалып отыр. Содан бері көрсеткіш алға 10% ғана жылжыды. Отандық 

дәрілердің бағасы импорттық тауарлардан кем түсіп тұрған жоқ. Доллардың 

өсімімен олар да бірден қымбаттап шыға келді. Небәрі 15 теңгеден сатылған бас 

аурудың дәрісі бүгінде 150-ден. Ал дене қызуын басатын препарат одан да 

қымбат. Бір қызығы, бұлар долларға келген дәрілер емес, осы Алматы облысы 

мен Шымкенттікі. Ал бағасының көтерілуіне сыртындағы қорабы себепкер екен. 

Қазақстанда дәрінің қорабы жасалмайды. Тіпті сұйық дәрілер құйылатын құты 

да шығарылмайды. Ішіндегі қоспалар да сырттан әкелінгендіктен, отандық 

дәрілер қымбаттады. Дәрінің қағазын сылтау қылған отандық өндірушілер 

доллардың бағасы тағы көтерілсе, баға да өсе береді дейді. Тек енді отандық өнім 

ғана емес, импорт та 50 пайызға дейін қымбаттауы мүмкін. Қазақстандағы дәрінің 

көбі - Германия, Франция, Ресейден келеді. Ал өзімізде өндірілетін өнімнің үлесі 

азғантай ғана. Десе де, қазіргі бағасы импорттық тауарлардан кем болмай тұр. Көк 

ақшаның кесірінен көк тиынның өзін санауға мәжбүр қылған мәселенің ұрымтал 

тұсы сол – ел-жұрттың жалақысы еш өспей отыр.[8, 393 б.]  

Жалпы біздің мемлекет дәрі-дәрмек жағынан ешкімге тәуелсіз болуы былай 

тұрсын, тіпті, оны экспорттаушы елге айналуға толық мүмкіндігі бар. Ол үшін 

бірінші орында қаржылық мәселе шешіліп, шөп дәріні жинаушылар мен оны 

сатып алушылардың және дәрігер ғалымдардың арасында тұрақты байланыс 

орнауы керек. Сонда ғана, біз арзан бағадағы, сапалы дәрі-дәрмекке қол 

жеткіземіз. Жалпы, фармацевтика бизнесі – болашақ ұрпақ үшін әлі де қажет сала. 

Өйткені дәрі-дәрмек халықтың сұранысына қай уақытта да ие болады. ТМД 

елдеріне, әлем фармацевтикасына елеулі үлес қосып отырған «Химфарм» мен 

«Фитохимия» сынды ірі зауыты бар Қазақстанның дәрілері бүгінгі күні әлемдік 

сұранысқа ие болуы қажет. Сондай-ақ өзге өңірлерімізде фармацевтика зауыттары 

салынып, күнделікті аспирин, аналгин, парацетамол дәрілерінің халыққа 

қолжетімді болуы шарт. Қайткенде де, фармацевтика ұтылатын сала емес, ендеше 

халық денсаулығына тікелей қатысты салада ешкім де ұтылмайды. [9, 50-52 б.] 

Қазіргі кезде фармацевтикалық нарық жаһандану үрдісіне ие, себебі:  

- Денсаулықты сақтау және қолдау, өмір сүру ұзақтығын ұлғайту үрдісі жыл 

сайын артып келеді; 

-Дүниежүзінде кең таралған ауруларды емдеуге бағытталған дәрі-дәрмектерге 

сұраныс өсіп келеді;  

-Неғұрлым тиімді дәрілік заттарды өндіруге және тұтынуға бағдарлау. 

Сонымен қатар жоғары рентабельділік те бар. Нарықтық капиталдандыру 

деректері бойынша фармацевтика өнеркәсібі үшінші орында, оның көлемі 1,4 

триллион доллар (5,5%).[10, 174 б.] 

Компаниялар үшін жаңа дәрілік препаратты әзірлеу және іздестіру процесі 

100% күрделі процесс болып табылады. Компаниялар нарыққа жеткізуге 

тырысатын дәрі-дәрмектердің барлық түрлерінің ішінен оның тек қана бір бөлігі 

бақылаушы органдардың мақұлдауына және препараттың жаппай өндірілуіне 
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рұқсат алуға мүмкіндік береді. Орташа алғанда, дүние жүзінде жылына 25 дәрілік 

препараттар ғана жаңа өнімді ілгерілетуге мүмкіндік береді. 

Нарықты дамытуға ықпал ететін негізгі сегменттер: 

-онкологиялық ауруларды емдеуге арналған дәрі-дәрмектер; 

-вирустық және жұқпалы аурулардың алдын алу және емдеуге арналған 

дәрілік заттар; 

-«жетім бала» (орфандық)  ауруларын емдеуге арналған дәрі-дәрмектер; 

-профилактикалық қорғау және вакцинацияға арналған  дәрілік заттар. 

Әлемдік фармацевтикалық нарық құрылымын өзгерту. Бұл нарықтың өсуін 

қолдайтын елдердің теңгеріміндегі ауысулар дамушы нарықтардағы өсіп келе 

жатқан қуатпен байланысты. Менің оймша бұл нарықтар әлемдік 

фармацевтикалық нарықтың одан әрі өсуіне ықпал етеді. Фармацевтикалық 

нарықта компанияның ең танымал түрі - көптеген шетелдік филиалдарға ие жеке 

компания. Мұндай компанияда технологиялық тізбектің барлық байланыстарын - 

зерттеудің басталуынан жаңа препаратты әзірлеуге дейінгі барлық шығарылымын 

қамтамассыз етеді. Негізгі үрдіс дамушы нарықтардың қарқынды өсуі. Халықтың 

өсуі, азаматтардың әлеуметтік хал-ахуалы ұлғаюы, орта тапқа жататын 

адамдардың үлесінің ұлғаюы сатып алу қабілетінің өсуіне алып келеді және бұл 

нарықтарды ірі нарықтарға айналдырады. 

Қазақстан фармацевтикалық бизнесті реттеуді жетілдіру үшін келесі 

жағдайларды ұсынуға болады: 

- дәрілік заттардың сапасын бақылауды күшейту; 

- Қазақстандағы компаниялардың қызметін реттейтін бірыңғай құжаттар құру; 

- фармацевтикалық нарықта бірыңғай ақпараттық базаны құру. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ АСТАНА 

ҚАЛАСЫНДАҒЫ ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖАҒДАЙЫ 

ЖӘНЕ ДАМУ ҚАРҚЫНЫ 

 

УДК33.2964                                                        Капишева А.А. – ЕҰУ студенті 

Ғылыми жетекші - магистр, аға оқытушыЕсенбаева А.Е., 

магистр, оқытушыОмарова А.С.   
  

Индустриалдық–инновациялық саясатты Қазақстанның 2016 жылға дейінгі 

кезеңге арналған мемлекеттік экономикалық саясатын қалыптастырады және 

экономикалық салаларын әртараптандыру арқылы дамудың шикізатттық 

бағытынан қол үзу арқылы елдің тұрақты дамуына қол жеткізуге бағытталған. 

2017 жылы тіркелген және белсенді ШОК субъектілерісанының динамикасы 
оң өсу үрдісін сақтады. Осылайша,2011 жылдан бастап ШОК секторы жалпы 
экономиканыңөсуі қалпына келтіру фонында кеңею үдерісі жалғасып келеді. 
Соңғы 10 жыл ішінде тіркелген ШОК субъектілерініңсаны 123%-ға, ал белсенді 
ШОК субъектілерінің саны 77%-ғаартты.[1, 12 б.] 

Абсолюттік мәнде 2016 жылдың соңына таман тіркелген ШОК 
субъектілерінің саны 2007 жылғы көрсеткішпенсалыстырғанда 913 мың бірлікке, 
ал белсенді ШОК субъектілерінің саны 392 мың бірлікке артты. Бұл ретте 
егер2011 жылдың соңына дейін тіркелген ШОК субъектілерініңжалпы санында 
белсенді ШОК субъектілері үлесі өсімінің оңсерпіні байқалса (68%-дан 71%-ға 
өсу), 2012 жылдан бастапаталған көрсеткіштің мәні қысқарды: 2016жылдың 

қорытындылары бойынша тіркелген ШОК субъектілерінің ішіндебелсенді 

ағымдағы ШОК субъектілерінің деңгейі жеделақпаратқа сүйенсек, 54%-ды 

құрады. Cубъектілердің саны 2016 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 662,8 

мың, ШФҚ — 157,8 мың, ал ШОК кәсіпорындары болып табылатын заңды 

тұлғалар 79,4 мың бірлікті құрады. 
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Сурет 1 -Белсенді және тіркелген шок субъектілерініңөсу темпінің серпіні 
Ескерту–Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметтеріне сай 

әзірленген(www.stat.gov.kz) 

 
Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық даму ерекшеліктерімен, 

олардың экономикақұрылымдарындағы өзгешеліктерімен, соныменбірге 
халықтың әркелкі үлестірімімен байланысты елдегі ШОК секторы біркелкі 
дамымаған. 

Белсенді ШОК субъектілерін аймақтарға бөлу2014 жылмен салыстырғанда 
өзгеріске ұшыраған жоқ.Белсенді ШОК субъектілерінің айтарлықтай басым 
саныбұрынғысынша Оңтүстік Қазақстан облысында (127,9 мыңбірлік), Алматы 
қаласында (123,9 мың бірлік) және Алматыоблысында (93,9 мың бірлік) өз 
қызметін жүзеге асырады. Белсенділігі ең төмен ШОК субъектілері 2014 жылғы 
секілді Солтүстік Қазақстан (25,2 мың бірлік), Қызылорда(28,9 мың бірлік) және 
Батыс Қазақстан облыстарында(30,3 мың бірлік) тіркелген. 

 

 
 

Сурет2 - 2017 жылғы жағдай бойынша белсенді шоксубъектілерініңсаны, мың 

бірлік 
Ескерту–Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметтеріне сай 

әзірленген(www.stat.gov.kz) 

 

ШОК субъектілерін белсенділік үлесіне қарай аймақтарды саралау бизнесті 

тұрақты жүргізу үшін аймақта жасалынған жағдайларды және біліктілік деңгейін, 

елдің белгілібір аймағына қатысы бар кәсіпкерлердің жалпы дайындығын 

көрсетеді. ШОК субъектілерінің белсенділігі бойынша2015 жылғы көшбасшы 
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аймақтар өз позициясын 2016 жылысәл өзгертті. Мысалы, 2017 жылбойынша 

аталған көрсеткіш бойынша елеулі мәнге ШығысҚазақстан (63%), Павлодар, 

Маңғыстау мен Ақтөбе облыстары (62%-дан) ие болды. 2015 жылы орташа 

республикалық белсенділік мәнінен төмен көрсеткіштерге ие болғанаймақтардың 

саны 7-ні құрады: Астана мен Алматы қалалары (49%), Жамбыл (50%), Алматы 

(51%), Ақмола (52%),Батыс Қазақстан және Қостанай облыстары (53%). 

2017 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша ұйымдық-құқықтық нысандары 

бойынша белсенді ШОК субъектілерінің құрылымында заңды тұлғалардың басым 

саны Алматы қаласында (жалпы санының 25,5%), Астана қаласында(10%), 

Оңтүстік Қазақстан (8%) және Қарағанды облыстарында (8%) шоғырланған. ШОК 

субъектілері болып табылатынзаңды тұлғалардың ең аз саны Жамбыл (2,3%) және 

ШығысҚазақстан облыстарында (2,7%) тіркелген. 

ЕДБ-ның шағын бизнеске несие беру бойынша2016 жылғы 1 қаңтардағы 

жағдайы бойынша жиынтық несиепортфелінің көлемі 1 788 млрд теңгені құрайды 

(2015 жылғы1 қаңтардағы мәліметтермен салыстырғанда 39,3%-ғаартық). Банктер 

тарапынан шағын бизнес субъектілеріне (ШКС) несие берудің аймақтық 

құрылымында жетекшіпозицияда Алматы қаласы тұр. Алматы қаласындағы 

несиеберу үлесі мемлекеттегі ШКС-ға берілген барлық банктікнесиелердің 54%-н 

немесе 963,6 млрд теңгені құрады. ШКСға берілген несиелер бойынша банктердің 

несие портфелініңкөлемі бойынша екінші орынға Астана табан тіреді (257 

млрдтеңге). Аталған екі қала Қазақстан бойынша ШКС-ға берілген барлық 

банктік несиелердің іс жүзінде үштен екісінқұрайды. 

Қалған аймақтар арасында несие портфелінің жоғарымөлшері Шығыс 

Қазақстан (75,1 млрд теңге), Қарағанды(71,0 млрд теңге) және Оңтүстік Қазақстан 

облыстарында(62,7млрд теңге) тіркелген. 

ШКС-ға берілген несие қаражатының ең аз көлемі Алматы (17,4 млрд теңге), 

Қызылорда (19 млрд теңге) және Солтүстік Қазақстан облыстарында (21,7 млрд 

теңге) тіркелген.ШКС-ға несие беру үлесінің басым болуын, ең алдымен,Алматы 

қаласында республиканың басқа аймақтарыменсалыстырғанда айтарлықтай 

қымбат және өтімді кепілзаттардың және үлкен ақша айналымының болуымен, 

соныменбірге қаржы институттардың, яғни банктердің барлық дерлік бас 

кеңселері Қазақстанның қаржы орталығы болыптабылатын Алматы қаласында 

түсіндіруге болады. Екіншіжағынан, көптеген банктерде аймақтық филиалдар 

үшінкәсіпкерлікке берілетін несиенің бекітілген лимитінің барболуы барлық ірі 

несиелерді қарастыру мен мақұлдау Алматы қаласында қызмет көрсететін бас 

кеңселерде тікелейжүргізілетіндігін білдіреді. Соның нәтижесінде 

аймақтардықаржыландыруға жұмсалатын несие қаражатының бөлігіАлматы 

қаласы бойынша несие портфелінің активіне есепке алынады, ал бұл өз кезегінде 

көріністі бұрмалайды. 

ЕДБ тарапынан шағын бизнеске берілетін несиелерді облыс орталықтарына, 

басқа қалалар мен Қазақстанаймақтарының аудандарына (Астана мен Алматы 

қалаларындағы несиелерді есепке алмағанда) бөлу бойыншаталдау жалпы алғанда 

Қазақстанның 14 облысы бойыншанесиелер портфелі облыстық орталықтарынан 

тыс 2017жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 57 млрд теңгенінемесе 14 

облыстағы жиынтық несие портфелінің 10,1%-нқұрайды. 
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Облыс орталықтарынан тыс аймақтардағы несиелердіңжоғары үлесі Алматы 

(35,7%), Павлодар (32,3%), ШығысҚазақстан (24,8%), Қарағанды облыстарында 

(13%) тіркелген. Қостанай, Маңғыстау, Ақмола облыстарында 

облысорталықтарынан тыс несиелердің үлесі несие портфелінде3-5% аралығында 

ауытқиды. Атырау, Жамбыл, Ақтөбе,Қызылорда облыстарында, БҚО, СҚО, ОҚО-

да облыс орталықтарынан тыс берілмейді. 

Бүгінде экономиканың шағын секторында жұмыс істейтін адамдардың саны 

14,8 млрд. жуық, өз кезегінде олар 4 млрд. қазақстандықтардың өмірлік 

қажеттіліктерін қамтамсыз етуде.[2] 
ҚР-ның 2004-2016 жылдарға арналған индустриалды- инновациялықдаму 

стратегиясының құрылын анықтап берді. 2016 ж. салыстырғанда шағын бизнес 

субъектілірінің санының өсімі - 5,3 пайызды құрады. Бұл салада облыс 

экономикасында жұмыспен қамтылған халықтың 1/3 бөлігі жұмыс істейді. 

Өндіріс (жұмыс, қызмет) көлемі (өткен жылдың тиісті мерзімімен салыстырғанда 

16,2 млрд. тг. артқан) бюджет төлемдері (1,8 млрд. тг. артқан) ұдайы өсүде. 

Кәсіпкерлік субъектілері тапсырыстардың үлесі 80 пайызды құрады. Шағын 

кәсіпорындарды қолдаудың тиімді механизмі болып, кеңестік, ақпараттық, 

қаржылық қызмет көрсететін «Содби» кәсіпкерлік-инкубаторы, «ЖО кәсіпкерлері 

мен фермерлерді қолдау қоғамдық қоры», «Шағын кәсіркерліктің даму қоры» АҚ 

аумақтық бөлімшесі, «Қазақстан несие беру» кооперативтік қорының Тараз 

бөлімшесі, «Қазақстанның іскер әйелдердің іскер» қоғамдық бірлестігі.Облыстың 

қалалары мен аудандарындағы кәсіпкерлікті қолдау орталықтары және т.б. шағын 

бизнесті қолдау инфрақұрылымының элементтері болып табылады. Кәсіпкерлік 

субъектілері үшін 3223 – кеңес, 86-семинар, тренигтер өткізілді. Сонымен, 

«Шағын бизнестің даму қоры» АҚ-ы аумақтық филиалы арқылы Азия Даму және 

Еуропалық реконструкция және Даму. Облыста жүргізіліп жатқан несие-

қаржылық саясат-жұмыс атқарып жатқан және жаңадан құрылған кәсіпорындарда 

инновациялық технологиялар енгізуге мүмкіншілік берді.  

Салалық құрылымда көрсетілген сомада (354496,6 млрд. теңге) өндірілген 

өнім (жұмыс қызмет көрсету) көлемінің 54 % тен көбі саудаға тиесілі.  

Сонымен, сауда-делдалдық қызмет бұрынғысынша кәсіпкерлік қызметтің 

негізгі түрі болып табылады. 

2015 жылдың басынан ҚР-сы Президентінің "Шағын бизнестің дамыун 

жандандыру мен мемлекеттік қолдау көрсету шаралары туралы" 1997 ж. 6 

наурызда қабылданған № 3398 Үкімінің орындалуымен республикада 

қолдалынымай қаңырап тұрған 4565 объектілер мен ғимараттар айқындалды. 

Олардың 2066 – сы шағын бизнес субъектілеріне сатылады, 1876 объект жалға 

берілді.Өндірістік мақсатта пайдалануға, кәсіпкерлердің таңдаулары бойынша 

731- і – сенімгерлікпен басқаруға және 660 – объект ақысыз негізде берілді. 

Аймақткар арасында айқындалған әр түрлі негізде сатылған және берілген 

объектілер саны бойынша алдынғы орынды Ақтөбе мен Қызылорда облыстары 

алатындығын атап кету керек. 

Тіркелген ШОК субъектілерінің саны іс  жүзінде өзгерген жоқ, бұл орайда 

әрекет етуші ШОК субъектілерінің саны өскен, және олардың  үлесі 80 % жетті. 

[3, 112 б.] 
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Сурет 3 - Тіркелген ШОК субъектілерінің  экономикалық қызмет түрлері  

бойынша құрылымы 

Ескерту - Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметтеріне 

сай әзірленген (www.stat.gov.kz) 

ШКС несие беру абсолюттік мәндерінде  өсті, алайда жалпы экономикаға 

несие берудің өсуі аясында шағын кәсіпкерлікке едбжалпы  несие қоржынының 

тек 14% ғана сәйкес келеді, бұл өткен жылдың көрсеткіштерінен 2 пайыздық  

пунктке аз. 

Әдебиеттер тізімі 

1 Как профессионально составить кәсіпкерлік-план : Рекомендации для 

биөнес менов- Алматы:Қаржы-қаражат, 2009 ж. 

2 Қазақстан Республикасы Статистика Агенттігінің мәліметтері 

3 Құлпыбаев С., Мельников В.Д. Қаржы негіздері: Оқулық. – Алматы, 2011 – 

670 бет 
 

КӘСІПКЕРЛІК ЭКОНОМИКАЛЫҚ КАТЕГОРИЯ РЕТІНДЕ 

УДК 334.722                                                     Касымова Н.А. - ҚарМУ студенті  

Ғылыми жетекші – э.ғ.м., аға оқытушы Садуакасова М.Б. 

 

Қоғам мен өндірістің даму үрдісінде адамдар әр түрлі ұйымдық-экономикалық 

қатынастар аясында кәсіпкерлік қызметпен айналыса бастады. Кәсіпкерлік тарихы 

орта ғасырлардан бері бастау алады. Сол уақыттың өзінде 

көпестер,саудагерлер,қолөнершілер жаңадан қалыптасып келе жатқан кәсіпкерлер 

ретінде таныла бастады. Сонымен қатар,кәсіпкерліктің даму тарихы айырбас 

қатынастарының, қоғамдық еңбектің бөлінісі мен жалпы нарықтық қатынастар 

даму тарихымен тығыз байланысты. 
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Экономикалық әдебиетке "Кәсіпкер" түсінігі бірінші рет 1723 жылы Париж 

қаласында баспадан шыққан "Коммерцияның жалпыға ортақ сөздігінде" 

келтірілген. Мұнда кәсіпкер- өнім өндіру немесе құрылыс обьектісі бойынша 

міндеттемесін өз мойнына алатын адам деген түсінік беріледі.  

Ғылыми термин ретінде "Кәсіпкер" түсінігі белгілі ағылшын экономисі Ричард 

Кантильоннның 17 ғасырдың басында жарық көрген "Коммерция табиғаты 

туралы жалпы мақала" кітабында келтірілген.Ағылшынның атақты ғалымы Адам 

Смит кәсіпкер деп,өзінің қызметінің негізгі мақсаты кәсіпкерлік пайда табатын 

кәсіпорын иесі деп түсінген. 19 ғасырдағы Францияның экономисі Жан Батист 

Сэй, кәсіпкердің негізгі функциясы өндірістің қызметін біріктіру және үйлестіру 

деген пікірді ұстанған. Альфред Маршалл мен жолын ұстанушылар кәсіпкердің 

ұйымдастырушылық функциясына ерекше көңіл бөлген. Олардың пікірінше әрбір 

қалаушы - кәсіпкер бола алмайды,оған ерекше қәбілет керек деп есептеген. 

Кәсіпкерлік туралы ерекше бағытты ұстанған Иозеф Шумпетер, кәсіпкер тек жеке 

адам болып қана қоймайды,ол адамдар тобынан да құрылады деген көзқараста 

болған.  

Төменде келтірілген мәліметтерден кәсіпкерлік ұғымы әртүрлі көзқарастар 

тұрғысынан қарастырылады: шаруашылық жүргізу стилі ретінде,нарық 

жағдайында қызметті ұйымдастыру мен жүзеге асыру үрдісі ретінде,нарық 

субьектілерінің өзара әрекеттесуі ретінде және де тағы да басқа (1-кесте) [1]. 

 

Ғалымдармен берілген кәсіпкерлік ұғымы 

Мерзімі Анықтама авторы Мазмұны 

1770 А.Тюрго Кәсіпкердің тек қана белгілі бір ақпараты 

ғана емес,сонымен қатар капиталы да болуы 

керек. 

1797 Карно Бодо Кәсіпкер-ақтарылып жатқан іске жакапты 

тұлға ретінде кәсіпорын қызметін 

жоспарлавйтын,бақылайтын,ұйымдастыратын 

және оның иесі. Оның белгілі бір 

интеллектуалдық деңгейі,яғни алуан түрлі 

акпараттар мен білім иесі. 

1876 Фрэнсис Уокер Кәсіпкерөөзінің ұйымдастырушылық 

қабілеттері арқасында пайданы иеленетін 

тұлға. 

1910  Макс Вебер Кәсіпкерлік қызмет-рационалдықты 

жүзеге асыру. 

1927 И.фон Тюнен Кәсіпкер-ерекше қасиеттерді иеленуші 

және сондықтан да жоспарланбаған табысқа 

үміткер. 

1936 Джон Мейнард 

Кэйнс 

Кәсіпкер-шаруашылық жүргізушінің 

өзіндік әлеуметтік-психологиялық типі,ол 

үшін ең бастысы "...тек қана Вебердің 

рационалды калькуляциясы немесе 

Шумпетердің жанашылдығы емес,белгілі бір 

психологиялық қасиеттер жиынтығы". 

1961 Дэвид 

Макклелланд 

Кәсіпкер-шамаға қарай тәуекел ету 

жағдайларында әрекет ететін белсенді тұлға. 
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1964 Питер Друкер Кәсіпкер-кез келген мүмкіндікті 

максималды табыспен қолдана алатын адам. 

1975 Альберт Шапиро Кәсіпкер- ынталы,әлеуметтік-

экономикалық механизмдерді 

ұйымдастыратын, белгілі бір тәуекел 

жағдайларында қызмет ететін,мүмкін 

болатын сәтсіздік үшін толығымен жауапты 

болатын адам. 

1980 Карл Веспер Кәсіпкер-экономист,психолог,басқа 

кәсіпкерлер мен саясаткерлер көзқарасында 

әртүрлі мәнісіне түсінік. 

1993 Т.Ю.Горькова Кәсіпкер-бизнестегі жетекші фигура,ол өз 

міндеті ретінде өндірістің барлық 

факторларын бірегей шаруашылық үрдіске 

біріктіруді мойнына алады. 

 

Кәсіпкерліктің ұғымы Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 2-

бабында келесідей анықтама берілген: азаматтардың, оралмандардың және заңды 

тұлғалардың мүлікті пайдалану, тауарларды өндіру, сату, жұмыстарды орындау, 

қызметтер көрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған, жеке меншік құқығына 

(жеке кәсіпкерлікке) не шаруашылық жүргізу немесе мемлекеттік кәсіпорынды 

жедел басқару құқығына (мемлекеттік кәсіпкерлікке) негізделген дербес, 

бастамашыл қызметі кәсіпкерлік болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкер 

атынан, оның тәуекел етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге 

асырылады[2]. 

Төменде Қазақстан Республикасындағы мақсатты кешенді шағын 

кәсіпкерлерді қолдау көрсету бағдарламасы келтірілген (1-сурет): 

 

Кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасы 

 

 

 

 

 

 

Сурет 1 Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлерді қолдау көрсету 

бағдарламасы 

 

Шағын кәсіпкерлікті 

дамытудың аймақтық 

қосалқы бағдарламасы: 

I.Шағын кәсіпкерлікті 

дамытудың солтүстік 

Қазақстандық қосалқы 

бағдарламасы  

II.Шағын кәсіпкерлікті 

дамытудың батыс 

Қазақстандық қосалқы 

бағдарламалары. 

III. Шағын кәсіпкерлікті 

Қамтамасыз етуші қосалқы 

бағдарламалар: 

I.Нормативтік-құқықты 

қамтамасыз ететін қосалқы 

бағдарламалары. 

II.Қаржымен қамтамасыз ететін 

қосалқы бағдарламалары. 

 

III.Материалды-техникалық 

қамтамасыз ететін қосалқы 

бағдарламалары. 

 

IV.Кадрмен қамтамасыз ететін 
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Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамыту мен қолдауға байланысты 

келесідей бағдарламалар қарастырылған: 

1.«Бизнестің жол картасы 2020».  Бағдарлама экономиканың шикізаттық емес 

секторларында аймақтық кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімделген дамуын 

қамтамасыз етуге, сондай-ақ әрекеттегі тұрақты жұмыс орындарын сақтау мен 

жаңа жұмыс орындарын құруға бағытталған. 

2.Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы. Бағдарламаның мақсаты  - тұрақты 

және тиімді жұмыспен қамту көмегімен тұрғындар табысын арттыру. 

3.Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті 

кәсіпорынды сауықтыру). Бәсекеге қабілетті кәсіпорындардың төлем 

қабілеттілігін қалпына келтіруге, сондай-ақ олардың әрі қарай тұрақты дамуына 

арналған.  

4.ҚР агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 2010-2014 жылдарға арналған 

бағдарламасы – бұл, ең алдымен, азық-түлік қауіпсіздігі мен өнім экспортын 

арттыруды қамтамасыз ететін елдердің бәсекеге қабілетті агроөнеркәсіптік 

кешенін дамыту. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік белсенді дамып келеді. 

Экономикалық жүйенің кәсіпкерлік түрі кәсіпкерді ең маңызды тұлға санына-

экономикалық процесс субъектісіне айналдырды. Өз қызығушылығымен әрекет 

ете отырып, кәсіпкер біздің қажеттілігімізді қанағаттандырады, біздің өмірімізді 

гүлдендіреді, оны қолайлы жасайды. Біз кәсіпкерді құрметтеуіміз қажет: ол біз 

қызығушылық білдірген тауарларды өндіреді, ол бізге оларды жеткізеді, біздің 

көпшілігімізге көмек береді. 

ҚР Президентінің “Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік күшейту және дамытуды 

белсендіру шаралары туралы” Жарлығына сәйкес шағын кәсіпкерлікті қолдау 

және дамыту мемлекеттік экономикалық саясаттың маңызды сферасы деп 

саналады. 

Отандық кәсіпкерлікті дамыту жолындағы барлық бөгеттер толық жойылды 

деп санауға болмайды. Қазір кәсіпкерлік сфераны жылдам дамытуға және оның 

қызметінің тиімділігін арттыруға әсер ететін, механизмдер белсенді жасалуда. 

Кез-келген экономикалық қызмет ұдайы өндіріс циклының типтік фазаларына 

байланысты болғандықтан, кәсіпкерлік қызметтің келесі түрлерін бөліп көрсетеді: 

өндірістік, коммерциялық, қаржылық кәсіпкерлік [3]. 

Соңғы он жылдықта әлемнің барлық экономикалық дамыған елдерінде 

кәсіпкерліктің жеке түрі ретінде кеңестік (консалтинг) кәсіпкерлік бөліп 

көрсетілуде.Көрсетілген кәсіпкерліктің түрлерінің ішінде әр қайсы бірнеше 

түрлерге бөлінген. Өндірістік кәсіпкерлікті кәсіпкерліктің жетекші түрі деп атауға 

болады. Мұнда өнімді, тауарларды өндіру, жұмыс, қызметтер көрсету жүзеге 

асады, белгілі бір рухани құндылықтар жасалады. 

Біз кәсіпкерді құрметтеуіміз қажет: ол біз қызығушылық білдірген тауарларды 

өндіреді, ол бізге оларды жеткізеді, біздің көпшілігімізге көмек береді. 

Кәсіпкерлік жеке меншік, еркін экономикалық қызмет сияқты қажетті жағдайлар 

болған кезде күшіне енеді, ол табысты дамиды. Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерлікті дамытудың барлық алғы шарттары қарқынды жасануда, осы қызмет 

түрін реттеу және әрі қарай қалыптастыруға бағыттылған заңдар мен басқа 
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нормативтік-құқықтық актілер қабылданды және қызмет етуде. Олар 

кәсіпкерлікті дамытудың барлық негізгі сұрақтарын қамтуда: шаруашылық 

қызметтің еркіндігі, жеке кәсіпкерді қорғау және қолдау, шаруашылық 

серіктестікті, акционерлік қоғамды, өндірістік кооперативті, мемлекеттік 

кәсіпорынды, жеке кәсіпкерлікті, шаруа (фермер) шаруашылығын, шағын 

бизнесті мемлекеттік қолдау, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын азаматтар мен 

заңды тұлғалардың құқығын қорғау және т.б. Кәсіпкерлік субъектілер ретінде 

жеке тұлғалар жєне жанұялық кәсіпорындарды ұйымдастыру жолымен шығады. 

Мұндай кәсіпорындар өз еңбектерінің шығындарымен шектелуі немесе 

жалдамалы еңбекті қолдануы мүмкін. 
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Политико-правовые аспекты развития предпринимательства в Казахстане 

Государственная политика поддержки малого и среднего предпринимательства 

является одним из приоритетных направлений социально-экономической 

политики государства, которая строится на принципе создания благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательств, особенно в тех 

направлениях их деятельности, которые дают максимальный социально-

экономический эффект. Более десяти лет государством для предпринимательства 

создаются условия для устойчивого его развития, и определенные положительные 

результаты достигнуты в этой сфере. Стабилизация социально-экономического 

положения в республике оказала положительное влияние на развитие малого 

предпринимательства. Так, по состоянию на 1 января 2009 года по данным 

Агентства Республики Казахстан по статистике зарегистрировано 737886 

субъектов малого предпринимательства, что на 17,8% больше чем на 

соответствующий период 2008 года. Доля малого бизнеса (малый бизнес и 

домашние хозяйства) в ВВП республики составила за 2008 год 35,2%. 

Численность занятых в малом бизнесе достигла 1525,7 тыс. человек. Прирост к 

соответствующему уровню 2008 года составил  10,1%.  
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      31 января 2006 года был принят Закон республики Казахстан «О частном 

предпринимательстве». Данный закон предусматривает организацию 

взаимодействия бизнес-сообщества с государственными органами при принятии 

нормативно-правовых актов через работу экспертных советов.  

В основе предлагаемой системы важным для государственного органа при 

принятии нормативно-правовых актов является обязательное наличие 

экспертного заключения от представителей объединений предпринимателей, а 

для предпринимательства – подготовка обоснованных заключений с учетом 

мнения предпринимателей региона, отрасли. 

Такой подход обеспечивает конструктивный диалог государства и 

предпринимательства, и соблюдение государственными органами интересов при 

принятий решений, затрагивающих их интересы, а объединениям 

предпринимателей даст возможность определить конкретные способы реализации 

своих правозащитных функций и выдвинуть для представления интересов 

позиций отраслей экономики и предприятий страны в государственных органах 

всех уровней наиболее профессиональных и активных своих членов. 

 

      Вместе с тем, целью закона от 31 января 2006 года был принят, 

сопутствующий Закону «О частном предпринимательстве», Закон «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам предпринимательства» является снижение 

административного давления и количества проверок со стороны государственных 

органов.  

        Предметом регулирования Закона является законодательное обеспечение 

развития общественных отношений в области государственной поддержки 

субъектов предпринимательства, определение порядка взаимоотношений 

субъектов предпринимательства с государственными организациями, 

осуществляющими контрольные и надзорные функции и государственными 

организациями, оказывающими услуги для субъектов предпринимательства.  

Ежегодно в Казахстане проводятся сотни тысяч всевозможных проверок 

деятельности государственных учреждений, физических и юридических лиц 

страны и приоритетной задачей Комитета и его территориальных управлений, как 

и других уполномоченных органов является защита интересов предпринимателей 

и свободы предпринимательской деятельности, своевременное выявление и 

пресечение практики незаконного вмешательства в предпринимательскую 

деятельность и ущемления прав предпринимателей со стороны государственных 

органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции. 

Надзор за применением законодательства, направленного на защиту 

предпринимательства органами правовой статистики в 2008 году осуществлялся 

на основе Закона РК «О частном предпринимательстве», Инструкции о ведении 

единой государственной регистрации, статистического учета и контроля 

проверок, осуществляемых государственными органами Республики Казахстан, 

утвержденной приказом Генерального Прокурора РК № 46 от 14.11.2008 года и 

которые охватывают все сферы деятельности органов государства, физических и 

юридических лиц, основания, виды и сроки назначения проверок, а также правил 
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централизованной регистрации, учета и контроля проверок государственных 

органов, уполномоченных на осуществление контрольных и надзорных функций. 

Экономический аспект развития предпринимательства. 

Малый бизнес активно расширяется в РК, однако качество развития 

значительно отстает от общемировых показателей. МСБ формирует 25,6% ВВП 

РК (среднемировой уровень - 63%). Малый бизнес в Казахстане генерирует 25,6% 

ВВП, а доля занятых в МСБ составляет 36% республиканского рынка труда.В 

масштабах национальной экономики популярность предпринимательства в РК 

увеличивается, однако темпы активности достаточно малы - уровни 

предпринимательской активности в РК в два раза ниже средней мировой 

величины (63% в ВВП и 47% от числа занятых).Среди регионов наибольшее 

влияние МСБ в формировании валового регионального продукта наблюдается в 

Астане - 46% ВРП, ЗКО (40%) и в Алматы (29%).  

 В 

структуре МСБ наблюдается традиционное доминирование субъектов 

индивидуального предпринимательства, занятых в торговой деятельности и 

сферах, не требующих высокой квалификации. В то же время мировым трендом 

считается переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, 

внедрению механизмов инновационного, эффективного производства («Казахстан 

2050»).На конец января 2017 года в РК действуют 800 тыс. ИП, что составляет 

68% МСБ. За год их количество сократилось на 15%. Почти половина (47%) ИП 

заняты в торговле.Как отмечает Азиатский Банк Развития, индивидуальное 

предпринимательство в РК демонстрирует низкую продуктивность. Годовой 

объем производства на одного работника в ИП составляет $3 тыс., в то время как 

в малых и средних предприятиях - $27 тыс.Количество малых предприятий за год 

увеличилось на 8% и составило 191 тыс. ед. Большая часть малого 

предпринимательства сконцентрирована в секторах торговли - 30% и 

строительстве - 16%.  

http://ranking.kz/storage/app/media/2017/03/10/1.png
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 С 2015 года 

наблюдается активный рост кредитования МСБ. Число выданных банками 

кредитов увеличилось в 2,3 раза с 2014 года. По сравнению с январем прошлого 

года объем кредитов увеличился на 29% и составил 3 трлн тенге.Однако, по 

данным АБР, только 19% МСП получают кредиты, в то время как остальные 

рефинансируют доход или берут займы из других источников. Это связано с тем, 

что большинство предприятий имеют плохую кредитную историю или не имеют 

нужных документов.Направление кредитов отражает основные виды 

деятельности предприятий: торговля (37%), строительство (13%), 

промышленность (13%) и другие отрасли, не связанные с основными секторами 

экономики (24%).  

 Помимо 

хорошо известных госпрограмм, также на развитие МСБ с 2015 по 2017 год 

активно привлекались займы у МФО сроком до 2020 года. В этом году начата 

реализация третьего транша в $200 млн по проекту АБР. Проект нацелен на 

увеличение доступности финансирования МСБ, более чем на 20% увеличить 

количество заемщиков и число выданных кредитов к 2020 году. Также включая в 

себя гендерную политику так, что не менее $50 млн пойдет на кредитование 

женского предпринимательства. Также не менее $120 млн будет выделено на 

кредитование предприятий вне Алматы и Астаны. Всемирный Банк (МБРР) в 

этом году выделит еще $9,24 млн по проекту конкурентоспособности МСП. Цель 

проекта - укрепить правительственные программы и повысить компетентность 

МСП. 

На данный момент разрабатывается программа развития поставщиков, роль 

которой будет заключаться в увеличении рыночных связей для МСП с крупными 

местными и многонациональными корпорациями в нефтегазовом, 

железнодорожном и металлургическом секторах. В рамках проекта коллективу 

http://ranking.kz/storage/app/media/2017/03/10/2.png
http://ranking.kz/storage/app/media/2017/03/10/3.png
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специалистов КИРИ будут предоставлены современные рыночные инструменты 

для развития кластеров, включая программы обучения и оснащения по ГПИИР 2. 

Также будут разработаны онлайн платформы для покупки счетов-фактур и 

проверки дебиторской задолженности МСП, которая также увеличит доступ к 

финансированию предпринимателей. К концу проекта планируется увеличить 

число «аккредитованных поставщиков» для крупных компаний - с нуля в 2015 

году до 200 к 2019 году. Процент МСП, участвующих в повышении 

эффективности управления и деловой практики увеличится, с 5% в 2015 году до 

75% к 2019.  

  

В 2018 году в рамках единой программы поддержки и развития бизнеса 

"Дорожная карта бизнеса 2020" предусмотрено 38,8 млрд тенге. В 2018 году в 

рамках ДКБ предусмотрено 38,8 млрд тенге. На субсидирование, гарантирование 

кредитов и выдачу государственных грантов выделят 30 млрд тенге. И еще для 

удовлетворения потребности бизнеса на новые проекты министерством 

подготовлена бюджетная заявка на сумму 12,2 млрд тенге по 10 регионам.При 

этом, по расчетам министерства, бизнесмены Акмолинской области получат 1,8 

млрд тенге, Актюбинской - 1,3 млрд тенге, Атырауской - 589 млн тенге, 

Жамбылской - 1,2 млрд тенге, Западно – Казахстанской - 1,3 млрд тенге, 

Карагандинской -  1 млрд тенге, Мангистауской - 854 млн тенге, Павлодарской – 1 

млрд тенге, Северо – Казахстанской - 1,4 млрд тенге, Южно – Казахстанской - 1,5 

млрд тенге. 

Вместе с тем существенным дополнением к уже работающим инструментам 

программы "Дорожная карта бизнеса 2020" стали меры по развитию 

продуктивной занятости и массового предпринимательства, ориентированные на 

безработное и самозанятое население. На 5 января 2018 года было 

профинансировано, одобрено и находились на рассмотрении проекты на сумму 

10,1 млрд тенге (профинансировано и одобрено 593 заемщиков на сумму 6,6 млрд 

тенге, на рассмотрении 289 заемщиков на сумму 3,5 млрд тенге).Но в тоже время 

возникают проблемы, с которыми сталкиваются  бизнесмены в ходе реализации 

программы массового предпринимательства.Так, согласно ранее действовавшим 

условиям программы, запрещалось приобретать за счет бюджетных кредитов 

жилую недвижимость и земельные участки с некоммерческим целевым 

назначением. Учитывая, что программа направлена на самозанятое и безработное 

http://ranking.kz/storage/app/media/2017/03/10/4.png
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население и недвижимость с коммерческим целевым назначением по причине 

высокой стоимости не доступна для такой категории граждан, теперь им 

предоставлено право приобретать недвижимость и землю с некоммерческим 

целевым назначением с обязательным ее изменением в течение года. В случае не 

выполнения данного условия средства подлежат возмещению банками и 

микрофинансовыми организациями. Предполагается, что принятые поправки 

позволят вовлечь в программу большую часть самозанятого и безработного 

населения. 

Кроме того, меры господдержки бизнеса зачастую чрезмерно зарегулированы. 

Это связано с необходимостью предоставления большого количества требуемых 

документов, многоэтапностью принятия решений на различных комиссиях и 

коллегиальных органах, а также длительными сроками подписания итоговых 

документов и договоров.Для решения выявленных проблем предлагается: 

отказаться от запрашивания документов в пользу заполнения установленных 

бланков. Заменить работу различных экспертных групп и комиссий на 

автоматизированные процессы, которые позволят исключить практику принятия 

решений на основании субъективных мнений их членов.В целом, 

предпринимаемые меры благоприятно отразились на секторе МСБ. По данным 

комитета статистики, число действующего бизнеса по итогам 2017 года составило 

1,1 млн, или на 3,6% больше по сравнению с 2016 годом. Занятость в этом 

сегменте экономики составила 3,1 млн человек, увеличившись по сравнению с 

2016 года на 2,6% (данные за 9 месяцев 2017 года). При этом значительно 

возросло производство продукции МСБ. За 9 месяцев 2017 года выпуск 

продукции составил на сумму 14,4 трлн тенге, или 28,5% больше по сравнению с 

2016 годом в номинальном выражении.С учетом проводимой работы по 

направлениям повышения доступности финансирования, снятия отраслевых 

барьеров, совершенствования госрегулирования и улучшения бизнеса климата 

ожидается сохранение текущих темпов роста сегмента МСБ в 2018 году. 

Заключение 
Проведенный анализ состояния и тенденций развития бизнеса в Республике 

Казахстан свидетельствует, что предпринимательство - важнейшее направление 

развития экономики, и в настоящий момент его вклад в экономику страны 

становится всё более весомым. Более того, в РК существует достаточно хорошая 

экономическая и правовая база для развития собственного бизнеса. Однако, 

несмотря на то, что в целом, количество занятых в сфере предпринимательства из 

года в год повышается, удельный вес к экономически активному населению 

остаётся ещё низким, по сравнению с государствами с развитыми рыночными 

отношениями. 
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DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN KAZAKHSTAN, ON THE 

EXAMPLE OF CREATING AN ONLINE ART STUDIO "DARTLINE" 
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Scientific director – senior teacher D.E.Dzhakupova 

 

Now there are different ways to make money. Many people realizing that ordinary 

work will not bring a lot of money, choose the way to create their own business. What 

are the benefits of bringing your own business? To begin with, it is worth noting that 

your business almost always involves a free work schedule. This means that opening 

your business you can work from the comfort of home and manage your own time. 

Another more significant advantage is earnings. In most cases, opening your own 

business, it increases over time.  

In Kazakhstan, there are programs to support small and medium-sized businesses 

from the Fund "Damu": "Financial agent of the unified program of support and business 

development" Business Roadmap - 2020 is the Fund "Damu", operators-the national 

chamber of entrepreneurs "Atameken" and akimats. "Damu" Fund acts on the 

instruments of subsidizing loans of banks and leasing companies, guaranteeing the 

subjects of private entrepreneurship (PDS) of banks, as well as on non-financial projects 

such as "Business relations" and "senior seniors" {kapital.kz} {damu.kz}.[2]   

My business is closely connected with art - it is selling paintings in different 

formats, made with the help of different techniques. My small business has relevance, 

that is, paintings are an important attribute in the office and at home. That's why I chose 

the art direction. Moreover, art will always be an actual sphere.  Thanks to the pictures 

you can highlight your unusual taste. Also, the paintings are used as decoration, thereby 

creating comfort in the room.  

In my opinion, art has always been developed in Kazakhstan since ancient times. 

People created different models further from which such buildings as mausoleums and 

mosques were created, ceramics was laid so that up to now it has been preserved. Now 

Kazakhstan focuses on young talents, helping them to develop, whether it is the sphere 

of science or art. Designers, artists have the opportunity to study at the best universities 

in the world, and further help Kazakhstan to develop the sphere of art. Or very young 

artists can just upload their work to the social network, gaining experience and find new 

friends. I, in turn, started with this.  

The sphere of spiritual life is an integral part of the life of modern society. In 

particular, the market for painting is the subject not only to meet the spiritual needs of 

man, as well as a means of investment. For example, paintings by Picasso, Jackson 

Pollock, and other famous authors, is the subject of bargaining at famous auctions like 

http://ru.government.kz/
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Christie's. [3]   

In Kazakhstan, the professional areas of fine arts are painting and sculpture, which 

began its development with independence. The latest stage in the development of art 

was in 1990. It was during this period appear such artists as M. Khitakhunov, A. 

Smagulov, T. Ordabekov, K. Zakirov, T. Dosmaganbetov, K. Mullashev, A. Kanaev, E. 

Tulepbaev, B. Tebiev, A. Yessenbayev, K. Khametov, and others. [1] Kazakhstan has a 

more realistic direction. Realism is a direction in the art that reflects everyday reality in 

its typical features. However, only recently began to attract the attention of such areas of 

art as abstractionism, surrealism, and cubism. As it was highlighted earlier in 

Kazakhstan, paintings in the style of minimalism become relevant, but the traditional 

style (still lifes, landscapes, and portraits) also remain popular. If we talk to compare 

with certain countries abroad, for example in Germany, for the most part, valued 

landscapes. The more realistic the pictures look, the brighter the mask, the faster it will 

sell. In our country, paintings from the technique of minimalism and abstractionism can 

be used both at home and in offices. This is all because such paintings can fit any 

interior, universal.   

Today, Kazakhstan has a small number of galleries and online stores. Most of them 

are found in Almaty. For example gallery “Ular "( http://www.artular.kz/), online store 

“Arvest” ( http://www.arvest.kz/) also the sale on online platforms “Olx “Satu.kz ", 

"Ekomok". These stores provide an opportunity to choose what kind of product and 

what it will be made of. Prices on these sites are quite inflated, starting with cheap 1020 

Tg and ending with 500000 Tg. Work is performed by a simple technique. Delivery is 

not provided, which indicates poor service. All paintings are aimed at collectors and 

ordinary customers. Almost most of the paintings sold are not handmade, such as the 

sale of modular paintings. If you compare with my store, our store provides paintings 

exclusively handmade and in a short time.   

 

Table 1 

 Revenue 2018 2019 2020 

1 oil paintings 

1 018 

260 2 036520 3 054 780 

2 paintings made by felt-tip pen 890 040 1 780 080 2 670 120 

 Total 

1 908 

300 3 816 600 5 724 900 

1 costs (ADM) 678 000 678 000 678 000 

2 salary 

1 200 

000 1 200 000 1 200 000 

3 the cost of producing oil paintings 378 300 756 600 1 134 900 

4 

the cost of production of marker 

pictures 270 000 540 000 810 000 

 Total 

2 526 

300 3 174 600 3 822 900 

 Expected profit -618000 642 000 1 902 000 

 

If you focus on prices, in Kazakhstan the pictures are much cheaper than in Europe. 

This in turn is due to the fact that abroad there are more collectors, that is, to sell 
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paintings abroad, more profitable than we have. The ability to sell in abroad, through 

the creation of the site, or the design of ads for the sale of paintings on online platforms. 

Paintings can be sent in a short time through the courier service. Ordinary online stores 

charge a certain amount for delivery even within the country, our store will send 

pictures for free in Kazakhstan.  
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Many dream of their own business, but only few create companies and only a little 

part of them are able to run it. The reason of this problem is that while starting the 

business, most of the people think of the creating a business plan and the start-up 

capital, which are very important, but still are not enough for success. First thing people 

have to care about - is their own personal characteristics and abilities. For instance, 

resoluteness, creativity, courage, resourcefulness, dedication and many others. 

Nowadays the scientists and economists give another needed quality for every 

entrepreneur - emotional intelligence or emotional quotient. In this article the definition 

of emotional quotient will be given and the connection between entrepreneurship and 

emotional quotient will be considered.  

Emotional intelligence (EI) refers to a person’s ability to perceive his own emotions 

and control feelings for effective problem solving. 

Interest in emotional intelligence arose at the beginning of the 20th century due to 

the inability of the classical IQ tests (IQ) to explain the peculiarities of motivation and 

behavior of people. However, even the ancient Greeks thought about emotional 

intelligence, believing that a wise man is one who is able to unite the mind, logic and 

emotions. Despite the fact that it was two and a half thousand years ago, the question of 

human emotions remained the same.  

Back in 1870, Charles Darwin made an attempt to study human emotions through 

external manifestations in the book On the Expression of Emotions in Man and 

Animals. The concept of emotional intelligence (or EQ for short) in its modern sense 

emerged at the beginning of the 20th century. In 1920, American psychologist Edward 

Thorndike first introduced the concept of social intelligence as a person’s ability to act 

rationally in relationships with people. In 1983, Howard Gardener proposed the theory 

http://www.christies.com/
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of multiple intelligences, dividing the intellect into internal (his own emotions) and 

interpersonal (emotions of those around him). Journalist Daniel Goleman popularized 

the concept by publishing the book Emotional Intelligence in 2015. 

So, people study the emotional intelligence since ancient times till our days: 

According to the results of the research "Traits of emotional intelligence": High 

emotional intelligence has a positive effect on performance; Women with high 

emotional intelligence are more satisfied with their appearance; People with high 

emotional intelligence are able to more clearly identify emotions through facial 

expressions; Students with a high level of emotional intelligence miss fewer classes at 

school for disrespectful reasons [1]. 

Regarding to the role of the emotional quotient on business and companies, 

employers pay attention to the fact that high mental abilities are not always the criteria 

that determines the success of a man at work. For example, they hire a person with a 

wide track record and a high IQ, but he turns out to be a tyrant, unable to get along with 

the team.  

Entrepreneurship is the major source of employment, economic growth, innovation, 

promotion of products and service quality, competition, and economical flexibility of 

today’s society [2]. Entrepreneurship is defined as “the process of recognising and 

pursuing opportunities with regard to alienable and inalienable resources currently 

controlled with a view to value creation”. Entrepreneurship is about people, their 

choices and actions in starting, taking over or running a business, or their involvement 

in a company’s strategic decision-making.  

EI affects entrepreneurial behavior in two ways: the first is through the self-

evaluation of emotional efficacy – employees with high self-perceived EI may exhibit 

high tolerance to stress and environmental stressors; the second concerns individuals 

with high EI, who tend to have higher affectivity, informing proactive and creative 

dispositions and so facilitating entrepreneurial behavior [3].  

Ahmetoglu et al. have studied the connection between EI and entrepreneurial 

behavior and success in the work “Understanding the relationship between individual 

differences in Trait Emotional Intelligence and entrepreneurship” [4]. The results have 

shown that EI correlates significantly with most entrepreneurial outcomes they 

examined, that is, entrepreneurial behavior to generate income, corporate 

entrepreneurship, social entrepreneurship, entrepreneurial activity during 

school/college, and entrepreneurship through innovation/invention.  

Even though little is known about the truth behind entrepreneurial success, it has not 

previously been explored from emotions’ perspective. However, emotional intelligence 

abilities affect the perceptions of being an effective entrepreneur as well as the intention 

of undertaking an entrepreneurial path. It may also have relevant implications for those 

individuals that in today’s environment, pushed by the impermeability of the labor 

market, choose to create new work by setting up a new business. Having the capabilities 

in one’s own efficiency is positively related to the intention to become entrepreneur. 

The assessment and awareness of our self-perception of being or not effective in the role 

as entrepreneur and the ability to recognize, regulate, and use the emotions might prove 

decisive factors and may be a competitive advantage in determining the success of the 

entrepreneurial path and processes. 
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The concepts of “entrepreneurship” and “entrepreneur” have a long history. For the 

first time in the economic literature, the term “entrepreneurship” appeared in the 

General Dictionary of Commerce, published in Paris in 1723, and was interpreted as 

“taking on obligations for the production or construction of an object”. As a scientific 

term, the concept of “entrepreneurship” began to be used in the works of the French 

economist Richard Cantillon in the 18th century. In the future, with the development of 

society, economic thought about the scientific understanding of entrepreneurship 

developed, various theories and concepts of this category were created. At the present 

stage of development of the economy and society, entrepreneurial activity is an integral 

part of most business structures. Tourism is no exception, up to the recognition of its 

economic phenomenon of the century. The consumer of tourism services is a tourist. As 

a consumer of the tourist product, it is a tourist destination. At the United Nations 

Conference on International Tourism in Rome in 1963, the definition of the concept 

“tourist” was adopted. Today, tourist activity, relying on the legislative base, relates to 

entrepreneurial activity, which is regulated by the civil code. The purpose of this article 

is to find out where citizens of Kazakhstan prefer to travel and how many citizens of 

Kazakhstan choose holidays within their own country. 

According to the data of the Border Guard Service of the National Security 

Committee of the Republic of Kazakhstan, in 2017 the number of Kazakhs going abroad 

amounted to 10.26 million people *, which is 5.2% more than a year earlier (9.76 

million people). The peak of overseas trips over the past five years was in 2015, then the 

https://www.bbc.com/russian/features-40716336
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number of residents of Kazakhstan who went abroad reached 11.3 million. 

The fall in the population’s income in foreign currency greatly influenced the 

preferences of Kazakhstan’s people: trips to foreign countries are in demand less and 

less. So, in 2012, 1.23 million Kazakhstanis left for non-CIS countries, and in 2016 their 

number dropped to 796.65 thousand people (by 35.3%). citizens leaving in 2016 

traditionally popular was Lake Issyk-Kul (Kyrgyzstan). In addition to Kyrgyzstan, one 

can name Uzbekistan, Russia, Azerbaijan and, of course, Georgia. The resorts of 

Georgia have already managed to win the hearts of our compatriots. If we talk about 

foreign countries, then in 2016 2016 India, China, Turkey, the United Arab Emirates, 

Thailand, Malaysia, and a number of Western European countries were popular 

destinations with tourists. Domestic tourism is not lagging behind, it has become more 

affordable than vacation abroad. According to official statistics, the number of tourists 

served on the territory of the republic reached 6.83 million people, of which 5.28 

million stayed in hotels of various types, 288.15 thousand people had a rest in 

sanatoriums and 1.26 thousand tourists visited specially protected natural territories. In 

the aggregate, the number of domestic tourists in 2013–2017 increased by 52.2%. 

During the period under review, there has been an increase in hotel attendance by 59.6% 

and natural reserves by 50.1%, while the popularity of sanatorium-resort organizations 

fell by 15.3%. 

Also, to achieve our goal, a survey of 1200 people from different parts of the 

country was conducted. We asked them a number of questions about vacation planning 

this year and about tourism in Kazakhstan in general. 45 percent of respondents do not 

plan to go to the resorts. 5.6 percent of Kazakhstanis are planning to rest in Turkey, 3.2 

percent in Issyk-Kul. The number of people wishing to relax on the serene European 

resorts remained almost unchanged compared to last year - 3 percent. . A third of 

Kazakhstanis (33 percent) plan to have a rest this summer at local resorts. The list of 

popular domestic tourism sites is headed by Borovoye, Saryagash and Alakol. 43 

percent of respondents consider important for the future of the country to protect and 

support the existing resorts of Kazakhstan, 39 percent - it is necessary to create new 

world-class resorts, such as Kok-Zhailau, and attract tourists. 

The issue of creating a ski resort "Kok-Zhailau" is a complex and actively discussed 

in society. About 13 percent of respondents agree with the construction opponents, and 

6.4 percent of them believe that the construction of such resorts in the tracts is harmful 

to the environment of Kazakhstan, and 6.8 percent consider the large material costs of 

their creation unjustified. 

In general, recently the citizens of Kazakhstan prefer to rest more and more within 

their own country. Kazakhstan in the field of tourism is developing in the same areas as 

other countries. Currently, there are structural changes in the preferences of tourists. 

There is a transition to more active forms of recreation with elements of sports, while 

this is just the beginning trend. Recently, we have noticed that the second high season is 

steadily standing out - this is winter time: December-February. In addition, the demand 

for educational tours is increasing. 
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Қаржы жүйесі - белгілі бір қоғамдық-экономикалық формация шеңберінде 

өмір сүретін қаржы мекемелерінің жиынтығы; тар мағынада алғанда — 

мемлекеттің қаржы мекемелері жүйесі, яғни өзара байланысты салалар 

(кәсіпорын, сақтандыру қаржысы мен мемлекеттік қаржы) мен буындардың 

(қаржы мекемелерінің, салық жүйесінің құрылымдык бөлімшелері, т.б.) 

жиынтығы. Әрбір ірі салалардың ішінде буындар болады, оның үстіне қаржы 

қатынастары субъект қызметінін сипатына қарай топтастырылады. 

Қазақстан Республикасынын қаржы жүйесі бюджет жүйесінен, бюджеттен тыс 

қорлардан, түрлі меншік нысанындағы кәсіпорындардың қаржысынан, қаржы 

институттарынан (қаржы қызметін жүзеге асырушы, реттеуші ұйымдар, 

мекемелер, қаржы министрлігі, қазынашылық, ұлттық банк, салық инспекциясы, 

салық полициясы (қаржы полициясы), кор валюта биржалары, қаржы-несие 

мекемелері) және қаржы үдерістерінің барысына қажетті шарттар жасайтын 

қаржы құралдары тұрады. Қаржы жүйесінің тұрақтылығы мен орнықты дамуы 

ұлттық экономика дамуының қажетті шарты болып табылады. 

 «Қаржы жүйесі» ұғымы тиісті ақша қаражаттарының қорын құру және 

пайдалану негізіндегі қатынастардың жиынтығын, сондай-ақ, осы қатынастарды 

ұйымдастыратын органдарды қамтиды. Кейде бұл ұғым тар мағынада 

мемлекеттің қаржы мекемелерінің жиынтығы ретінде қолданылады, бірақ бұл 

анық емес. 

Жоғарыда көрсетілген ұғымның анықтамасына қаржының мәндік 

сипаттамасынан туындайтын қаржы жүйесінің сыныпталуының қағидалық 

моделі, оның-қоғамдық-экономикалық  үрдістегі орны берілген. Осы критерийге 

сәйкес қаржы жүйесі үш бөлімнен тұрады: 

1)қаржы қатынастарының жиынтығы; 

2)ақша-қаражат қорларының жиынтығы; 

3)басқарудың қаржылық аппараты. 

Қаржыдағы функционалдық сыныптамаға сәйкес, салық, бюджет, сыртқы 

экономикалық қатынастар, қаржыны жоспарлау, бақылау және басқаларды 

функционалдық жүйеастылар деп атауға болады. 
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Қаржы жүйесінің сыныптамасында функционалдық критерийден басқа қаржы 

жүйесін звенолар бойынша шектеуге мүмкіндік беретін қаржы субъектілерінің 

нышаны бойынша мемлекет қаржысы, шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

қаржысы, халық қаржысы деп жіктеуге болады. Сыныпқа байланысты болып 

келетін звенолар қаржы қатынастары, қаржы қорлары, басқару аппараты тәрізді 

элементтерден тұрады. Қасиеттерін осылай жүйелендіру қаржы жүйесіне 

интеграциялық сипат береді. 

Қаржы жүйесінің жекелеген құрамдас бөліктерінің орны мен рөлі әрқилы 

болып келеді. Бастапқы элемент басқа элементтер жүйесінде жетекші орынға ие 

болып келеді. Өйткені оның ролі звенолар мен элементтер жүйесінде басты 

орында болып келеді. Бұл – ең алдымен, мемлекеттік бюджет түрінде берілген 

мемлекеттік қаржылар. 

Қаржы жүйесі бірлігінің қағидаты орталық қаржы органдары арқылы 

мемлекеттің жүргізіп отырған бірыңғай мақсаттармен алдын ала айқындалып 

отырады. Қаржылардың барлық буындарын басқару бірыңғай негізгі заңнамалық 

және нормативтік актілерге негізделеді. Қаржы жүйесінің бірлігі қаржы 

ресурстарының басты көздерінің ортақтастығында (бірлігінде), олардың 

қозғалысының  өзара байланыстығында, қажетті қаржылық көмек көрсету үшін 

қаражаттарды аймақтар, салалар арасында қайта бөлуде болып отыр. Қаржы 

жүйесі бірлігінің қағидаты экономиканы басқарудың барлық деңгейлерінде 

жасалатын қаржы жоспарлары мен байланыстардың өзара үйлесу жүйесінде 

өзінің нақтылы көрінісін табады. 

Қаржы жүйесінің жеке құрамды элементтерінің функциялық арналымының 

қағидаты қаржының әр буыны өз міндеттерін шешіп отыратындығынан көрінеді. 

Оған айырықша қаржы аппараты сәйкес келеді. Мемлекеттік бюджеттің 

ресурстарын құрып, пайдалану жөніндегі жұмысты ұйымдастыруды 

республиканың Қаржы министрлігі мен Ұлттық экономика министрлігі жүзеге 

асырады. 

Қазіргі кезде қаржы жүйесі терең өзгерістерге ұшырап, қайта құрылуда. 

Қаржы жүйесін қайта құрудың басты міндеті оның Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық дамуын тұрақтадырып, одан әрі тездетуге ықпал етуді күшейту, 

ұлттық табыстың үздіксіз өсуін қамтамасыз ету, өндірістің барлық буындарында 

шаруашылық-коммерциялық есепті нығайту болып табылады. 

Нарықтық қатынастарға көшу барысында қаржы жүйесінің ролі мен маңызы 

шұғыл артады. Қаржы-несие нарықтық мехенизмдердің неғұлрым тиімді жұмыс 

істейтін секторларының біріне айналыу тиіс. 

Қаржы және ең алдымен бюджет жүйесі жалпы ішкі өнімнің өсуіне және оның 

басты бөлігі – ұлттық табысқа, макро- және микроэкономика кәсіпорындарының, 

фирмаларының және салаларының дамуына және халықтың көптеген жігінің хал-

ахуалына айтарлықтай ықпал жасайды. 

Қоғамда істің жайы қаржы ахуалымен анықталады, сондықтан тұрақтану мен 

дамудың бағдарламасы бірінші кезекте экономиканың тиімділігін арттыру 

жөніндегі жалпыэкономикалық шараларды іске асыруды қарастыруы тиіс. Бұл 

шаралардың қатарыннда – өндірістік қатынастарды жетілдіру, экономиканы 
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әлеуметтік қайта бағдарлау, ұлттық шаруашылықтың құрылымын жаңғырту, 

ғылыми-техникалық прогресті тездету. 

Сыртқы экономикалық қызметті жандандыру, ішкі өндіріс есебінен тұтыну 

рыногын толықтыру проблемасын шешу шаралары тұр. Қаржы шараларының 

ішінде иннвестицияларды оңтайластыру, басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын 

шығындарды азайту, шаруашылық жүргізудің барлық деңгейінде үнемдеу 

режімін қатаңдандыру қажет: экономиканың төменгі деңгеінде – залалдылықты 

болдырмау, коммерциялық есепті дамыту, қаржы жүйесінің барлық буындарында 

қаржылық өзара қарым-қатынастарды индикативтік реттеу қажет. 

Қазақстан Республикасында макро- және микроэкономиканың қаржы жүйесін 

реттеліп отыратын қаржы қатынастары мен ақша ресурстарының жиынтығы және 

оларды жұмылдыруды, ұлттық шаруашылықты қаржыландыру мен 

несиелендіруге байланысты бөлуді жүзеге асыратын қаржы мекемелері құрайды. 

Бүгін де Қазақстанның қаржы жүйесінің құрамы қаржы қатынастарының 

біршама дербес мына сфераларынан тұрады: 

 мемлекеттің бюджет жүйесі; 

  арнаулы бюджеттен тыс қорлар; 

  мемлекеттік несие; 

  жергілікті қаржы; 

  шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржысы; 

  халықтың қаржысы. 

Қаржы қатынастарының алғашқы үш бөлігі жалпымемлекеттік, яғни 

орталықтандырылған қаржыларға жатады және макродеңгейдегі экономика мен 

әлеуметтік қатынастарды реттеу үшін пайдаланады. Шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің қаржысы орталықтандырылмаған қаржыларға жатады және 

микродеңгейдегі экономика мен әлеуметтік реттеу және ынталандыру үшін 

пайдаланылады. 

Жергілікті қаржы мемлекеттің қаржы жүйесінің маңызды құрамы болып 

табылады. Жергілікті қаржының әлеуметтік ролі, оның құрамы мен құрылымы 

бүтіндей жергілікті органдарға жүтелінген функциялардың сипатымен, сондай-ақ 

мемлекеттің әкімшілік-аумақтық құрылысымен және оның саяси экономикалық 

бағыттылығымен анықталады. 

Несие қатынастарының қаржы қатынастарынан айырмашылығы болғанымен 

мемлекеттік несие қаржы жүйесіне қамтылады. Бірақ несиенің бұл түрі 

мемлекеттің бюджеттің тапшылығын жабу мақсатына бағытталғандықтан, 

мемлекет қаржысының тұрақтылылығын қамтамасыз ететіндіктен, ол бойынша 

есеп айырысу бюджет қаражаттары есебінен болатындықтан –  бұл буын қаржы 

жүйесіне де, сондай-ақ несие жүйесіне де жатады деп есептеуге болады. 

Қаржы қатынастары сфераларының әрқайсысының ішінде буындар бөлінеді, 

оның үстіне қаржы қатынастарын топтастырып, мақсатты ақша қорларының 

құрамы мен арналымына белгілі бір әсер ететін субъектк қызметінің сипатына 

қарай жүргізіледі. Бұл белгі кәсіпорындар мен ұйымдардың қаржысы сферасында 
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мынадай буындары бөлуге мүмкіндік береді: коммерциялық кәсіпорындар мен 

ұйымдардың қаржысы; коммерциялық емес ұйымдардың қаржысы. 

Қаржы жүйесінің әр буыны өз кезегінде буыншаларға(ондағы қаржының өзара 

байланысының ішкі құрылымына сәйкес) бөлінеді. Мәселен,  салалық 

бағыныштылығына қарай коммерциялық негізде жұмыс істейтін кәсіпорындар 

(ұйымдар) қаржысының құрамына өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, сауда, көлік, 

құрылыс және т.б. кәсіпорындарының қаржылары болып мүшеленеді. Мемлекет 

қаржысының құрамында буындар ішіндегі қаржы қатынастарын топтастыру, 

мемлекеттік басқарудың деңгейіне (республикалық, жергілікті) сәйкес жүзеге 

асырылады. Сақтық қатынастары сферасында буындардың әрқайсысы 

сақтандырудың түрлеріне (жалпы сақтандыру, өмірді сақтандыру) бөлінеді. 

Қаржы жүйесінің функциялық құрылысы мынадай негізгі қағидаттарды 

қанағаттандыруды тиіс: 

біріншіден, қаржы жүйесінің жеке алынған әрбір буыны ақша 

қатынастарының аса кең шеңберін қамти алады, бұл жалпы категория болып 

табылатын «қаржыға» ғана тән қасиет; 

екіншіден, тұтастай алынған қаржы жүйесі әрбір нақты сәтте объективті 

экономикалық категория ретінде қаржының қағидалы мәндік сипаттамаларына 

және функциялық арналымына дәл сәйкес келуі тиіс. 
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МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ МЕХАНИЗМІ 

 

УДК 342(53)                                         Қасымханов А.- магистрант ҚарМУ  

                                             Ғылыми жетекші- з.ғ.к., проф. Какимова М.Ш. 

 

Қазақстандағы кең ауқымды экономикалық және саяси-әлеуметтік 

реформалардың басынан бастап заманауи кезеңнің нақтылығына бейімделген 

мемлекеттік басқару органдарын жүйелі модернизациялауға бағыт алынған. 

Кеңестік кезеңде республикада әкімшілік-топтық басқарудың тиімсіз жүйесі 

болды, ол саяси-экономикалық жүйені өзгерту кезіндегі ауыспалы кезең 

жағдайларында мүлдем жарамсыз болды. Елдің экономикалық жағдайы қайта 

құрудың бастапқы кезінде кеңес ішіндегі ескі экономикалық байланыстардың 

үзілуіне орай өте ауыр болды, бұл жағдай басқа да бұрынғы кеңестік 
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республикаларға да тән еді. Тоталитарлық жүйеден демократияға ауысудың 

транзиттік кезеңіндегі туындаған мәселелер мен міндеттер елдің мемлекеттік 

басқару механизмінің барлық жүйесін тез арада жетілдіруді талап етті, мұны 

орындау барысында қоғамды қайта құру жағдайларында жаңа саяси және 

экономикалық үдерістерге жедел және саналы әсер етуге қабілетті жүйені жасау 

қажет болды.   

Мемлекеттік билік мәжбүрлеудің арнайы аппаратына сүйенеді, барлық 

азаматтардың орындауы міндетті болып табылатын заңдар шығару құқығын 

иеленген.  Мемлекеттік билік жалпыға бірдей мүдделерді басшылыққа ала 

отырып қоғамның тіршілік әрекетін ұйымдастырады. 

А.И. Бобылевтің басшылығымен бірқатар авторлар ұжымы мемлекеттік 

билікті арнайы мекеме ұйымдарымен іске асырылатын, қоғам қызметінің түрлі 

салаларына әсер ете алатын, заң құралдарын қолдана отырып жариялы мәжбүрлеу  

мүмкіндігін иеленген өкілеттіктер жиынтығы ретінде анықтайды[1, б. 53] деген. 

Саяси биліктің ерекше құбылысын талдай келе М. Вебер заңды (қоғамда 

танылған) билік жүргізудің үш түрін атап көрсетті: Бірінші түрі - дәстүрлі 

үстемдік, ол қалыптасқан дәстүрлерге, заңдылық пен биліктің қалыптасқан 

қатынастарының бұзылмауына деген сенімге, билік иесінің беделіне деген 

құрметке негізделген. Биліктің бұл түрінің екі нұсқасы бар: а) патриархтық 

үстемдік, билік жүйесінде патриархтың рөлінің аса жоғары дәрежеде болуы және 

азаматтардың биліктің енгізген қатынастарына жасанды келісуі тән; б) мүліктік 

және моральдық белгілері бойынша иерархиялылыққа (құрылымдылыққа) және, 

сәйкесінше билікпен қарым-қатынасына қатысты түрлі жағдайлардың теңсіздігіне  

негізделген таптық үстемдік. 

Заңды үстемдіктің екінші түрі М.Вебердің пікірі бойынша – бұл жария 

(рационалды-құқықтық) билік жүргізу, оған заңмен тағайындалған тәртіптерді 

сақтау және билік органдары мен кәсіби аппараттың билік жүргізуші өкілеттігін 

орындау, олардың заңдылығын азаматтардың мойындауы тән.  Биліктің мұндай 

түрі билік институттары тағайындайтын құқықтық заңдар мен нормаларға саналы 

түрде бағынуға негізделеді.  

Биліктің үшінші түрі «харизматикалық билік» (грек тілінен харіауіа –ерекше 

дарынды, талантты адам) атауын иеленді. Биліктің бұл түрі саясат көсемнің 

төтенше қасиеттерге деген  сеніміне, оның биліктік өкілеттігін жүзеге асыруға 

деген тікелей құқығын бағыныштыларының мойындауын қамтамасыз ететін 

мінез-құлық сипатының белгілеріне негізделеді[2, б. 14]. М.Вебер жасаған билік 

пен саяси көшбасшылық типологиясы заманауи саяси процестерде де белсене 

қолданылуда.   

Билікті жүзеге асыру ортақ мақсаттар мен құндылықтарға қол жеткізу үшін 

тағайындалған нормаларды, санкцияларды, ұйымдарды пайдалану дегенді 

білдіреді. 

Заманауи Қазақстанда осындай міндеттерді шешу барысында мемлекеттік 

органдар жүйесінде заңнамалық, атқарушылық және соттық биліктермен қатар 

президенттік және биліктік бақылау қоса жүргізіледі. 

Мемлекеттік билікті жүзеге асыру қызметі үш түрлі формадан тұрады: заң 

шығару, құқықтық атқару және құқық қорғау. 
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1)Заң шығару құқық нормаларын даярлау, басып шығару, жою немесе өзгеріс 

енгізу.  

2)Құқықтық атқару құқық  нормаларын қолдануға (оларды іске асыруға) 

бағытталған.  

3)Құқық қорғау тұлғаның құқығы мен бостандығын қорғауға, құқықтық 

тәртіпті қамтамасыз етуге, құқықтық қатынастар субъектілерінің тіршілік 

әрекеттерінің барлық салаларында заңдылықты қамтамасыз етуге бағытталған[3, 

б. 52].  

Биліктің бұл үш тармағының (заңды, атқарушылық және соттық) барлығы өз 

қызметін аталған үш түрде жүзеге асыратынын атап өту керек, бірақ алғашқы екі 

түрі айтарлықтай дәрежеде биліктің  заңды және атқарушылық тармақтарымен 

жүзеге асырылады, әйткенмен сот билігі де әлемнің бірқатар елдерінде 

конституциялық, жоғарғы және жоғарғы шаруашылық соттар деңгейінде белгілі 

бір дәрежеде қатысады.   Мемлекеттік билікті тәжірибеде іске асыру мемлекеттік 

органдар жүйесінен құралған мемлекеттік аппаратты ұйымдастыру қызметтері 

түрінде жүзеге асырылады. 

Мемлекеттік билікті жүзеге асыру әдістерін іске асыру механизміне құқықтық 

нұсқамаларды заң шығарушылардың ойында заң жобасы ретінде туындағаннан 

бастап өмірде іске асыруға қатысатын элементтердің күрделі кешені жатады. 

Мемлекеттік билікті жүзеге асыру механизмінің элементтеріне іске асыру 

субъектілері, олардың өзара әрекеттесу шаралары, қорлармен қамтамасыз ету, 

және де қоғамдық қатынастардың сәйкес жүйесімен қоса жүретін ішкі 

жағдайларды жатқызуға болады. 

Мемлекеттік билік органдары – мемлекеттік биліктік өкілеттерге ие және өз 

құзыреті шегінде мемлекеттің белгілі бір міндеттері мен қызметтерін жүзеге 

асыру үшін қажетті материалдық құралдарды иеленетін мемлекеттік 

қызметкерлерден тұратын мемлекеттік механизмнің ұйымдасқан, рәсімделген 

шаруашылықты бөлігі органдарының санын негіздейді. 

Мемлекеттік билік органдары мемлекет механизмін қамтиды. Мемлекеттік 

механизмі түсінігі мемлекеттік аппарат категориясымен тығыз байланысты. 

Соңғысын екі мағынада: тар және кең мағынада түсінуіміз қажет. Кең мағынада 

мемлекеттік аппарат түсінігі барлық мемлекеттік органдардың жиынтығы ретінде 

мемлекеттік механизм анықтамасына сәйкес келеді. Неғұрлым тар (арнайы) 

мағынада мемлекеттік аппарат ретінде мемлекеттік басқару аппараты 

түсіндіріледі. 

Ендеше, мемлекет механизмі (аппараты) бұл – Қазақстан Республикасының 

Конституциясында, өзге де республикалық заңдарда бекітілген, тепе-теңдік және 

тежемелік қағидасына негізделген мемлекеттік органдар жүйесі. Яғни, 

мемлекеттік билік органдары мемлекеттік механизмге тоғысады. Біз қай тұрғыдан 

болмасын, мемлекеттік билік органдарын қарастырғанда мемлекеттік механизмді 

де қарастыруымыз қажет. 

Осылайша, мемлекеттік биліктің механизмінің элементтері деген ұғым 

қалыптасты. Мұндай элементтер болып мемлекеттік билік субьектісі (билік 

жүктелуші) мен институттар (органдар, тікелей демократия нысандары) шықты. 



 

197 
 

Мемлекеттік билік қоғамда үстемдік етуші әлеуметтік топтың, яғни халықтың 

мүддесін көздеуші ролге ие болды. Мемлекеттік билік механизміне мемлекеттік 

аппаратпен бірге тікелей демократияның кейбір формалары да кіреді 

(референдумдар, дауыс беру және т.б.), яғни мемлекеттік билікті тікелей 

халықтың жүзеге асыруы. Өзіне берілген қызметтерді орындау үшін оның қажетті 

ұйымдастырушылық және материалдық құралдары бар, соның ішінде мемлекеттің 

бұйрығын орындауға мәжбүрлеу жағдайында қолданылатын «заттық 

қосымшалар». Мемлекет механизмі мемлекеттік билік механизмі сияқты 

мемлекеттің материалдандырылған тікелей жүзеге асырылуын сипаттайды, бұл 

мемлекеттің сенетін шынайы ұйымдық-материалдық күш[4,б.92].  

Мемлекеттік басқарудың тиімділігі көптеген факторларға байланысты, бірақ 

біздің байқауымызша, олардың ішінде анықтаушы мемлекет пен қоғамның 

әлеуметтік байланысының сапасы болып табылады.   

Қоғамға күшті мемлекеттің керек екенін, азаматтардың ұлттық және жеке 

қауіпсіздігін тек күшті және ақылды, құқықтық демократиялық мемлекет қана  

қамтамасыз ете алатынын дәлелдеудің қажеттілігі жоқ. Сондықтан 

мемлекеттілікті нығайтуға азаматтардың ұдайы қамқорлық жасап отыруы керек. 

Нығайту - оны жетілдіру, демократияландыру, азаматтық қоғаммен байланысты 

кеңейту, құқықтық негіздерді құру аясында ғана мүмкін болмақ.  Уақыт 

талаптарына сәйкес мемлекеттік басқарудың мәні мен теориясы да өзгеріп 

отыруы қажет екені айтпаса да белгілі. 

Бүгінде мемлекет өзінің қоғам алдындағы міндетін атқару үшін – өз 

азаматтарының ұлттық және жеке қауіпсіздігін қамтамасыз етуі, өзінің биліктік 

өкілеттіктерін қоғам мүддесіне орай қолдануы, ұйымдастыру-тарату, реттеу, 

қалыпты және күштік қызметтерін ретке келтіруі қажет, яғни ғылыми-

техникалық, ақпараттық және басқарудан туындаған  уақыттық мәселелерге 

жауап беруге міндетті. Бұл әрбір басқару субъектісінің міндеті, бәрінен бұрын 

басқарудың басты және негізгі субъектісі ретіндегі мемлекеттің міндеті. Ал бұл 

талаптардың мәні мынада: бүгінгі күнде ұйымдастыру-тарату, реттеу, қалыпты 

және күштік қызметтерді өз күштерін ақпараттық-аналитикалық концептуалды 

қызмет саласында  түбегейлі сапалы өзгертусіз реттеуге болмайды. Онсыз 

мемлекет қоғады дамытудың сенімді стратегиясын мақсатты қоғамдық доктрина 

аясында даярлап, қабылдай алмайды, қоғамға түсінікті және ыңғайлы бағытты 

даярлап, ұсына алмайды, мұны көптеген ғалымдардың зерттеулері көрсетіп отыр.  

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, өркениетті елдер жұмысында қызметтерді қайта 

топтау, мемлекеттік жұмыста жаңа басымдықтарды ұсыну айтарлықтай 

жүруде[5,б. 74] . 

Басқарудың басты субъектісі  көптеген ұйымдастыру-тарату, реттеу, қалыпты 

шығармашылық, қаржы-экономикалық қызметтерді басқарудың түрлі 

субъектілеріне азаматтық қоғамның нақты қалыптасуын ынталандыра отырып, 

таратады.   

Сол арқылы, мемлекет басқару қызметіндегі күрделі болып кеткен 

қызметтерінен босайды, өзін жаңа ғылыми, шығармашылық және күрделі 

шығынды жұмыстардан: ақпараттық-аналитикалық және стратегиялық 
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жұмыстардан босата отырып, жаңа мазмұнмен толықтырады.  Оларсыз жаһандық 

және геосаяси мәселелерді шешу тіптен мүмкін емес.      

Бұл мемлекеттің адамдардың қоғамдық өмірі мен қызметіне, оны бір тәртіпке 

келтіру, сақтау немесе қайта жаңарту мақсаттарында, әсер етуін ұйымдастыратын 

және реттейтін мемлекеттік мақсатты болжаудың барлық  жүйесін түбегейлі 

өзгертеді. Бұл саладағы күрмеуі қиын мәселе белгілі: әкімшілік-топтық жүйе 

бұзылған, ал жаңа ақпараттық-аналитикалық, стратегиялық, жаһандық және 

геосаяси жүйе әлі құрылмаған. Сондықтан басқарудың басты субъектісінің 

әрекеттері көбінесе аяқ асты орындалар сипатта болады, қоғамдық процестердің 

басқарылуы бірден төмендеді, бұл елдің ұлттық мүдделеріне зиянын тигізеді[6, б. 

60]. 

Мемлекеттік басқару жүйесін біз қоғамдық жүйені өзгертуге әсер етуші саяси 

және басқару үдерістерінің көмегімен мемлекеттік аппарат тиімді қызмет ететін 

мемлекеттік әкімшілік менеджмент деп ұйғарамыз. Әрине, қоғамдық жүйеге 

мемлекеттің әсер етуін ұйымдастыру күрделі сипатқа ие. Мұнда бірқатар 

құраушылар жатады: бір жағынан – мемлекеттік қызмет мамандары, басқару 

үдерістерін қамтамасыз ететін ақпарат пен ұйымдастыру техникасы, екінші 

жағынан – мемлекеттік басқарудың саяси-әлеуметтік мәні мен мазмұнын 

көрсететін қағидалар, қызметтер, амалдар, басқару формасы мен әдісі. Және ең 

соңында, басқару үдерісінің өзінің элементтері  - басқару айналымының, басқару 

қарым-қатынастарының кезеңдері және басқалар. Мемлекеттік басқарудың 

ерекшеліктерін есепке ала отыра оның механизмі құқықтық формада бекітіледі. 

Оның құрамдас бөліктеріне мемлекеттік басқару субъектісі ретіндегі мемлекеттік 

аппарат, оның объектісі ретіндегі қоғамдық жүйе, мамандар, ақпараттар, басқару 

қағидалары мен қызметтері, әдістері, формалары мен басқару стилі, және де тура 

және кері байланыс жатады[7, б.34].  

Мемлекеттік билік механизмінде шешуші рөлді мемлекеттік органдар 

ойнайды. Олар мемлекеттік билікті жүргізу үшін арнайы құрылады. Мемлекеттің 

органдардың ерекшеліктері болып басқа ешқандай ұйымдарда жоқ мүмкіндіктер 

мен құралдарының, нақтырақ айтқанда-мемлекеттік билік өкілеттілігі табылады.  

Осылайша, азаматтардың субъективті құқықтары мен мемлекеттің 

органдардың (өкілеттілігі) арасында айырмашылық бар, себебі мемлекеттік 

органдар үшін мүмкін тәртіп міндетті тәртіп ретінде қабылданады.  
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ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 
 

УДК 334.012(574)                                           Қожахмет Т.Қ. – ҚММУ студенті 

                                         Ғылыми жетекші – аға оқытушы Ахатова А.А. 

 
       Қазақстан Республикасындағы жекеменшік кәсіпкерлікке қатысты 

мемлекеттік саясат жоғары қосылған бағамен жаңа жоғары технологиялық 

өндірісті құруға тұспалданған шағын кәсіпкерлікті дамыту жолымен орта класты 

құруға  бағытталған. 

       Қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін Қазақстан республикасының 

индустриалды-инновациялық дамуының стратегиясын іске асыру кезеңдерінің 

бірі ретінде тапсырмасын шешу  қарастырылуда. 

Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымы жеке кәсіпкерлік қызметтің дамуын және 

жұмыс істеуінің ойдағыдай құрылуын қамтамасыз ететін ұйымдар жиынтығын 

береді. Қазақстан Республикасында ондай ұйымдарға мыналарды жатқызуға 

 болады. 

— мемлекеттік және мемлекеттің ынтасы бойынша құрылған  ұйымдар; 

— мемлекеттік емес  ұйымдар; 

— халықаралық және шетел  ұйымдары; 

— коммерциялық  ұйымдар. 

       Кәсіпкерлікті дамытуға қолдау көрсету ұйымдардың барлығында өздерінің 

артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Кәсіпкерлерге байланысты шешім 

қабылдау кезінде біреулері коммерциялық мақсаттарды алға тартса, екіншілерінің 

басшылықтарында өз мүдделерін қанағаттандыратын адамдар болуы  мүмкін. 

      Жеке кәсіпкерлікті дамытуға жауапты және саясатты іске асырушы жоғары 

мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасының Индустрия және сауда 

министрлігі (ИСМ). Министрлік орталық атқарушы органға жатады және Үкімет 

және Президентке есеп  береді. 

Ұйымдастырушылық ИСМ құрылымына кәсіпкерлікті дамыту және қолдау 

саласында нормативті-құқықты реттеуді құратын мемлекеттік саясатты іске 

асырушы кәсіпкерлікті дамыту департаменті кіреді. Негізгі құжаттарда 

көрсетілгендей Департамент қызметін реттеуші негізгі мақсаттар мыналар: 

— кәсіпкерлікті қолдау және дамыту саласында мемлекеттік саясатты құрастыру; 

— кәсіпкерлікті дамыту үшін мүмкіндік  жасау; 
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— инвестицияны тарту бойынша шараларды  құрастыру; 

—Департамент міндетіне кіретін мәселелер бойынша мемлекеттік органдардың 

жұмысын бақылау. Көрсетілген қызметтерден басқа Департамент бизнестің 

дамуына кедергі жасайтын төрелердің заңға қарсы істері жайлы кәсіпкерлердің 

шағым және өтініштерін қарастыруға міндетті.Кәсіпкерлік саласындағы 

мемлекеттік саясатты іске асырудың соңғы бауы болып аймақтық атқарушы 

органдары табылады. Республика аудандары мен облыстардың әкімшілік 

аппараттарымен ұсынылған, олардың құрамына экономика және бюджетті 

жоспарлау бөлімі немесе экономика және қаржы бөлімі кіреді. Аймақтық 

атқарушы органдарына мемлекеттік саясатты жүзеге асыру бойынша шешімдерді 

және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын жоспарларды іске асыру 

міндеттелген. 

Осыған байланысты, мемлекеттік атқарушы органдары кәсіпкерлік және мемлекет 

арасындағы қарым-қатынсаты түзетін негізгі тізбек болып саналады. 

     Президент жанындағы кәсіпкерлер Кеңесі, кәсіпкерлер істері бойынша 

комиссиялардан және қауымдастықтар мен кәсіпкерлерден Президентке, 

парламентке, үкіметке түскен ақпараттарды және нақты ұсыныстарды жетілдіру 

үшін құрылған. Сонымен қатар олардың міндетіне, шағын және орта бизнестің 

дамуына кедергі келтіретін мәселелерді жою  жатады.Осы талаптарды ескере 

отырып, елімізде шағын және орта кәсіпкерлікты дамыту қолға алынып, үлкен 

қарқынмен дамып келе жатыр. 

      Елде отандық шағын және орта кәсіпкерліктің тиімді дамуы үшін 

инновацияны енгізумен, өнім экспортымен байланысты, ШОБ субъектілері 

жеңілдетілген несиелеу сияқты қолдау түрін әрі қарай тарату және кейбір 

жағдайларды іске асыру механизмін құру қажет. Осындай қолдаудың нәтижесінде 

шағын және орта кәсіпкерлік ұлттық экономикада елеулі рөл атқара бастайды. 

Шағын кәсіпкерлік үлгі экономикалық даму үшін негізгі фактор және 

экономикалық өсудің шегі болып табылады. Бұл шағын өндірістік кәсіпкерлікті 

былайша түсіндіреді: 

-     бәсекелі ортаны қалыптастыру; 

-     нарықтарды отандық тауарлар және қызмет көрсетулермен толық 

қамтамасыз етуге қабілеттенеді; 

-     салық салынатын базаны кеңейтудің нәтижесінде бюджетті толықтыруға 

ықпал етеді; 

-     тұрақты қоғамның негізі ретінде орта класты қалыптастырудың көзі болып 

табылады; 

-     жұмыспен қамтылу және басқа да әлеуметтік мәселелерді шешуге 

бейімделеді. 

Жоғарыда аталған шағын өндірістік кәсіпкерліктің ерекшеліктеріне сәйкес 

мемлекет кәсіпкерлік белсенділікті ынталандырудың жеткілікті тиімді және 

икемді әдістерін табуы қажет. Белсенді мемлекеттік қолдау ауылдық 

кәсіпкерліктің тұрақты дамуына ынталандырады. 

Қазақстанда соңғы кездері шағын кәсіпкерлікті дамыту мынадай негізгі 

себептер бойынша көкейтесті қажеттіліктерден тұрады: 
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-     біріншіден, қала және ауылдық баламасыз алмасуы және еңбекке ақының 

төмен болуынан ауыл тұрғындары жеке шаруашылықтарды дамытуға белсенді 

араласты. Елді жеке қосалқы және шаруа қожалықтары ауыл шаруашылығы 

өнімдерінің жалпы көлемінің жартысын өндіреді. Бірақта жеке сектор өзінің 

өнімдерін өткізуде қажетті тәжірибелерді білмейді. Сонымен бірге, жеке 

кәсіпкерлердің техникалық қызмет көрсетуде күрделі техника және құрал-

жабдықтарды пайдалана алмауы және өндірістің қазіргі жетілген 

технологияларын енгізуде қажеттіліктері артты. Өнімді өткізу және бұл 

қызметтерді көрсету шағын кәсіпкерлік құрылымдарының ауыл шаруашылық 

кооперативтері, акционерлік қоғам және серіктестіктер түріндегі қызметтерінің 

жүйесі болуы мүмкін; 

-     екіншіден, ауылда ауыл шаруашылық өнімдердің қысқаруынан 

жұмыссыздар саны артуда. Жұмыссыздықтың саны бюджеттік мекемелерден 

қысқарғандармен және ауылды жерлерге қоныстанған алыс шетелден келген 

оралмандармен артып отыр. Ауылда жұмыссыздықты азайтудың басты себебі – 

шағын кәсіпкерлікті дамыту болып табылады; 

-     үшіншіден, жеке кәсіпкерліктің ең негізгі бағытының бірі, ауылдық 

қолөнерді ояту болып табылады, ал мемлекет дамытуды өз қолына алуы қажет. 

Қолөнерді дамыту әлеуметтік-экономикалық кедейліктің орнын толтыруға, 

экономиканы қайта құруға негізделеді. Қолөнер экономикалық дағдарыс кезінде 

экономикалық өсудің бастамасы бола алады және қоғамда орта кластың алғашқы 

капиталдарын жинақтауға қабілеттенеді. Неміс экономистері дәлелдегендей, 

қолөнершілік Германияның соғыстан кейінгі дағдарыстан шығуының бірден-бір 

себебі болып табылады. Қолөнер класын қалыптастыру халықтың салт-дәстүрін 

жаңғыртуы мүмкін, жаңа жұмыс орындары ашылады, адамдардың басым бөлігі 

нарықты экономиканың шарттарына бейімделе түседі; 

-     төртіншіден, ауылда тұрмыстық қызмет көрсетудің қалыс қалуы, ауылда 

тұтыну кооперативтерінің дүкендері жабылды, мәдени және 

коммуналдық  қызмет көрсету салалары өздерінің қызметтерін тоқтатты. Бұл да 

шағын кәсіпкерлік қызметтерінің аса маңызды жүйесі. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың күрделі жүйелерін талдаудың негізінде біз 

мемлекеттік және мемлекеттік емес құрылымдардың кәсіпкерлікті қолдау 

жүйесіндегі өзара байланыстарын байқаймыз. 

 Бұл жүйеде мемлекет рөлінің үйлестіруші, бақылаушы, делдал және кепілдік 

ретінде басымдау екенін көруге болады. 

Әлемдік тәжірибеде көрсетілгендей, шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау 

бір жағынан басқарушы және екінші бір жағынан қамтамасыз етуші процесімен 

анықталады. 

Басқарушы процесі шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін енгізеді, 

тұрақтылықтың, тиімділіктің және реттеушіліктің арнасын құқықты ортаны 

қалыптастыруда, әкімшілік-ұйымдастырушылық  тәсілдері және бақылауды 

шешуді қамтиды. 

Қамтамасыз ету процесі шағын бизнес субъектісіне материалдық, қаржылық 

және ақпараттық ресурстардың, сонымен қатар мемлекеттік тапсырыстарды 

жеткізілуінен тұрады. 
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Кәсіпкерлік секторды қалыптастыруға және дамытуға қатысты мемлекеттің 

саясаты, біздің ойымызша мынадай болуы қажет, шағын кәсіпкерлікті әкімшілік 

басқарудың тиімді мемлекеттік жүйесін құру, ол кәсіпкерлер үшін тиімді, 

қолайлы шарттарды құрауы қажет. 

Басқарудың тиімді жетістіктеріне жету мақсатында шағын кәсіпкерлікті 

басқарудың көп деңгейлі жүйесін құру көзделеді және ол барлық негізгі 

республикалық, аймақтық (облыстық), жергілікті (аудандық) деңгейлерді қамтуы 

қажет. 

Бұл жалпы мемлекеттік деңгейде өте үлкен ұйымдық күшейтуді қажет етеді 

және келесі негізгі бағыттар бойынша топталады: 

-     қаржы-несиелік және инвестициялық саясат; 

-     шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын қалыптастыру; 

-     кәсіпкерлікті ақпараттық қолдау; 

-     нормативті құқықтық базаны жетілдіру; 

-     қоғамда кәсіпкерлік ахуалды құру. 

Кәсіпкерлікті қолдауда мемлекеттік қызметтердің алғашқы бағыттары – 

қаржы-несиелік және инвестициялық саясат. Бұл бағыт бастапқы сипаттама 

болып саналады. Мемлекеттік кәсіпкерлікті қаржы-несиелік қолдауы біршама 

шығыстар жұмсауын талап етеді, ал мемлекеттік бюджеттің мүкіндігі шектеулі 

екендігі белгілі. Осы кезеңде ресурстарды пайдаланудың қайтарымды 

механизміне өту қажетті және маңызды болады. 

 Шағын кәсіпкерлікті дамытудың құқықтық шарттарын жетілдіруде 

кәсіпкерліктің құқын қорғау жөніндегі заңдарды түсіндіретін аймақтарда арнайы 

семинарлар жүргізу, кәсіпкерлер арасында анкета жүргізу, фермерлер, шағын 

және орта кәсіпкерлік  бизнес өкілдері, шаруашылық субъектілерінің басшылары 

үшін еңбек туралы, монополияға қарсы заңдар жөнінде түсініктемелер беруді 

ұйымдастыру қажет. Кәсіпкерлікті ақпараттармен және мамандармен қамтамасыз 

ету үшін кәсіпкерлік негізін жастарға үйрету, ақпараттық-түсіндірме және 

әдіснамалық көмек көрсету, шағын кәсіпкерлікті тіркеу, қаржыландыру және 

салық салу курстарын бизнес-инкубаторларда ұйымдастыруда өз жалғасын табуы 

керек. 

Шағын кәсіпкерлікті қолдаудың инфрақұрылымын дамытуда өнеркәсіпте, 

саудада, құрылыста, көлік шаруашылығында, жалпы алғанда экономиканың 

барлық секторларын жандандыру, халықтың қолөнері, туризмді дамыту 

шараларын әзірлеу және жүзеге асыру маңызды орында болуы тиіс. 

Сонымен, қорытындылай келе айтатын болсам шағын және орта кәсіпкерлікті 

дамыту ол – кез келген ел экономикасының негізі. Дамыған елдердің тәжірибелері 

көрсетіп отырғандай, шағын және орта бизнесті қалыптастыру мен дамыту 

экономиканы нығайту үшін қолайлы алғышарттар жасайды. Атап айтқанда, 

салалық және өңірлік монополизм жойылады, рынокта тауарлар мен қызметтер 

көбейеді, жаңа жұмыс орындары ашылады, ғылыми-техникалық прогрестің 

жетістіктері өмірге енгізіледі, қоғам тұрақтылығының кепілі болып табылатын 

орта тап қалыптасады. Нәтижесінде шағын және орта кәсіпкерлік жүздеген мың 

адамдар үшін тартымды сипатқа ие болып, нарық экономикасының қажетті 

элементіне айналады. 
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Шағын және орта бизнесті дамыту мемлекеттен ішкі қолайлы жағдайлар 

туғызуды талап етеді. Біздің елімізде де шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 

мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. Ел басшылығы 

ол істі табысты жүзеге асырудың мемлекеттің одан әрі экономикалық және саяси 

дамуын айқындайтынын жақсы түсінеді. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы 

Президентінің “Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан” атты Қазақстан халқына 2007 

жылдың 28 наурызындағы Жолдауында шағын және орта бизнеске қолдау 

көрсетудің жүйелі іс-қимылдары баяндала отырып, кәсіпкерлік ортаны одан әрі 

нығайтуға айрықша көңіл  бөлінген. 

       Елде қазірдің өзінде шағын және орта бизнесті дамыту үшін негіз 

қалыптасқанын мойындау қажет. Тіркелген шағын кәсіпкерлік субъектілерінің 

саны жылдан жылға өсіп келеді. Мәселен, соңғы 5 жылда олардың саны 2 есе 

артты. Жұмыс істеп тұрған бүкіл шаруашылық субъектілері құрылымындағы 

олардың үлесінің 91,4 пайыз құрауы да осыны нақты айғақтайды. Қазіргі таңда 

елде 106 мыңға жуық шағын және орта бизнес кәсіпорындары жұмыс істейді. 

Шағын және орта кәсіпкерлік өндірген өнімдер мен қызметтер елдің ІЖӨ 

құрылымында қазірдің өзінде 30 пайыздан асады. 

        Осылайша, мемлекет бүгінгі күні кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің нарық 

экономикасының толыққанды қатысушысы ретінде өз қызметтерін жүзеге 

асыруларына қажетті жағдайды қамтамасыз етіп отыр. Шағын және орта 

кәсіпорындармен жұмыс істетуді көздейтін жалпыұлттық институттар құрылуда. 

Шағын және орта бизнеске атаулы қолдау көрсетуді жүзеге асыратын арнаулы 

шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту қоры құрылып, табысты жұмыс жүргізуде. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің халыққа 

жолдауында «… кәсіпкерлік әлеуеті мен бастамашылығын іске асыруға тырысқан 

түрлі топтары үшін қаржы ресурстары мен сараптама жасаудың нақты қайнарына 

айналуға тиіс. Қордың өкілдік желісін кеңейту, өңірлердегі кәсіпкерлікті қолдауға 

бағытталған жұмысты күшейту қажет» дегендей, кәсіпкерліктің қазіргі дамыған 

елдердің экономикасында алар орны ерекше екенін атап кету керек. Мәселен, 
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қазіргі кезде Америка экономикасында жекеменшік кәсіпорындардан бастап 

әлемдегі ірі корпорацияларға дейінгі кәсіпорындардың алуан түрлері бар [1].  

Кәсіпкерлік саласы Қазақстан Республикасының экономикасының дамуына 

орасан роль атқаратыны мәлім. Еліміз жалпы жоспарлы экономикадан  1990 

жылдары нарықты экономикаға көшуінің өзі, қоғам өмірінің барлық салаларына 

үлкен өзгерістер алып келді.  

Нарықтық экономикаға көшу қарсаңында елде жекеменшік үсдістің қалыптаса 

бастауына әкелді. Қазіргі экономикалық өркениетті дүниенің құрылымдық даму 

жүйесіндегі болашағы келтірмейтін салалардың бірі – кәсіпкерлік болып 

табылады. 

Кәсіпкерлік дегеніміз – адамдар мен олар құрған бірлестіктердің белсенді, 

дербес шаруашылық қызметінің жиынтығы. Оның көмегімен адамдар тәуекелге 

бел буып, мүліктік жауапкершілікті сақтай отырып, пайда табу жолын көздейді.  

Кәсіпкерлікті шығармашылық күш-жігерді жүзеге асыруға, экономикалық 

және ұйымдастыру ісінде тапқырлыққа, жаңашылдыққа байланысты. 

Кәсіпкерлікті жаңа тұрғыдан түсіндіргенде мынадай екі жағдайға: біріншіден, 

коммерциялық бағыт-бағдарға, тәуекелге бел буушылық пен дербестікке, бастаған 

ісін аяғына дейін жеткізуге, кездескен кедергілерді жеңе білуге; екіншіден, 

экономикада, ұйымдастыру ісінде тапқырлық пен жаңашылдық танытуға, 

ғылыми-техникалық прогреске жетуге тікелей қатысты. 

Кәсіпкерліктің субъектілері жеке тұлғалар, әртүрлі акционерлік қоғамдар, 

арендалық ұжымдар, кооперативтер және мемлекет бола алады [2]. 

Кәсіпкерлік объектілері шаруашылық қызметтің кез келген түрлері, 

коммерциялық делдалдық, сату-сатып алу, инновациялық, кеңес беру қызметтері, 

бағалы қағаздармен операциялар бола алады [3]. 

Қазақстанда бастапқы жылдары кәсіпкерлікке деген көзқарасты және 

кәсіпкерліктің қалыптасу кезеңін 1-кестеден көруге болады. 

 

1-кесте Кәсіпкеліктің қалыптасуының кезеңдері 

 

к

езең 

уақыты барысы 

І 1991-

1992 

жылдары 

қызмет көрсету аумағында жүргізілді (сауда, 

тұрмыстық қызмет көрсету, қоғамдық тамақтандыру 

т.б.); 

ІІ 1993-

1995 

жылдары 

өнеркәсіптік кәсіпорындар арасында және ауыл 

шаруашылығында; 

ІІ

І 

1996-

1998 

жылдары 

бұл Қазақстан экономикасында жеке секторды 

орнықтыру 

І

V 

1999-

2000 

жылдары 

жекешелендірілген мемлекеттік мүлікті есепке 

алуды, басқару тиімділігін одан әрі жетілдіру және 

бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ету. 
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Кәсіпкерлік әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан ерекшелігі:  

- ол нарықтық экономикаға икемділік береді; 

- халықтың өндірістік және қаржы ресурстарын бөлуге септігін тигізеді; 

- монополияға қарсы әлеуеті бар; 

- ғылыми - техникалық прогреске бағытталған алғы шарттарды жасайды; 

Кәсіпкерлік қызметті қолдау мен дамыту мемлекетпен нормативті-құқықтық 

актілер негізінде іске асырылады. Қабылданған нормативті-құқықтық актілердің 

және оларды іске асыру нәтижелерінің негізінде Республикадағы кәсіпкерліктің 

экономикадағы қалыптасу үрдісі тоқталсақ [3]. 

Кәсіпкерліктің бірінші 1987 – 2001 жылдардың аралығы. Бұл уақыт өзіміз 

бітіміздей ел экономикасында көптеген өзгерістер алып келді. Ең алдымен 

мемлекет кәсіпкерлік қызметтпен айналысатын халықтың санын арттыру 

мақсатында оны дамытуға бағытталған біршама заңдар мен бағдарламалар 

қабылданды; еліміздің экономикасы дағдарыстық күйден өз қызметін 

тұрақтандыру кезеңіне өтті. Тұтастай бұл уақытты Республикадағы кәсіпкерліктің 

қалыптасуы кезеңі ретінде сипаттауға болады. 

Екіншіден, 2002-2006 уақытты қоса алғанда – бұл кәсіпкерліктің тұрақты 

дамуының екінші кезеңі. Екінші кезеңнің басталуы, атап айтқанда 2002 жылдан 

бастап, «Қазақстан Республикасының 2002-2004 жылдарға арналған Мемлекеттік 

Бағдарламасы», «Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың және 

қолдаудың 2004-2006 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасын» 

қабылдауға байланысты, кәсіпкерліктің даму болашағы ұлттық экономиканы 

дамытудың жалпы жүйесімен бірге қарастырылды. 

 Үшіншіден, экономикасы дамыған елдердегі кәсіпкерліктің дамуында қол 

жеткен әлеуметтік-экономикалық параметрлеріне сәйкес, мәні инновациялық 

процестер мен өнімді экспорттаумен байланысты болады. 

Экономиканың дамуының алғашқы 1987 жылдан бастап, он төрт жыл уақыт 

аралығын қарастыра отыра қорытынды жасасақ. Осы уақыт аралығында 

Республика бұған дейін болып көрмеген қарқынмен елде кәсіпкерлікті 

қалыптастырды. Бұған бірінші кезекте нормативті-құқықтық базаны құру ықпал 

етті. 1987 жылы Қазақстандағы кәсіпкерліктің пайда болу жылы болып саналады, 

осы кезде Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының (КСРО) Үкіметі «Жеке 

еңбек қызметі туралы» заңды қабылдады. ҚР-дағы кәсіпкерлікті бірінші кезеңде 

реттеудің қабылданған негізгі нормативті-құқықтық актілері:  

“КСРО-да коопериция туралы” КСРО заңы (01.07.1989 ж.), “КСРО-да меншік 

туралы ” КСРО заңы (01.03.1990 ж.);  

“Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың 

2001-2002 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасы” (07.05.2001ж.) т.б. 

Бүгінгі күні кәсіпкерлікті дамыту үшін жаңадан көптеген жағдайлар 

жасалынуда. Елдің жаңа экономикалық қатынастарға түсуі, оның дамуының 

мықты инфрақұрылымын құру, әрине, кәсіпкерліктің дамуынсыз жүзеге асуы 

мүмкін емес [4].  

Қазақстан Республикасының ҚР Ұлттық министрлігі Статистика комитетінің 

2018 жылдың он бесінші қазан күні Қазақстан Республикасындағы жұмыс істеп 

тұрған шағын және орта кәсіпкерлік (ШОК) субъектілер санының мониторингінің 
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әр аймақтағы саны туралы ақпарат берген болатын. Ол туралы мәліметтер 2-

кестеде көрсетілген. 

 

2-кесте  2018 жылғы 1 қазанға ШОК жұмыс істеп тұрған субъектілерінің саны 
 
 Барл

ығы  

Оның ішінде  

шағы

н 

кәсіпкерлі

ктегі 

заңды 

тұлғалар 

орта 

кәсіпкерліктегі 

заңды тұлғалар 

дара  
кәсіпк

ерлер 

шаруа 

немесе 

фермер 

қожалықтары 

Қ.Р.  1 216 

998 

226 

537 

2 644 790 

447 

197 

370 

Ақмола  44 

357 

6 

977 

126 32 

584 

4 670 

Ақтөбе  53 

535 

9 

523 

113 38 

198 

5 701 

Алматы  114 

578 

9 

947 

148 59 

974 

44 509 

Атырау 46 

237 

6 

925 

117 36 

775 

2 420 

Батыс 

Қаз .  

40 

008 

5 

799 

96 27 

843 

6 270 

Жамбыл  62 

846 

5 

799 

53 39 

974 

17 020 

Қарағанд

ы  

83 

249 

16 

784 

181 57 

614 

8 670 

Қостанай  51 

604 

7 

123 

163 38 

671 

5 647 

Қызылор

да  

41 

393 

5 

064 

60 30 

125 

6 144 

Маңғыст

ау 

50 

237 

8 

224 

90 39 

929 

1 994 

Павлодар  43 

316 

9 

113 

106 30 

730 

3 367 

Сол.  Қаз.  28 

738 

4 

816 

133 20 

162 

3 627 

Түскіста

н  

129 

424 

6 

882 

44 54 

173 

68 325 

Астана қ.  107 

371 

39 

817 

272 67 

111 

171 

Шымкент 

қ.  

58 

895 

11 

663 

109 44 

414 

2 709 

Шығ. 

Қаз .  

87 

419 

10 

688 

174 60 

984 

15 573 

   
  Жалпы кестегі берілген мәлімет бойынша айтар болсақ, ең бірінші 

орында кәсіпкерлер саны жоғары Түркістан облысы – 129 424, екінші Алматы 

облысы – 114 578, үшінші Астана қаласы – 107 371 құрайды. Аздап артта қалып 

келе жатқан өңірлер: Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, 

Қызылорда.   

  2018 жылғы 1 қазанға жағдай бойынша жұмыс істеп тұрған ШОК 

субъектілер саны өткен жылғы тиісті кезеңдегі сәйкес мерзіммен салыстырғанда 

4,6%-ға өсті. ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 65%, 
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шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 18,6%, шаруа немесе фермер 

қожалықтары – 16,2%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,2%-ды құрады. 

Кәсіпкерліктің даму деңгейіне байланысты, артықшылықтар кешені, атап 

айтқанда айналым қаржыларының жоғары айналымдылығы, халықтың қаржы 

ресурстарын шоғырландыру, прогрессивті жаңа идеяларды жүзеге асыру, мөлшері 

жағынан азғана алғашқы капиталды пайдалану, бәсекелестік ортаны құру, 

тұтынушыларға жақын орналасу, инновациялардың жартысынан көбін құру және 

тағы басқалары, жұмыспен қамту проблемаларын шешуге, әлеуметтік 

шиеленісуді жоюға, ғылыми-техникалық прогресстің дамуына ықпал етуге, өнімді 

өндіруді және бюджетке түсетін төлемдерді ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Кәсіпкерлік қазіргі қоғамның саяси тұрақтылығының негізі – орташа топтың 

пайда болуына әлеуметтік-экономикалық алғышарттарды құрады [5]. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың барлық алғы 

шарттары қарқынды жасалуда, осы қызмет түрін реттеу және әрі қарай 

қалыптастыруға бағытталған заңдар мен басқа нормативтік құқықтың актілер 

қабылданды және қызмет етуде. Олар кәсіпкерлікті дамытудың барлық 

негізгі сұрақтарын қамтуда: шаруашылық қызметтің еркіндігі, жеке кәсіпкерді 

қорғау және қолдау, шаруашылық серіктестікті, акционерлік қоғамды, өндірістік 

кооперативті, мемлекеттік кәсіпорынды, жеке кәсіпкерлікті, шаруа (фермер) 

шаруашылығын, шағын бизнесті мемлекеттік қолдау, кәсіпкерлік қызметден 

айналысатын азаматтар мен заңды тұлғалардың құқығын қорғау және т.б. 

2018 жылдың наурыз айында Қазақстандағы жеке кәсіпкерлердің саны 1,2 

млн-ға жетті деп жазады Ranking.kz. Бұл көрсеткіш 2017 жылмен салыстырғанда 

0,6% жоғарылаған. Жеке кәсіпкерлер арасында әйелдердің саны 561,1 мыңды 

құраса, ер адамдардың саны 632,5 мыңға жеткен. 

Өңірлерде, әсіресе ауылдық жердегі кәсіпкерлік саны алдағы 5 жылда артуы 

әбден ықтимал. Себебі «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы жүзеге асырып 

отырған «Бастау Бизнес» жобасы 2017 жылы 15 мың ауыл тұрғынын оқытуды 

көздеді.  

Қорыта келгенде айтар болсам, Қазақстан экономикасына әсер ертетін 

кәсіпкерліктің елімізде қолданылуы жоспарлы экономикадан нарықтық 

экономикаға көшуден бастау алғанын көреміз. Мемлекет елдегі кәсіпкерлер 

санын артыру қызметі барысында көптеген бағдарламалар, соның ішінде «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (бұдан әрі – «Даму» Қоры) Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 26 сәуірдегі №665 «Шағын кәсіпкерлікті 

дамыту қорын құру туралы» қаулысының негізінде құрылған. Бұл «Даму» қоры 

қазіргі таңда Қазақстанның барлық аймағында өзінің ісін жүргізуде.  

Экономика даму, яғни кәсіпкерлік саны артуы елдегі халық тұрмысының 

жақсаруы, жұмыссыздық азаюына алып келеді. 
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HOW DOES HAVING PART-TIME JOB DURING ACADEMIC YEAR 
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Working during student life is common among high school students. The 

educational system provides the required foundation for academic and non-academic 

achievements, therefore it is important to identify factors that can interfere with the 

educational process. Partial employment during university is widespread among 

students of western countries too such as the USA, England, Scotland and Canada.  

According National Longitudinal Survey of Youth (NLSY) twо-thirds оf high 

schооl students are emplоyed during study and they spend about 18 hours per work 

week.(n.d, n.p) That is why, they have not enough time to do homework or project 

works. Students who are not employed during study have more time to engage in 

different university activities than students who are employed. There are different 

reasons of high school employment. Firstly, the student's family suffers from financial 

problems. Secondly, students want to have their own pocket money for their personal 

purposes.  Thirdly, students interested in gaining experience while working. However, 

such activities may lead to the student's lagging behind educational curriculum and even 

to expulsion from university. However, I want to emphasize that it depends on the 

student and his productivity. 

The purpose of this study is identify the accurate impact of part-time working during 

study in medical university on student’s academic performance during the first and 

second year of study  and consider its pros and cons, and provide it with precise facts 

and exact assess of this problem. By relying on that, this research will help to expand 

people’s attention on this issue and also this study will assist students who are thinking 

about working during the study. 

Moreover, all issues that I have mentioned are comparative, which means that 

significance of the study is valid. Furthermore, this problem can be valued as personal, 

national and global, because working during university impact on every sphere on its 

own way, it can change the way of thinking of student, it can effect on educational 

system at all in several countries, like in USA, where 75% of high school students 

reported that they are employed and half of these students spend more than 20 hours per 
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week (Bailey, 1992, n.p). Actually, experiences which I will get would help me to 

decide a question. Should I work during my student life? 

Data for this investigation are based on the research works of scientists, who were 

mentioned in the references. Researchers as K.K. Kanmodi, A.G. Akinloye, and T.O. 

Aladelusi in their research use different types of methods of getting data like 

experiments, survey and simple observation is shown. Mostly useful methods are 

analysis and survey. Survey is going to be used in this investigation to analyze effects of 

high school employment on academic performance. Data from this study help to 

compare it with results of researcher’s works.  

Sample. Participants in this survey included first and second year 50 students of 

KSMU . Participants included 30 females and 20 males between the ages of 17 between 

28, where the meant is 18-19. All participants in this survey were volunteers, who were 

asked to provide some information about their achievements if they are working in 

academic year. The number of volunteer was 120 students; however I take into the 

account only 50 person who are working, Thus the figure of 50 is estimated as 50 

working students.  

Design and Procedure. Survey consisted of 6 questions, which are only multiple 

choice questions. From my point is the best way to collect data according to the 

convenience of participants. Questions was about gender, age, working hours, academic 

performance, labor condition according to the law and factors of motivation. 

Anonymity. Information about every participant who took part in the survey will be 

private. Which means data on participants will not be known to me or to readers of this 

study nor anyone else. Potential participants will know about it before start the survey.  

Conclusion. To sum up, it was observed two different concepts of the problem. To 

the both there are several researchers that have specific data and results. Some 

researchers added an information to another researcher’s work, some stated against or 

for to both of concepts of the problem. Most of researchers used in their work the 

information from results of National Longitudinal Survey Youth (NLSY97) and 

compared them with their own remarks. All researchers made experiments depending 

on other researcher and the main gaps of those projects are their similarities in methods 

and experiments they do not go deeper.  

This section will give information about the outcomes of survey to determine the 

answer of the research question: 

- How does having part-time job during academic year impact on student's 

achievements? 

Demographics. 120 First and second years students from KSMU participated in this 

survey, where 40% of participants were male, while other 60% were female. (Fig. 1) 

Also 42% of  respondents were 17-20 aged, 14% were 21-25 aged, while other 44% 

were 26-30 aged students. (Fig. 2) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kanmodi%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28970771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akinloye%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28970771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aladelusi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28970771
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aladelusi%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28970771
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Figure 1 Figure 2 

1. Which factors motivate you to work?  

The question "Which factors motivate you to work?” Generally, despite of gender 

male or female both sides have the same reasons. There are two leading factors: money 

and experience. Also both of genders take attention on the co-workers and warmth of a 

work environment, but four times less then basic two factors. It should be mentioned, 

only girls choose the variant “prestige of job”, which means that, they really care about 

the place where they are working, but this factor is less selectable one too (6 times 

lower from the rate of dominance ones). All data illustrated on figure 3.   

 

Figure 3 

 

2. How many hours do you work per week? and How working during study 

influence on your academic performance?  

In this section, I decided to combine both questions, to note the correlation between 

two variables: working hours and academic performance. I want to emphasize it again 

that, this combination has been already considered by American Sociological 

Association (ASA) and Sociology of Education (SE) and here I would like to check 

their statement. As it seems the theory of increase in working hours lead to less 

academic achievement is already observed, however in slight form. The difference is 

about 10%. Also percentage about students who works more than 30 hours and low 

academic performance is not presented. In general, the academic performance, mostly in 
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average level, for people who are working 18-20 hour is 72% and who works 21-29 

hours is 85%. Of course, others have the high academic achievements.   

 

Figure 4 

3. How much do you satisfy with your labor condition from the side of law? 

Most mass of the respondents have average satisfaction with the labor conditions 

from the side of law. In this category most percentage is observed in favor of female 

side is 90%, while for male it is 75%. However, we see that, referring to the remaining 

data, male’s labor law is taken into the account approximately 3.5 times more than 

female. And here only women have dissatisfaction with their labor conditions from the 

side of law, where it is 3%. 

 

 

 

Figure 5 

Evaluation. It is clearly understand that half of participants afraid that part-time job 

can affect to their academic performance and because of other factors they just do not 

work.  However, as statistics show, the effect of part-time employment on academic 

performance is almost small. Because, even having an average GPA score is a great job 

in medical school. Students can combine study and work without much damage to their 

academic performance. 

 The question " How does having part-time job during academic year impact on 

students’ achievements of Karaganda state medical universityduring the first and second 

years of study?" can be answered using the results of the primary and secondary data 

collection methods. 
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The results that were collected in the survey and in the literature review are 

interrelated. In the secondary data collection, most researchers hold the position that too 

much workload negatively affects the performance, but with a measured distribution of 

time between work and study, there will be no problems with academic achievement. 

Thus, it can be stated that part-time employment has a neutral impact on academic 

performance. 
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Современные тенденции развития международных рынков, глобализационные 

и интеграционные процессы господствующие в сфере международных 

экономических отношений предъявляют совершенно новые требования к 

формированию и реализации государственной экономической политики. 

Государство превращается в полноправного и очень сильного субъекта рыночных 

отношений, не только за счет управленческого влияния на отношения субъектов 

http://www.jstor.org.sci-hub.cc/stable/2112850?seq=1#page_scan_tab_contents
http://jhr.uwpress.org.sci-hub.cc/content/XLII/1/194.short
http://www.sciencedirect.com.sci-hub.cc/science/article/pii/S0272775799000072
http://www.jstor.org/stable/10.1086/345565
http://aer.sagepub.com/content/42/2/331.short


 

213 
 

хозяйствования путем определения нормативно-правового поля их деятельности, 

но и за счет прямого участия. Такое участие государства возможно либо 

посредством создания государственных предприятий, консорциумов и т.д., либо 

путем разработки и реализации мер прямого и косвенного государственного 

стимулирования хозяйственной деятельности. На сегодняшний день, с учетом 

постоянной нехватки оборотных средств у предприятий, именно меры 

направленные на стимулирование их деятельности являются наиболее 

эффективными с точки зрения оптимального распределении ресурсов и исходя из 

принципов рыночной экономики. 

В этом аспекте все большую популярность приобретают государственные 

закупки, формирование и размещение которых, для удовлетворения 

государственных нужд, одновременно повышает конкурентоспособность 

отечественных предприятий и уровень их финансовой и экономической 

стабильности. С точки зрения нормативно-правового регулирования 

государственной политики в сфере экономики, именно такой инструмент как 

размещение государственных закупок, позволяет наиболее полно раскрыть 

социально-экономическую функцию государства. Несмотря на то, что в сфере 

государственных закупок существуют определенные негативные тенденции: 

коррупция, недобросовестная конкуренция и т.д. - в целом же наличие такого 

инструмента государственной политики в отечественном правовом поле 

способствует либерализации экономики и установления партнерских 

взаимоотношений между государством и предпринимательским сектором. 

Формирование системы государственных закупок в Республике Казахстан 

началось в 1996 году с принятием ряда постановлений Правительства 

Республики Казахстан, впервые определяющих конкретные процедуры 

проведения закупок для нужд государства. Создание нормативной правовой 

базы, регулирующей процессы государственных закупок, и государственных 

структур, контролирующих эти процессы, было вызвано потребностью 

повышения эффективности расходов бюджетных средств, направляемых на 

закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд, а также для 

поддержки среднего и малого бизнеса. Принятые в 1997-2000 годах меры 

позволили сформировать систему государственных закупок, которая в условиях 

значительного увеличения объемов закупок товаров, работ и услуг смогла 

обеспечить организацию процессов государственных закупок.  

      В настоящее время возникла необходимость определения перспектив и 

основных направлений дальнейшего развития системы государственных закупок 

путем выработки программных документов, разработанных на основе опыта 

управления и организации сферой государственных закупок с учетом 

изменяющихся факторов среды. 

Так как закупки для нужд государства в структуре государственных расходов 

занимают значительное место, то одними из путей реализации указанной цели 

являются координация и мониторинг процесса государственных закупок, 

осуществление контроля за соблюдением участниками процесса 

законодательства о государственных закупках Республики Казахстан, разработка 

нормативной правовой базы, регулирующей эти процессы. 



 

214 
 

За период с 1998 по 2016 годы объем государственных закупок вырос с 61,3 

млрд. тенге до 398 млрд. тенге, в 2018 году планируется осуществить 

государственные закупки уже на сумму 987 млрд. тенге. Если в 1998 году было 

проведено 3166 конкурсов с объемом закупок 33,6 млрд. тенге, а в 1999 году - 

4491 конкурсов на сумму 51,5 млрд. тенге, то в 2016 году 5919 конкурсов с 

объемом закупок 278,9 млрд. тенге. При этом необходимо отметить, что условная 

экономия бюджетных средств за это же время возросла незначительно - с 3,1 

млрд. тенге в 1998 году до 8,1 млрд. тенге в 2016 году.  

Во многом это было обусловлено тем, что ресурсные возможности 

уполномоченного органа за анализируемый период времени практически не 

увеличивались. В целом позитивно оценивая работу по развитию системы 

государственных закупок в Казахстане, вместе с тем эксперты считают, что 

повышение эффективности системы государственных закупок должно 

сопровождаться усилением правовой и институциональной базы для 

регулирования, прогнозирования и администрирования государственных закупок 

в Республике Казахстан.  

      На сегодняшний день наличие таких факторов как законодательная и 

методологическая базы по государственным закупкам, квалифицированный 

персонал уполномоченного органа, накопленный опыт работы всех 

администраторов бюджетных программ позволяют выработать направления 

дальнейшего развития системы государственных закупок в Республике 

Казахстан. 

Анализ организации процесса государственных закупок, итогов проведенных 

конкурсов за прошедшие периоды, многочисленные обращения, как заказчиков, 

так и потенциальных поставщиков за разъяснениями указывают на наличие 

многих вопросов, неурегулированных действующим законодательством, что 

порождает проблемы, связанные с недостаточной открытостью и доступностью 

проводимых конкурсов, отсутствием реальной конкуренции при их проведении. 

Все это способствует нарушению конкурсных процедур, срыву объявленных 

конкурсов, и, как следствие, приводит к закупу из одного источника. При этом, 

как правило, цены при закупках из одного источника значительно выше, чем при 

закупках на конкурсной основе.  

      Таким образом, на сегодняшнем этапе повышение эффективности системы 

государственных закупок требует концептуального подхода к решению 

следующих выявленных проблем:  

- несовершенство нормативной правовой базы, регламентирующей все этапы 

процесса государственных закупок;  

      - низкий уровень качества планирования администраторами бюджетных 

программ номенклатуры, объемов закупаемых товаров, работ и услуг, сроков их 

поставки, а также способов закупки;  

- недостаточная квалификация членов конкурсных комиссий, ответственных 

лиц заказчиков и организаторов конкурсов, а также имеющиеся случаи 

коррупционных правонарушений в процессе государственных закупок;  

- слабая информированность потенциальных поставщиков о проводимых 

государственных закупках и ограниченность их доступа к ним;  
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      - увеличение объема закупок администраторами местных бюджетных 

программ и отсутствие территориальных структур уполномоченного органа и др. 

Вышеперечисленные проблемы, а также слабая методологическая и 

разъяснительная работа, отсутствие возможности консультирования и обучения, 

как сотрудников администраторов бюджетных программ, так и работников 

потенциальных поставщиков приводит к неготовности всей системы 

государственных закупок своевременно и адекватно реагировать на изменения в 

экономике Республики и оперативно пресекать многочисленные факты 

нарушений законодательных процедур государственных закупок.  

Учитывая то, что государственные закупки охватывают важнейшие сферы 

жизнедеятельности страны, совершенствование системы государственных 

закупок и ее эффективное функционирование являются актуальной проблемой.  

Исходя из этого, главной целью настоящей Концепции является определение 

путей развития системы государственных закупок, которая должна 

соответствовать и адекватно реагировать на изменяющиеся внешние и 

внутренние условия, обеспечивая при этом оптимальное и эффективное 

расходование средств государственного бюджета, государственных предприятий 

и акционерных обществ, контрольный пакет акций которых принадлежит 

государству.  

     При определении дальнейших путей развития системы государственных 

закупок необходимо учитывать ее тесную взаимосвязь с вопросами 

совершенствования планирования бюджетных программ, развития конкуренции 

и поддержки малого и среднего бизнеса, регионального развития. Анализ 

основных существующих проблем государственных закупок в Казахстане и 

тенденций развития экономической системы в целом позволили определить 

следующие основные пути совершенствования системы государственных 

закупок:  

      - строгая регламентация процессов организации и проведения конкурсов как 

основного способа государственных закупок, открытости и доступности этих 

закупок, предупреждения коррупционных правонарушений, распространения 

действия закона на приобретение товаров, работ и услуг государственными 

предприятиями, а также акционерными обществами, контрольный пакет акций 

которых принадлежит государству, за счет имеющихся в их распоряжении денег;  

      - институциональное укрепление уполномоченного органа необходимыми 

ресурсами, которое позволит справиться со значительным увеличением объема 

работ по координации, мониторингу и контролю государственных закупок, 

осуществляемых государственными органами, иными государственными 

учреждениями и государственными предприятиями;  

- подготовка кадров для работы в системе государственных закупок 

посредством организации системы обучения, повышения квалификации и 

аттестации.  

      Решение вышеуказанных задач будет способствовать устранению имеющихся 

на сегодня недостатков в организации и проведении государственных закупок, 

позволит создать современную инфраструктуру электронных торгов, а также 

будет способствовать укреплению и развитию предпринимательства в РК. 
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Конституциялық құқық құқықтық ғылымнын бір саласы ретінде оқытылады. 

Ғылым ретінде конституциялык, құқыққа өз пәні, өз бастаулары, оны оқып-

үйренуге озіндік бағыт-бағдар тән. Ғылым конституциялық кұқықты кұқыктық 

ғылымның бір бөлігі ретінде қарастыратындыктаң ол салалық ғылымдардың 

қатарына жатады. Конституциялыкқұқық ғылымы конституциялық құқықтың 

қалыптасу, даму, қызмет ету зандылығын зерттеуге бағытталған, конституциялық 

заңдылыққа сүйенетін негізгі үғымдар мен санаттарды қалыптастырады және 

конституциялық құқықтың құқықтық ғылым жүйесіндегі орны мен рөлін 

анықтайды. Конституциялық құқық ғылымы мемлекеттік басқару және 

мемлекеттік құрылыс нысандарың Қазақстан мемлекеті тетігін (механизмін), 

мемлекеттік органдардың өзара қарым-қатынасының нысандарын, әдістері мен 

тәсілдерін зерттейді. Ол конституциялык құқықтың мәнін, нормалары мен 

институттарының бағыттарын және оны жүзеге асыруға байланысты процестерді 

зерттейді. Осындай жүмыстарды жүзеге асырудын нәтижесінде конституциялық-

құқықтық қатынастар туады, өзгертіледі және тоқтатылады. Сондықтан 

конституциялық құқық ғылымы конституциялык-құқықтық қатынастардың 

сипатын және табиғатын, олардын басқа салалық құқықтық қатынастармен 

салыстырғандағы ерекшеліктерін зерттейді. Конституциялық құқық ғылымы 

реттелетін қоғамдық қатынастардың конституциялық-құқықтық нормалар 

әрекетінің тиімділігін зерттейді, ондай тиімділік әлсіреген жағдайда оны күшейту 

үшін ұсыныстар жасайды. Аталған ғылым мәртебесі конституциялық заң арқылы 

белгіленетін мемлекеттік органдардын қызметін зерттейді. Сөйтіп, бүл 

мемлекеттік органдар, әрине, оқшауланған күйде емес, олардын өзара байланысы 

деңгейінде зерттеледі. Мұнда, сондай-ақ,конституциялык құқық ғылымы 

құқықтық, нормалардың тиімділігін ғана қарастырып қоймайды, сонымен бірге 

коғамдық қатынастардын құқықтық реттелу шегін объективті түрде зерттейді. 

Былайша конституииялық-құқықтық нормалармен реітелуі мүмкін қоғамдық 

қатынастарды жалпылама анықтауға болғанмен, іс жүзінде олар реттейтін 

қоғамдық қатынастар шегін белгілеу оңай да емес. Нәтижесінде конституциялық-

құқықтық нормалар өз табиғатында құқықтық басқа салаларының нормаларымен 

реттелуі тиіс қатынастарды қоса барынша кен көлемдегі қатынастарды реттеуі 
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мүмкін немесе, керісінше, айталық, өзінің әлеуметтік мәніне орай солар арқылы 

реттелуі тиіс қоғамдық қатынастар конституциялық-құқықтық нормалардын 

назарынан тыс қалдырылуы мүмкін. Ғылым мұндай мәселелердің жауабын іздеп, 

табуы тиіс. Конституциялық құқық ғылымы халық өкілдігі, ұлттық, халықтық 

және мемлекеттік егемендік, мемлекеттік басқару мен құрылым, әкімшілік-

аймақтық белініс нысандары сияқты кешенді проблемалардын тұжырымдамасын 

жасайды. Жергілікті өкілетті және жергілікті өзін-озі басқару органдары жүйесі де 

осы ғылым зерттейтін пән. Ғылым сайлау жүйесіне демократияның қайнар кезі 

ретінде айрықша назар аударады. Аса маңыздылардың қатарына мемлекеттік 

органдардың үйымдастырылуы мен қызметінің конституциялық принциптері 

зсрттеу жатады. Конституциялық құқық ғылымы адам мен азаматтын құқы, шетел 

азаматтары, конституциялық нормалардың адам құқұының халықаралық құкық 

нормаларымен өзара байланысы проблемаларын зерттеуге айрықша назар 

аударуы тиіс. Конституциялық құқық ғылымы оның пәні болып табылатын 

аталған объектілерді зерітейді. Ол оларды әлеуметтік, тарихи, логикалық және 

басқа әр түрлі әдістерді қолдана отырып, ғылыми методологиялық принциптерге 

сүйене отырып зерттейді. Конституциялық заңдылықты оқып-үйрену, оның 

әлеуметтік табиғатын, бағытын ашып көрсету, іс жүзінде қолданылуын қарау 

негізінде ғылым теориялық ережелерді, тұжырымдарды, түжырымдамаларды 

қалыптастырады. Бұл ережелер тек ғылымның дамуы үшін ғана емес, сонымен 

бірге зандылықты жетілдіру, мемлекеттік органдардың қызметін жақсарту үшін 

де маңызды. Конституциялық құқық ғылымы тұтас кұбылыс болғандықтан оның 

тұжырымдамалары, теориялық ережелері өзара байланыста болып қана 

қоймайды, сондай-ак, біртұтастығымен ерекшеленуі тиіс. Конституциялық құқық 

ғылымының бірлігі мен тұтастығы теориялық кешендердің шартты түрдегі 

дербестігін жоққа шығармайды. Ол дербес зерттелетін мынадай айтарлықтай 

кешендерден тұрады. Олардың қатарына, мысалы, билікті бөлісу, 

парламентаризм, президенттік басқару нысандары, сайлау жүйесі, азаматтық, 

егемендік, мемлекеттіліктін сипаты мен мәні, халық билігі, азаматтық қоғам 

тұжырымдамасы, саяси плюрализм және басқа теориялар жатады. Осы теориялар 

мен тұжырымдамалардын қай-қайсысы болсын дербес қалыптасады, бірақ 

сонымен бірге олар бір-біріне ыкпал етеді. Ғылым «конституциялық құқық» деп 

аталғандыктан, оның негізгі бастауы - Конституция болып табылады. Ол 

Конституцияның негізінде өзінің басты теориялык ережелерін қалыптастырады. 

Сонымен бірге жинақталып келіп конституциялық заңдылықты құрайтын: 

конституциялық заңдар, жай заңдар, Президенттің нормативтік жарлықтары, 

Үкіметтің қаулылары, жергілікті өкілетті органдардың шешімдері де 

конституциялық құқық ғылымының қайнар кездері болып табылады. Бұл - 

конституциялық құқық ғылымының нормативтік құқықтық қайнарлары. 

Конституциялық құқық ғылымының басқа бір бастауы - конституциялық - 

құқықтық нормаларды іс жүзінде жүзеге асыру. Нақты іс жүзінде зерттеу ғана 

конституциялық-кұқықтық нормалардың сыртқы табиғатын ғана емес, сондай-ақ 

ішкі мәнін, қолданылу ақиқаттығын түсінуге де мүмкіндік береді. 

Конституциялық-кұқыктық нормаларды нақ осылай кешенді зерттеу ғана ғылыми 

ілім, тұжырымдамалар, идеялар туғызудың негізі болып табылады. 
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Конституциялық құқық ғылымының келесі бір кайнар кезі — отандық, сондай-ақ 

шетелдік ғалымдардың конституциялық, құрылыстын философиялық, заңдық, 

саяси, әлеуметтік және басқа мәселелеріне арналған, осы салаға тікелей немесе 

жанама қатысты еңбектері. Қазақстанда қазіргі заманғы конституциялық құқық 

ғылымы тақыр жерде калыптасып отырған жоқ. Біріншіден, кеңестік кезеңде ол 

Қазақстанда шартты түрде кен дамыды. Алайда, Қазак КСР-ы КСРО-ның 

құрамында болғандықтан Қазақстанның дербес конституциялық құқық ғылымы 

болған жоқ. Ол Кеңестер елі конституциялық құқық ғылымынын құрамдас бір 

белігі болды. Екіншіден, дербес, егеменді Қазакстан Республикасы құрылғаннан 

кейін мүнда өзінін конституциялық. құқық ғылымы қалыптаса бастады. 

Қазақстанда аталған ғылымның теориялық бастаулары дербес конституциялық 

даму мәселелерін қазірдің езінде зерттейтін республика ғалымдарының еңбектері 

болып табылады. Әрине, Казақстанның конституционал-ғалымдары "кереметтср 

жасау" туралы ойдан мүлдем аулақ. Қазақстан әлемдік өркениет 

жетістіктеріне,соның, ішінде конституциялық құқық саласында да игілікке қол 

жеткізе бастады. 

Бұрыңғы КСРО ғылымдары Конституцияның қолданылу мәселесі туралы 

жазбады десе де болады. Конституцияның қолданылуы конституциялық құқытағы 

өте маңызды проблема болса да, ол мәселе жөнінде жекелеген ой түйіндері ғана 

кездеседі. Оны айқындау шын мәнінде Конституцияның мемлекет, қоғам, саяси 

партиялар, басқа да қоғамдық бірлестіктер, таптар, ұлттар, жекелеген адамдар 

өмірінде алатын орнын түсінуге мүмкіндік береді. Сондықтан өркенитті, 

демократиялық қоғамда Конституцияға, оның қолданылуына, тиімділігіне 

айрықша мән беріледі. Осыған орай Конституция, оның мазмұны туралы оны 

қабылдағанға дейін-ақ мұқият ойластырылады. Тиісінше, Конституцияның 

мәселесі екі кезеңнен: 1) оның жобасын әзірлеу және 2) қолдану кезеңінен тұрады. 

Бірінші кезекте тұжырымдама әзірленеді және конституция нормаларының 

мазмұны айқындалады. Сонымен бірге мәселе тек қайсыбір тұжырымдамамен 

шектелмейді. Конституцияның өзі көптеген бөліктерден тұратын актілерді 

білдіреді. Әр бөлік белгілі бір тұжырымдама мен шектелмейді, әсіресе, 

Конституцияның тұжырымдамаларын жасауға жол ашады. Мемлекеттік құрылыс 

тұжырымдамасы, адама құқылары осындай тұжырымдамалар болып табылады. 

Өз кезегінде мемлекеттік құрылыс тұжырымдамасы шартты түрде дербес 

теориялық бөліктерден: билікті бөлу теориясынан, мемлекеттік құрылым және 

басқару нысандары теориясынан, мемлекеттік қызмет теориясынан, мемлкеттің 

механизмі теориясынан тұрады. Адам құқы тұжырымдамасы адамның, ааматтың 

құқы және басқаларынан тұрады. Егер Конституцияның тұжырымдамалары 

практикалық материалдарды қолдана отырып, мұқият әзірленбесе , онда ол 

Конституцияға елеулі зиян келтіреді.  
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В обществе, функционирование которого строится на знаниях, ключевую роль 

в инновационном развитии играет модель тройной спирали. Она заключается в 

тесном взаимодействии университетов, государства и бизнеса. 

Работа над моделью тройной спирали началась в первую очередь с изучения 

отношений между университетами и бизнесом. В ходе исследований, 

направленных на изучение взаимодействий бизнеса с университетами стала 

очевидна неотъемлемая роль государства, влияние которого было ощутимо в 

любой сфере. Государство являлось направляющей силой. Это и стало отправной 

точкой для развития модели тройной спирали, участниками которой являются 

университеты, бизнес и государство. Каковы же элементы этой модели? 

С XVIII века бизнес и государство считались гораздо более значимыми 

институтами. В ходе нашего развития и перехода к обществу, основанному на 

знаниях, университеты начинают играть более важную роль. Можно задать 

вопрос, почему это именно университеты, а не другие институты, организации, 

подразделения, ответственные за производство знаний? К примеру, научно-

исследовательские институты. Дело в том, что в университетах сконцентрирована 

молодежь — студенты, что наделяет эти институты уникальной особенностью и 

важным конкурентным преимуществом. Сама организационная структура и 

природа университетов постоянно поддерживает движение человеческих 

ресурсов: в университет приходят новые студенты со своими идеями, они 

заканчивают университеты и начинают работать на благо общества, с которым 

они делятся своими знаниями. Университеты являются наиболее гибкими среди 

всех известных нам институтов с точки зрения генерации и распространения 

знаний. Выступая в качестве равного институционального партнера вместе с 

бизнесом и государством, университеты являются одним из элементов в модели 

тройной спирали и занимают лидирующие позиции в обществе, основанном на 

знаниях. 

Все три институциональные сферы — университеты, бизнес и государство — 

имеют свои традиционные миссии, но начинают играть новую роль, выполняя 

функции других институциональных сфер [1]. 

Модель Ицковица-Лейдесдорфа формализует динамические сдвиги в 

структуре взаимодействий трех секторов, происходящие в результате развития 

инноваций и усложнения социально-экономических систем и является удобным 

инструментом для анализа институциональной организации  и  специфики  

социальных  взаимодействий  в  любых инновационных экосистемах  и  

инновационной  экономике  в  целом. Причем в литературе изначально сложились 
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две комплементарные, но разные теоретические линии использования модели: 

институциональный  подход,  предлагаемый  экономической  социологией (линия 

Ицковица), и эволюционный подход, основанный на сочетании теории 

социальных систем и математической теории коммуникаций (линия 

Лейдесдорфа).  

Сопоставление обоих подходов показано на рисунке 1. Институциональный 

подход исследует динамику и конфигурацию партнерских взаимодействий самих 

институциональных секторов, а эволюционный – динамику и взаимное влияние 

их социальных функций. 

 
 

Рисунок 1. Сравнение институционального и эволюционного подходов в 

трактовке тройной спирали [1]. 

 

Институциональный подход при помощи сравнительного и  исторического 

анализа изучает  характер  взаимодействий  между  тремя секторами на разных 

стадиях эволюции экономических систем и на различных уровнях связей 

(региональном, национальном, наднациональном), выявляя организационные 

факторы развития инновационных процессов.  

С  точки  зрения  образования  тройной  спирали  переход  экономических 

систем от индустриального роста к инновационному протекает в три этапа.  

1-й этап: в силу объективных процессов три сектора претерпевают 

внутреннюю  трансформацию,  в  результате  которой  они  начинают сближать и 

перенимать присущие друг другу функции.  

2-й этап: три сектора формируют трехсторонние попарные взаимодействия  на  

постоянной  основе,  создавая  при  этом  различные институты-посредники 

(например, научный парк, где компании приобретают  разработки,  созданные  в  

университете  при  финансовой поддержке властей) и трансформируясьв 

конечном счете в гибридные сетевые организации. Так, в рамках кластерного 

проекта университеты  быстрее  осваивают  коммерциализацию  научных  идей  

(роль предпринимателя), компании шире участвуют в исследованиях (роль 
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научного центра), а власти лучше поддерживают партнерство первых и вторых 

(роль венчурного фонда или бизнес-менеджера).  

3-й этап: сети взаимодействий между тремя секторами начинают 

формироваться  рекурсивно,  повторяя  матрицу  тройной  спирали  в ходе 

кластеризации экономики. Переход систем к режиму тройной спирали зависит как 

от глубины функциональных изменений внутри всех трех секторов, так и от 

уровня развитости их взаимодействий.  

Эволюционный  подход  рассматривает  три  сектора  как  элементы 

социальной системы, которые развиваются в режиме коэволюциии совместно 

адаптируются к изменениям внешней среды.  Взаимодействия между ними на 

принципах тройной спирали осуществляются в рамках кластерных сетей и 

институтов, постоянно меняющих свою внутреннюю организационную 

структуру. Эта непрерывная организационная трансформация кластера служит 

реакцией на высокий уровень неопределенности, характерный для 

инновационного процесса. Снижение неопределенности происходит за счет того, 

что любой третий элемент спирали  (один из трех секторов)  поддерживает 

параллельные связи с двумя другими и тем самым гармонизирует процесс их 

коэволюции с динамикой собственного развития, не вмешиваясь при этом в их 

парные взаимодействия. 

По мысли Лейдесдорфа, эффект рождения инноваций возникает при сетевых 

взаимодействиях трех и более игроков, каждый из которых имеет свой набор 

ресурсов и свой вектор развития.  

Графическое  отображение  институциональной  и  эволюционной моделей  

различается.  Центральный  сегмент  институциональный модели отражает 

сетевые альянсы трех секторов, аэволюционная модель – динамику их функций. 

Функциональное сближение трех секторов происходит в попарном режиме, 

поэтому при иллюстрации эволюционной модели центральный сегмент 

наложения кругов отсутствует [2].  

Таким образом, модель тройной спирали представляет собой совокупность 

элементов единой экономической системы  (три институциональных сектора), 

взаимосвязей между ними и их совместных функциональных пространств. В  

современной  экономической  литературе выделяют три таких пространства 

(Triple Helix Spaces) – знаний, инноваций и консенсуса. Считается, что от их 

наличия и уровня развития зависит способность трех секторов и всей экономики в 

целом трансформировать свой ресурсный потенциал винновационный.  

Пространство знаний – это среда, где происходят генерирование и 

распространениезнаний. Его формирование является неотъемлемым  шагом  на  

пути  к  инновационной  экономике.  Для достижения подобных целей существует 

набор механизмов, позволяющий агрегировать знания на уровне регионов, стран 

или интеграционных группировок.  

Пространство  инноваций – это  инновационная  среда  в  узком понимании, 

где реализуются процессы, непосредственно связанные с коммерциализацией 

знаний. Именно в благоприятной инновационной среде возможно возникновение 

новых организационных форматов и наиболее эффективное функционирование 

инновационных компаний. Формирование этого пространства требует не только 
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создания новейшей инфраструктуры (исследовательских лабораторий, бизнес-

инкубаторов, технопарков, венчурных фондов и т.п.), но и накопления 

социального капитала, т.е. образования инновационной экосистемы.  

Пространство консенсуса – это среда, где элементы тройной спирали 

согласовывают свои решения, разрабатывают совместные стратегии развития 

иливыдвигают совместные кластерные инициативы. В ходе согласований 

достигается совместное видение путей и способов развития, а также 

формулируются задачи, которые, как правило, не могут быть достигнуты 

самостоятельно каким-либо одним институциональным сектором.  

Все организации в этом пространстве взаимозависимы, строят отношения на 

доверии и видят себя как единое целое, порой – как абсолютно новую социально-

экономическую  целостность. 

На практике  инновационный  процесс  может начинаться с формирования 

любого из них, однако лишь гармоничное развитие  всех  трех  пространств  

обеспечивает  устойчивый  инновационный  рост [3, с. 58]. 

Таким образом, благодаря механизму тройной спирали, в экономике 

образуется инновационная среда, а ее рост становится инновационно-

ориентированным. На фоне этой эволюции мира Казахстан все еще тяготеет к 

модели полурыночной экономики. Пока что у нас преобладают исключительно 

парные, двойные форматы связей, причем такие, где в качестве неизменного 

участника присутствует государство. Так, бизнес и университеты строят свои 

отношения не напрямую, а опосредованно, через ведомства и власть. В свою 

очередь, ведомства, формулирующие государственные решения в сфере развития 

инноваций, не несут ответственности перед теми, на кого они распространяются. 

Такие взаимодействия даже нельзя назвать спиралями в строгом смысле слова: в 

большинстве случаев они отнюдь не являются равноправными, а близки к 

вертикальной субординации, с доминирующей позицией государства и 

отсутствием обратных связей. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ИМИДЖІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 

УДК Мұқанқызы А. – ҚРМУ студенті 

Ғылыми жетекші - аға оқытушыТурниязова Ж.К. 

 

"...Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, 

тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы еңбекті 
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қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, аянбай тер 

төгіуіміз керек. Мәңгілік Ел -  елдің біріктіруші кұші, ешқашан таусылмас қуат 

көзі. Ол «Қазақстан – 2030» стартегиясының ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан 

мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа Қазақстандық Патриотизм 

дегеніміздің өзі – Мәңгілік Ел! Ол – барша Қазақстан қоғамының осындай ұлы 

құндылығы" [1]. Қазақстандықтардың өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-

ауқатының артуы, елдің денсаулығын жақсартумен бірге жас ұрпаққа білім мен 

тәрбие беру мәселесі атап көрсетілгендей, Тәуелсіз мемлекетімізге еңбекқор, өз 

кәсібін терең түсінетін, білімі мен іскерлігін жан-жақты қолдана білетін, 

мәдениетті мамандар қажет. 

Қоғам өмірінің демократиялық, гуманистік бағытқа бет бұруына жаңарып – 

жаңғыруына, мемлекетіміздің тәуелсіздігін нығайтуға экономикалық, әлеуметтік 

дамуына, білім беру мен мәдениет парадигмасының өзгеруіне байланысты өмірге 

жаңа ғылым салалары келді. Сондай ғылымдардың бірі – имиджеология. 

Бұл ғылым саласына назар аударудың кім-кімге болса да тигізер пайдасы зор. 

Өйткені, ол адамдардың бір-біріне сыртқы кескінімен, адамдық болмыс 

бейнесімен, адами қадір қасиеттерімен әсер ету механизіміне ие болуға 

көмектеседі. Жоғарғы студентте біртұтас педагогикалық процесті тиімді 

ұйымдастыру негізінде педагог, оқытушы беделі мен студент имиджін 

қалыптастырудың орны бөлек [2]. 

Имидж ағылшынның «image» сөзінен алынған, «образ», «түр», «келбет» 

сөздерінен шыққан. Бұл кез келген нәрсенің, адамның эмоционалдық образын, 

мінез-құлқын көрсетеді. Өз имиджін қадағалау бұл адамды өзіне қарату [3]. 

«Имидж» түсінігі ХХ ғасырдың соңында қоғам назарының және ғылыми 

талдаудың пәні болды. 90 жылдардың ортасында имиджді қалыптастырудың 

психологиялық аспектілеріне арналған, имидж жайында алғашқы отандық 

өңдеулер Р.Ф.Ромашкина, Е.И.Манякина, Е.В.Гришунина, П.С.Гуревич, 

Ф.А.Кузин және т.б. еңбектерінде жарық көрді. 

В.М Шепель «Имиджеология: жеке тартымдылық құпиясы» атты еңбегінде 

имидж ұғымына төмендегідей анықтамалар берген:» имидж – адам туралы ұғым, 

мекеме туралы пікір, белгілі адамдармен, жасалатын заттар, индивидуалдық стиль 

адамды, адамдар тобын, мекемені сипаттайтын келбет». 

С.И.Ожеговтың түсіндірмелі сөздігінде: «Имидж дегеніміз - ой-пікір, 

тұжырым, бір нәрсе туралы берілген көзқарас, қатынас» делінген [5]. 

«Имидж» мағынасын түсіну әртүрлі құрамды бөліктерден құралады. Бұл 

бөліктерінің ең маңызды төртеуін қарастырайық:      

1. Кәсібилік және әділдік. Педагог талантты тұлға болуы қажет. Бірақ 

тәжірибе көрсеткендей 100 адамның 99-ы өз талантын көрсетуге мүмкіндігі жоқ 

және өмір бойы басқа іспен айналысады. 

2. Педагогтың адалдығы. адамзат тәжірибесінен шыққан моральді ережелер 

бойынша өмір сүру керектігін ұғынады, ал әдепсіз болса өз нәтижесінің 

тұтқынында болады және оның идеялы – барлығы рұқсат етілгендік.Біздің 

қоғамға өзін-өзі жетілдіре алатын, ең алдымен рухани тұрғыдан, жетілдіре алатын 

әдепті, тәрбиелі, адал педагог өте қажет. Ол назарын барлық адамзат мәдениетінің 

байлығын алу керек, яғни оның кең гуманитарлық білім алуы міндетті. 
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3. Педагогтың гуманитарлық білімі. Ф.Достаевскийдің ойынша, гуманитарлық 

дамығандық адамның кез келген мамандықты игеруін жеңілдетеді. Осы атақты 

жазушының адалдығынан атақты адамдардың өмірінен көптеген мысалдар дәлел 

болады. Гуманитарлық мәдениет арқасында адам сезімдік немесе рационалдық 

өңдей отырып, өзіне әртүрлі мәлімет таңдау мүмкіндігіне ие болады. 

4. Педагог психотехнолог болуға міндетті. Психотехнология – бұл адамдарды 

басқаруда психологияның техниканы практикада қолдану жөніндегі ғылым. 

«Психотехнология» терминін өз құрамында 3 құрамдас бөлігі бар: «психо», 

«техно», «логия» оны талдағанда «психотехнологияның» мәнін түсінуге 

мүмкіндік береді. Грек тілінен аударғанда «психе»- жанды , «техно»- өнер, 

шеберлік дегенді тура білдіреді, ал «логос» - сөз, оқуды білдіреді [6]. 

Студенттердің имиджі деп біз білім беру ордасының саналы қалыптасқан, 

мақсатты бағытталған бағдарламасының болуы және де басқа да әлеуметтік 

институттармен бәсекеге қабілетті болуы деп түсінеміз. 

Студенттердің имиджін қалыптастыру қажеттілігі келесі себептермен 

түсіндіріледі. Олар: 

Біріншіден, білім беру мекемелерінің арасындағы бәсекелестік, яғни білім 

алушылардың сол оқу орынға тапсыруы және де сол контингентті сақтап қалу; 

Екіншіден,студенттің жағымды имиджі оның қаржылық, ақпараттық және де 

адамгершілік-құндылықтық ресурстарға қол жетемділігін жеңілдете түседі; 

Үшіншіден,студенттің имиджі өзінің оң қалыптасқан имиджіне байланысты 

көптеген мамандарды қызықтырады, ол оның әлеуметтік тұрақтылық пен 

қорғаныстың қамтамасыз етілуінен және де кәсіби өсу мен еңбекпен 

қанағаттандырылуынан көрініс береді; 

Төртіншіден, қалыптасқан тұрақты оң имидж студентке жинақталған күштің 

әсерін береді, ол дегеніміз студент қабырғасында болып жатқан жағдайларға 

сеніммен қарауға мүмкіндік береді. 

 

Сызба 1. Студент имиджі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сызбадан көріп отырғанымыздай имиджді қалыптастыру жақсы студентті 

құрудың алғашқы бастамасы болып келеді. Имидж ұғымымен бірге бедел ұғымы 

бірге жүреді. Бедел ұғымының бірнеше қалыптастырушы құрауыштардан тұрады, 

сол құрауыштардың көптеген әлеуметтік инститтардың санасында ұзақ бойы 

қалыптасуы оның дұрыс құрылуына тікелей байланысты болады. Бедел мен 

имидждің айырмашлығы, бедел имидждің соңғы нәтижесі болып келеді. 
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Сызба 2. Студентбеделі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенттердің имиджін қалыптастыру жұмыстары ЖОО әкімшіліктерімен  

қатар, оған тікелей қатысты маман ол педагог-психолог болып есептеледі. Қазіргі 

таңда еліміздегі бетбұрыстардың бірі – әр мекеме, студенттерге жеке педагог-

психолог мамандардың тартылуы. Көпшілік ата-ана, оқушы,тағы да басқа қызмет 

иелері бұл мамандық білім беру аясына енгендіктен, осы мамандықтың жұмысын 

әлі де нақты жете ұғына бермейді. Сондықтан да әрбір педагог-психолог өз 

жұмысын жақсы меңгеріп, өз мамандығының шебері бола білсе, оған жүктелген 

міндеттерді толық орындауына кепіл болады [4]. 

Студенттердің  кәсіби мәнді сапалары мен шығармашылық әлеуетін дамыту 

үшін осы кезге дейін мамандардың пәндік кәсіби аймақтары аясында қызмет етіп 

келген біліктілікті арттыру жұмысындағы тәжірибеге түбегейлі өзгерістер 

енгізіліп отыр. Бұл өзгерістер педагог-психологтың жұмыс бағытының бірі жаңа 

бағыты ретінде көрініп отыр, себебі педагог-психолог студенттердің  

психологиялық қал-ақуалдарына ғана емес, студент имиджінің жұмыстарын 

қалыптастырушысы және де ұйымдастырушысы болып келеді. 

Сонымен, қорытындылай келе студенттердің имиджін қалыптастыру– өмір 

талабы. Рухани мәдениеті биік, кәсіби іскерлігі, қабілеті мен ақыл-парасаты 

жоғары, істің негізгі көзін білетін, жан-жақты жетілген маман, студент имиджін 

қалыптастыру жұмыстарын оңтайлы ұйымдастыруның негізінде көзделген 

мақсатқа қол жеткізе алады. Ал университет студенттерінің  имиджін 

қалыптастыру қазіргі таңда көкейкесті мәселе себебі, әрбір ата- ана өзінің 

баласының сапалы білім алуын қалайды, ал ол кезегінде студенттегі мұғалім 

контингентімен бірге студенттің дұрыс қалыптасқан имиджі болып келеді. 

Жоғарыда атап өткеніміздей имидж ұғымымен қатар бедел түсінігі бірге жүреді, 

ал ол дегеніміз студенттің ілгері қарай қадам басуы, қазіргі қоғам талабына, яғни 

бәсекеге қабілетті болған жағдайда, білім беру ортасында өзіндік орынға, беделге 

ие болуы. Студенттердің имиджін қалыптастыру жұмыстарын жетілдіру бүгінгі 

күнде өте маңызды мәселелердің бірі болып келеді. 
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ҚАРЖЫЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУЫ 
 

УДК 334 (574)                                                       Набиев А.К. – ҚММУ студенті 

 Ғылыми жетекші– аға оқытушы Ахатова А.А. 

 

 Қазақстанда кәсіпкерлік жөнінде 90-жылдардың басында, қайта құрудың 

басталуымен айтыла басталады. 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін 

кәсіпкерлік белсенділікті қолдауға байланысты бірқатар заңдар  қабылданды. 

Қазақстан үшін кәсіпкерлікті дамыту мәселесі - өзекті мәселелердің бірі болып 

табылады. Қазіргі таңда кәсіпкерлік белсенді дамып келеді. Экономикалық 

жүйенің кәсіпкерлік түрі кәсіпкерді ең маңызды тұлға санына экономикалық 

процесс субъектісіне айналдырды. Өз қызығушылығымен әрекет ете отырып, 

кәсіпкер біздің қажеттілігімізді қанағаттандырады, біздің өмірімізді гүлдендіреді, 

оны қолайлы жасайды. Біз кәсіпкерді құрметтеуіміз қажет: ол біз қызығушылық 

білдірген тауарларды өндіреді, бізге оларды жеткізеді, біздің көпшілігімізге көмек 

береді. 

Қазіргі жағдайда кәсіпкерлік бәсекелестік күресті ынталандыратын 

жаңашылдықсыз, шығармашылық ізденіссіз, ойға сыймайды. Өз өнімінің үнемі 

жаңалуынан және жоғары сапасын қамтамасыз ететін кәсіпорын ғана өмір сүре 

алады. Өндіріс сферасындағы кәсіпкерліктің басты мазмұны өнімдерге 

сұранымды табу және қалыптастыру, оны дайындау жолымен қанағаттандыру, 

тауар ретінде өнімдерді сату. 

Кез-келген экономикалық қызмет ұдайы өндіріс циклының типтік фазаларына 

байланысты болғандықтан, кәсіпкерлік қызметтің келесі түрлерін бөліп көрсетеді: 

өндірістік, коммерциялық, қаржылық кәсіпкерлік.Кәсіпкерліктің ерекше түріне 

қаржылық кәсіпкершілік жатады, онда сатып алу,сату объектісі болып ерекше 

тауарлар: ақша , валюта , бағалы қағаздар, акция болып табылады . Бұл кәсіп 

түрінде ақша және құнды қағаз тауар-ақша қатынасында негізгі объект болып 

табылады. 

Қаржылай кәсіпкерлік ақпарат алу көздерімен тікелей байланысты. Бұл 

мәліметтер ақша, валюта, бағалы қағаздар, валюта бағамдары, кредит, жүзеге 

асыру шарттары, қаржы-несие операциялары және оларды рәсімдеу тәртібі 

туралы. Бұл ақпараттар кәсіпкерге өте қажет. Олар болмаған жағдайда сыртқы 

ақпарат көздерінен алуға мәжбүр болады және сол үшін ақшалай сыйақы 

төлейді.Қазіргі таңда Қазақстанда кәсіпкерлік даму үстінде. Кәсіпкерлік жеке 
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және заңды тұлғалардың пайда, табыс алуға бағытталған өзінің тәуекеліне, өзінің 

мүліктік жауапкершілігіне, өз атынан жүзеге асатын бастамалық, еркін қызметі. 

Кез келген кәсіпкерлік қызметіне сәйкес құқықтық орта шеңберінде қызмет 

атқарады. Сондықтан қажетті құқықтық жағдайды жасаудың маңызы зор. Бірінші 

орында кәсіпкерлік ќызметті реттейтін, кєсіпкерлікті дамыту үшін ең қолайлы 

жағдай жасайтын заңдардың болуы: 

- Кәсіпорынды ашу және тіркеудің қарпайымдылығы мен жылдамдығы. 

- Кәсіпкерлікті мемлекеттік бюрократизмнен қорғау. 

- Өндірістік кәсіпкерлік қызметті ынталандыру бағытында салықтық 

заңдылықтарды жетілдіру. 

Кезкелген экономикалық қызмет ұдайы өндіріс циклының типтік фазаларына 

байланысты болғандықтан, кәсіпкерлік қызметтің келесі түрлерін бөліп көрсетеді: 

өндірістік, коммерциялық, қаржылық кәсіпкерлік. 

Өндірістік кәсіпкерлікті кәсіпкерліктің жетекші түрі деп атауға болады. Мұнда 

өнімді, тауарларды өндіру, жұмыс, қызметтер көрсету жүзеге асады, белгілі бір 

рухани құндылықтар жасалады. Кәсіпкер алдымен өндірістік қызмет түрін 

таңдайды, басқа сөзбен айтқанда, қандай тауарлар, жұмыстар, қызметтер 

өндіретінін ойлайды. Өндірісті жүзеге асыру үшін кәсіпкер өндіріс факторларын 

қолданады: жұмысшы, өндірістік қорлар, материалдар, ақпараттар.  

Коммерциялық кәсіпкерлікте негізгі рөльді тауар-ақша, сауда-айырбас 

операциялары атқарады. Бұл сатып алу-сату бойынша келісімдер. Коммерциялық 

келісімді нарықты талдау бастайды, нәтижесінде тауарды сатып алу және сату 

көлемі, сатып алу бағасы, өткізу бағасы болжанады. 

Қаржы кәсіпкерлігінде сатып алу, сату объектісі, ерекше тауар, ақша, валюта, 

құнды қағаздар. Қаржы кәсіпкерлігінде қызметтің ерекше түрі бөліп көрсетіледі, 

кәсіпкер құнды қағазды өндіреді, оны сатады, белгілі жағдайда және міндеттемеде 

қаржы тауары ретінде орналастырады. Оның кәсіпкерлік қызметінің мәні осында. 

Қаржы кәсіпкерлігі ақпараттарды біраз көздерден алуды талап етеді. Бұл ақшаны, 

валютаны, құнды қағаздарды әлеуетті тұтынушылар туралы, валюта курсы, қарыз 

пайызы туралы, қаржы қарыз операцияларын жүзеге асыру шарттары және 

оларды жасау тәртібі туралы, кәсіпкерге қажет ресурстар көзі туралы мәліметтер. 

Егер мұндай ақпараттар кәсіпкерде болмаса,  сыртқы көздерден оны алуға және 

оған ақшалай сыйлық беруге мәжбүр болады. 

Кәсіпкерліктің ерекше түріне қаржылық кәсіпкерлік жатады, онда сатып алу-

сату объектісі болып ерекше тауар - ақша, валюта, бағалы қағаздар, акция болып 

табылады. Бұл кәсіп түрінде ақша және құнды қағаз тауар-ақша қатынасында 

негізгі объект болып табылады. 

Қаржылай кәсіпкерлік ақпарат алу көздерімен тікелей байланысты. Бұл 

мәліметтер ақша, валюта, бағалы қағаздар, валюта бағамдары, кредит, жүзеге 

асыру шарттары, қаржы-несие операциялары және оларды рәсімдеу тәртібі 

туралы. Бұл ақпараттар кәсіпкерге өте қажет. Олар болмаған жағдайда сыртқы 

ақпарат көздерінен алуға мәжбүр болады және сол үшін ақшалай сыйақы төлейді. 

Қаржылық тауардың алғашқы иегері кәсіпкердің өзі бола алады, егер алдын ала 

жинақталған ақша және бағалы қағаздары болса. 
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Қаржылық кәсіпкерлік - ақша операцияларының арнайы саласы болып 

табылатын нарықтық қатынастар жүйесі; капитал несиегерлер мен қарызгерлер 

арасында бағалы қағаздарды шығару және сатып алу-сату нысанында қайта 

бөлінетін несие капиталдары нарығының бір бөлігі. Мұнда халықтың, 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің, мемлекеттік құрылымдардың 

клиенттерге не бағалы қағаз кепілдігімен немесе несие түрінде берілетін бос 

ақшалай қаражаты мәміле объектісі болып табылады. Сондықтан ол бағалы 

қағаздар нарығы ретінде де, несие капиталының нарығы ретінде де әрекет етеді. 

Қаржы нарығы жаңа бағалы қағаздар шығару ісімен айналысатын бастапқы 

қаржы нарығы және бұрын шығарылған бағалы қағаздарды қайта сатумен 

айналысатын қайталама қаржы нарығы түрлеріне бөлінеді. Қайталама нарық өз 

кезегінде биржалық және биржадан тыс нарық түрлеріне бөлінеді. Биржалық 

нарықта мамандандырылған қор биржалары жетекші компаниялардың 

акцияларын сатып алу-сату операцияларын жүргізеді. 

Әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында дамыған елдердің ұлттық қаржы 

нарығы әлемдік қаржы нарығының бір бөлігі болып табылады. Бұған қаржы 

нарығында сауданы ұйымдастырушылар көрсететін қызметтер ұсынысының 

ақпараттық технологиялар негізінде ұлтаралық сипатталуы септігін тигізуде. 

Ұлттық несие-қаржы институттарының мүдделерін қорғау үшін мемлекет қаржы 

нарығына қатысушылардың қызметін арнаулы мекемелер арқылы реттеп 

отырады. Мысалы, Қазақстанда мұндай міндетті Қаржы нарығын және қаржы 

ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі орындайды. 

Инфляция жағдайында қаржы тұрғысынан оң нәтижелерге айтарлықтай тез 

жетуге болғандықтан, негізінен қаржы айналымы саласында басталған 

Қазақстанның шағын және орта бизнесінің даму тәжірибесі бүгіндері бірте-бірте 

көмескілене бастады. Реформалардың негізгі мақсаты – макроэкономикалық 

тұрақтылық кәсіпкерлік қызметтің, ұсақ және орташа тауар өндірушілерге 

айналғанға дейін кеңейтілуін қалайды. Олар өздерінің арасында ішкі бәсекелестік 

ортаны қалыптастыруы қажет. Бұндай жағдайда мемлекет кәсіпкерлікті дамытуға 

қолдау жасау жолына түсуі тиіс. Кәсіпкердің қаржылық типі, оның шұғылданатын 

айрықша түрі, айрықша тауары болып есептелінеді. 

Қаржылық  кәсіпкершілік  объектісі болып ерекше тауар - ақша , валюта , бағалы 

қағаздар, акция, биржа саналады. 

Бағалы қағаздар бірнеше түрлі болып жіктеледі: біріншіден, түсіретін 

көрінісіне; екіншіден, эмитенттің сипатына; үшіншіден, айналым мезгілімен 

айналым жеріне байланысты: 

1)  Кіріс төлеу жөнінен қарызды және үлесті бағалы қағаздар болып екіге 

бөлінеді. Қарызды бағалы қағаздар бойынша кіріс нақты пайызбен төленіп, ал 

қарыздың күрделі негізгі бөлігін келешекте белгіленген уақытта өтеу көзделеді. 

Үлесті бағалы қағаздар, немесе оны акция деп атайды. Акция оны иемденушінің 

корпорацияның мүлігіндегі үлесін көрсетеді және иемденушіге шектеусіз уақыт 

бойы дивидент түрінде кіріс түсіреді. Ал бағалы қағаздардың басқа түрлері 

қарызды және үлесті түрлерінен туындайды. 
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2)  Бағалы қағаздар шығарушысы жөнінен де жіктеледі. Олардың эмитенттері 

мемлекет,  жергілікті  әкімшілік, корпорациялар, қаржы институттары және тағы 

басқа заңды тұлғалар болуы мүмкін.  

Эмитенттеріне байланысты үлесті және қарызды бағалы қағаздар 

төмендегідей түрлерге бөлінеді:  

1) Қазыналық, немесе үкімет атынан Қаржы Министірлігі шығаратын бағалы 

қағаздар. Бұл қағаздар ең бір сенімді қағаздардың бірі. Себебі оның төлемін  

мемлекеттік бюджеттің қаржысы қамтамасыз етеді. Бұл бағалы қағаздардың көп 

таралған түрлері қазыналық векселдер мен қазыналық облигациялар.  

2) Жергілікті әкімшіліктер мен олардың меншігіндегі кәсіпорын  бағалы 

қағаздары. Олардың төлемін қамтамасыз ететін жергілікті салықтар мен істің 

нақты жобасына үкіметтің берген дотациясы. 

3) Банктердің бағалы қағаздары – олар депозиттік сертификаттар,  чектер және 

бұдан да басқа банктің өзінің қарыз міндеттемелері. 

4) Кәсіпкерлердің бағалы қағаздары – олар коммерциялық векселдер, 

фъючерстік шарттар және капитал арасындағы қағаздар. 

Сатылу жеріне байланысты ақша нарығындағы және капитал арасындағы 

бағалы қағаздар болып екіге бөлінеді. 

Акция — үлесті немесе меншікті куәландыратын бағалы қағаз. Ол 

иемденушісіне компанияның капиталының, мүлкінің, кірісінің бір бөлігіне заң 

жүзінде меншік құқын береді. Компания қаншауақытжұмысістептұрса, акция да 

соншауақытқолданылады. Бірақ осы уақытішіндеакцияныңиесі сан 

ретөзгеруімүмкін. 

Валюта бұл (итал. voluta — құн, баға) - тауарлар құнының шамасын өлшеу 

үшін пайдаланылатын  ақша өлшемі. Халықаралық 

валюталық қаржы операциялары тәжірибесінде ол мынадай мәндерде 

қолданылады: мемлекеттің ақша өлшемі және оның типі. Көптеген елдерде 

валюта курсы валюталық шектеу арқылы реттеледі.  

Биржа – бұл биржа сауда-саттығының ұйымдастыру және өткізу үшін 

құрылған заңды тұлға. Биржа сауда-саттығы – ол өнімнің айырбастау және сату 

саласы.  

Брокер (ағылш. broker) - қор және тауар биржаларында, валюта 

рыноктарында тауар, валюта, құнды қағаздар, т.б. құндылықтарды сатушылар мен 

алушылар арасындағы мәміле жасасу кезінде арада жүретін ресми делдал. 

Брокердің мақсаты - мол табыс табу болғанымен, ол өзінің делдалдық етуімен 

қабылданған келісім бойынша нақты тапсырмалар ғана алады.  

Дилер (ағылш. dealer – саудагер)‚ сатарман – бағалы қағаздар нарығындағы 

кәсіпқой қатысушы. Ол лицензия бойынша дилерлік қызметті жүзеге асырады; 

тауарларды‚ бағалы қағаздарды‚ валютаны сатып алу-сату мәмілесі кезінде 

делдалдық міндеттерді жүзеге асыратын заңды немесе жеке тұлға. Дилер бір-

бірімен‚ делдалдармен және тікелей тапсырыскерлермен мәміле жасасады‚ 

олардың пайдасы сатушы мен сатып алушы бағамдарындағы айырма‚ сондай-ақ 

валюталар мен бағалы қағаздар бағамының өзгеруі есебінен құралады. 

Біз қаржылық кәсіпкерлікті құрметтеуіміз қажет: ол біз қызығушылық 

білдірген тауарларды өндіреді, бізге оларды жеткізеді, біздің көпшілігімізге көмек 
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береді. Кәсіпкерлік жеке меншік, еркін экономикалық қызмет сияқты қажетті 

жағдайлар болған кезде күшіне енеді, ол табысты дамиды. Қазақстан 

Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың барлық алғышарттары қарқынды 

жасалуда, осы қызмет түрін реттеу және әрі қарай қалыптастыруға бағытталған 

заңдар мен басқа нормативтік-құқықтық актілер қабылданып, қызмет ету үстінде. 

Қаржылық кәсіпкерлік ақша операцияларының арнайы саласы болып табылатын 

нарықтық қатынастар жүйесі; капитал несиегерлер мен қарызгерлер арасында 

бағалы қағаздарды шығару және сатып алу-сату нысанында қайта бөлінетін несие 

капиталдары нарығының бір бөлігі. Мұнда халықтың, шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің, мемлекеттік құрылымдардың клиенттерге не бағалы қағаз 

кепілдігімен немесе несие түрінде берілетін бос ақшалай қаражаты мәміле 

объектісі болып табылады. Қаржылық кәсіпкерлік ел экономикасының 

көтерілуінің бірден - бір қайнар көзі. Сол себептен де елбасымыз - Н.Ә. Назарбаев 

бұл салаға аса зор көңіл бөлуде. Қазақстанда кәсіпкерлікпен айналысамын дегенге 

шек қойылмайды, керісінше бар демеушілікті жан-жақты көрсетеді.Тіпті 

Қазақстан-2050 стратегиясының негізгі талқыланатын бөлігі, осы кәсіпкерлікке 

барынша  қолдан келгенше аямай көмек беру туралы айтылған. Қаржылық 

кәсіпкерліктің дамуы бұл- Қазақстанның дамуы! 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 
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  Научный руководитель - ст. преподаватель Рысбекова Б.Б. 
 

Казахстанский бизнес – это тот сектор экономики, который в буквальном 

смысле порожден реформами. Периодом зарождения в стране цивилизованного 

бизнеса можно смело назвать 1997 год, когда был принят Указ Президента страны 

от 07.07.1997 г. № 3589 «О приоритетных и региональных программах поддержки 

и развития малого предпринимательства в Республике Казахстан». С тех пор 

приоритетное развитие его является неотъемлемой частью государственной 

политики и с ним же связано большинство кардинальных изменений в обществе. 

Одним из приоритетных направлений экономической реформы, производимой 

в настоящее время в Казахстане, является становление и развитие малого бизнеса. 

http://economica.kz/share/
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Общество всё больше осознаёт, что малый бизнес представляет собой одно из 

ключевых условий формирования рыночных механизмов и является 

составляющей частью современной рыночной системы. Развитие малого бизнеса 

в единстве с диверсификацией (разбиением) промышленного сектора составляют 

одну из основ стратегии «Казахстан - 2050». Малый бизнес в Казахстане является 

не только необходимым звеном в создании рыночной системы хозяйствования, но 

и наиболее существенным элементом в социальном преобразовании общества. 

Казахстан провозгласил курс на формирование социально ориентированного 

рыночного общества, который требует радикальных преобразований, 

направленных на преодоление монополизма и развития конкуренции. 

Предпринимательство, являясь одним из основных звеньев переходного периода к 

рыночной экономике, ускорило формирование навыков рыночного поведения 

отдельных людей в масштабе всего государства. 

В СССР и СНГ в начале 90-х годов отсутствовали единые и четкие критерии, 

по которым то или иное предприятие могло быть отнесено к малому бизнесу. 

Вследствие этого отсутствовали оценки реального вклада предпринимательства в 

экономику постсоветских государств и адекватные статистические данные. 

Первая волна, в виде кооперативов и малых частных предприятий, пользуясь 

предоставленными льготами и инерционностью государственного сектора 

экономики, смогла функционировать достаточно успешно. 

В это время наблюдались тенденции макроэкономической стабилизации, 

снижения инфляции и осуществления малой приватизации. Кроме того, решалась 

проблема занятости населения, что уменьшило уровень безработицы в 

республике. Более 40% функционирующих в настоящее время малых 

предприятий были созданы в 1992 – 1993 гг., когда малые предприятия имели 

значительные налоговые льготы и возможность кредитования. 

Кризис малых предприятий связан с изменением экономической ситуации в 

стране. Жесткое денежно-кредитное регулирование, сжатие денежной массы в 

национальной валюте, неплатежеспособность, общее сокращение 

платежеспособного спроса – как производственного, так и потребительского, 

обесценивания оборотных средств, индексация основных производственных 

фондов обусловили снижение количества субъектов малого бизнеса и создали 

серьёзные препятствия в его функционировании и развитии. 

Новый импульс развитию предпринимательства в определенной степени 

придали Указы Президента Республики Казахстан от 14 июня 1996 года № 3036 

«О дополнительных мерах по реализации государственных гарантий свободы 

предпринимательской деятельности»; от 6 марта 1997 г. №3398 «О мерах по 

усилению государственной поддержки активизации развития малого 

предпринимательства» и от 27 апреля 1998 г. №3928 «О защите прав граждан и 

юридических лиц на свободу предпринимательской деятельности».  

В 1997 году наблюдается рост количества зарегистрированных субъектов 

малых предприятий. По сравнению с 1995 годом наблюдается рост количества 

зарегистрированных субъектов малых предприятий. По сравнению с 1995 годом 

количество функционирующих субъектов малого предпринимательства 

увеличилось в 2,4 раза, а по сравнению с 1992 годом – в 1,5 раза. Однако в данном 
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случае можно говорить только о тенденции роста. Более детальные данные, 

предоставляемые отдельными государственными органами, разнятся с данными 

официальной статистики, так как произошедшие перемены в законодательстве за 

период обследования обусловили изменение круга обследуемых предприятий. 

Так, например, в 1996 году ценз по размерности отличался от последующих. С 

1997 г. Законом РК «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

было определено, что «субъектами малого предпринимательства являются 

юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью со 

среднегодовой численностью работающих не более 50 человек» и в следующих 

организационно-правовых формах: 

Полное товарищество; 

Коммандитное товарищество; 

Товарищество с ограниченной ответственностью; 

Товарищество с дополнительной ответственностью; 

Производственные кооперативы. 

Ежеквартальный рейтинг (оценка) малого бизнеса, проводимой Агентством 

РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и 

поддержке малого бизнеса, позволила выявить определенную дифференциацию в 

уровнях развития малого предпринимательства по регионам Казахстана. 

К категории регионов с относительно высоким уровнем развития малого 

бизнеса можно отнести города Алматы и Астана, Костанайскую область. 

К категории регионов со средним уровнем развития малого 

предпринимательства входят Южно-Казахстанская, Алматинская, Восточно-

Казахстанская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Атырауская, Жамбылская, 

Кзыл-Ординская и Мангистауская области. 

Регионом с относительно низким уровнем развития этого сектора экономики 

можно считать Павлодарскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую и 

Акмолинскую области. 

Мониторинг развития малого бизнеса по регионам второй группы (со средним 

уровнем) показал, что ведущие позиции по развитию предпринимательской 

деятельности в отраслях промышленности занимают Атырауская и Алматинская 

области. 

Очевидно, что вклад малого предпринимательства в экономику республики 

возрастает. 

Однако подъем происходит волнообразно, периоды роста сменяются спадом, 

затем вновь некоторое оживление, имеются существенные неиспользованные 

резервы. 

В рамках содействия установлению благоприятного инвестиционного климата 

в Республике Казахстан путем подготовки предложений и рекомендаций по 

совершенствованию законодательного режима и системы налогообложения в 

Совете организованы рабочие группы по следующим вопросам: 

 Законодательство 

 Налогообложение 

 Текущая деятельность инвесторов 

 Повышение инвестиционного имиджа страны. 
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Развитие предпринимательства сталкивается со множеством проблем, в 

частности это и информационные проблемы, и финансовые, и 

институциональные, и образовательные, и государственные (бюрократизм, 

коррупция), но все эти проблемы решаемы. 

Образование предпринимательского класса необходимо для стабильности 

любого общества, ориентированного на рыночную экономику. Развитого частное 

предпринимательство требует предоставление предпринимательского шанса 

каждому, создания равных для всех стартовых возможностей. 

 

Список литературы 

 

1. О кредитовании развития малого и среднего бизнеса, фермерских 

хозяйств, создания рабочих мест. Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 12 февраля 1998 г. №104. // Сборник законодательно-правовых 

актов «Малый и средний бизнес: Законодательство Республики Казахстан. - 

Алматы, 1999. 

2. Закон Республики Казахстан от 9 июня 1998 г. №232. // Сборник 

законодательно-правовых актов «Малый и средний бизнес: Законодательство 

Республики Казахстан. - Алматы, 1999. 

3. Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096 О 

Стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 

2003-2015 годы. 

 

INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

УДК 334.716                                                       Nogay Stella – student of KSMU 

Scientific director – senior teacher D.E.Dzhakupova 

 

Industrial entrepreneurship is an economically active activity of subjects of market 

economy, the subject of which is the production of goods, performance of works and 

provision of services to be subsequently sold to consumers. The function of production 

is decisive. From the point of view of society as a whole, industrial entrepreneurship is a 

priority, since social wealth depends on the state of Affairs in the sphere of material, 

scientific, technical and service production. 

Naturally, the main determining function, which has a production enterprise, it is 

considered production. All the rest just follow it and have the value add - ons- transport, 

storage and the like. Industrial entrepreneurship includes scientific, technical and 

innovative activities, as well as direct reproduction of services and goods that will be 

used in future production. 

The entrepreneur approaches the main function of production gradually. First, we 

need to solve a lot of issues that specify this production enterprise: what exactly will be 

produced, what steps need to be taken in order to get everything that is necessary for 

this activity. Therefore, a novice entrepreneur should explore the market, conduct 

market research, study the demand. 

Stages of industrial enterprise: 
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1. Any entrepreneur who intends to engage in production activities, first of all, must 

determine what specific goods he will produce, what types of services to provide. 

2. Then the entrepreneur starts marketing activities. To identify the need for the 

product, it comes into contact with potential consumers. 

The formal conclusion of the negotiations can be a contract concluded between the 

entrepreneur and future buyers of the goods. Such a contract allows to minimize 

business risk. 

3. The acquisition or renting (hiring) factors of production.The factors of production 

include production assets (fixed and current), labor (entrepreneur hires through ads, 

employment agencies, with the help of friends and acquaintances. In the selection of 

personnel should take into account the education of the candidate, the level of his 

professional skills, previous work experience, personal qualities) and information (about 

the possibility of attracting resources: material, financial and labor, the market for the 

intended production of products, etc.). 

4. Calculation of financial needs. The implementation of the business transaction is 

associated with cash costs. The total need for money (DP) to conduct production and 

business activities can be calculated by the formula: 

 

DP = Dr + DM + DS + Di + Do, 

 

Dr-money needed to pay employees; 

DM-cash payment for the cost of purchased raw materials, semi-finished products, 

components, fuel, energy; 

DS-the monetary expenses connected with acquisition and use of means of work — 

fixed assets) - buildings, constructions, transfer devices, cars, the equipment, computer 

equipment, the tool, vehicles, etc.; 

Di-cash payment for information acquired by the entrepreneur; 

Do payment of services of outside organizations and individuals (construction work, 

transport services, etc.). 

5. To start production activities, the entrepreneur must have the necessary start-up 

capital. If there is no such capital, the entrepreneur applies to a commercial Bank or to 

another owner of available funds to get a loan. It is possible to choose another way-on 

credit obtaining factors of production (premises, equipment, raw materials, information, 

etc.). 

6. The definition of the activity. The result of the production activities of the 

entrepreneur are the sale of products (works, services) to the consumer and the revenue 

of a certain amount of money. The difference between cash proceeds and production 

costs is the profit of the enterprise. 

Factors 

The development of industrial entrepreneurship is influenced by a variety of factors, 

which can be divided into technological, economic, political, legal, socio-cultural, 

institutional, natural and demographic. Each of these types of factors can be divided into 

many areas. For example, economic include the level of development of markets and 

their scale, the size of effective demand and income of the population, competition in all 

sectors, the exchange rate of the national currency and the like. 
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Each of these factors has a huge impact on the entrepreneurial initiative and the 

business itself. Technological factors determine the state of the material and technical 

base and the level of scientific and technological progress, legal and political relations 

between the state and society, as well as the processes that allow making important 

decisions, the level of development of legal awareness and regulatory framework in the 

country. All this and much more needs to be taken into account by the entrepreneur, if 

he builds a production enterprise. Stages and types of factors that affect the 

development of business, it is necessary, respectively, and in a timely manner to make 

plans for their adjustment. 

It is worth saying that to start production, an entrepreneur needs start-up capital, that 

is, another factor of production. As a rule, an entrepreneur starting a new business cycle 

has no start-up capital in full. For this reason, for the missing part, he refers to the 

owners of free funds, that is, to commercial banks, investment companies, individuals, 

relatives (the latter option is widespread in the Caucasus, Muslim countries, India, 

China and other countries of the South and South-East), that is, takes a loan. Using start-

up capital, the entrepreneur pays for the purchase or lease of premises, equipment, raw 

materials, labor, information, services of third parties, etc.in any case, the money taken 

on credit should be returned and pay the cost of the loan (interest on the loan). 

To identify the need for manufactured goods, services or material values, to 

determine the demand for them, it is necessary to enter into contacts with potential 

buyers, consumers, wholesale and retail or wholesale trade organizations. All types of 

business - industrial, commercial, financial - can not do without marketing. There are 

numerous negotiations, the crown of which is the contract, which is concluded by future 

buyers and entrepreneurs. If the contract is concluded, the business risk is minimized, if 

only an oral agreement is valid, the production activity may not succeed at the 

implementation stage. 

Production entrepreneurship includes the production of goods, the provision of 

certain services, the performance of work, information support, the creation of spiritual 

and material values. Commercial entrepreneurship differs from production in that this 

activity concerns trade and procurement, trade and trade-intermediary operations. 

Financial is the sphere of insurance, audit and financial markets. How the service 

develops and strengthens consulting business, that is, management consulting. And 

none of the activities - industrial, commercial, financial entrepreneurship - does not 

ignore the issues of marketing. 

One of the most difficult types of business is entrepreneurship. Productive 

entrepreneurship concerns the creation of goods, values, useful products necessary for 

people, everything that can be sold and exchanged. The scheme is usually the sequence 

described above: rent or purchase of fixed assets-equipment and premises for it, 

purchase of working capital - materials and components, attracting labor, obtaining the 

necessary information, and then begins production itself. 

This is truly a leading type of business, but it has undergone many negative changes 

in the transition to a market economy. Economic relations in the majority broke up, 

providing the material and technical side was broken and stopped, sales of products fell 

sharply, at literally all enterprises the financial situation deteriorated, sometimes-to 

negative values. The enterprise of the production enterprise failed, factories and plants 
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were closed EN masse, life itself stopped. 

The result of the production activities of the entrepreneur is the sale of goods and 

services in the market and the revenue of a certain amount of money – income. The 

difference between income and costs (costs) of production is the gross (balance) profit 

of the entrepreneur. After payment of all taxes, deductions, duties, fines, etc., the 

entrepreneur has a net (residual) profit, which he can freely dispose of. The overall 

financial assessment of the entrepreneur is determined by profitability, that is, the ratio 

of net profit to the total cost of production and sale of goods and services.  

If you decide to start your own business and plan the production business process, 

that is going to be engaged in the production of some goods, you should know what to 

focus on. The determining factor in such cases was and remains the presence of 

consumer demand for a particular type of planned production. Having decided on this 

issue and taking a suitable niche, you will provide yourself with at least half of the 

success. But to sell the goods is not everything. Until the successful sale you have to 

carefully calculate the entire process of its production, from the purchase of raw 

materials and ending with the release of finished products. When planning your 

activities, it is important to clearly understand the existing pricing mechanism, take into 

account all the necessary costs and the need for certain material resources.Why today 

we decided to talk about mini-production? In the context of volatile economic relations, 

small and medium-sized manufacturing business is quite relevant. This is especially 

important when the state pursues a policy aimed at import substitution. 

The organization of a small enterprise of production business, strengthening its 

position and further development is a good opportunity to further enter the serious 

domestic market. And in the future-and external. That is why this article will be devoted 

to the most promising business ideas, the implementation of which is possible with 

minimal cost.In the West, small business is actively in demand almost everywhere. 

Small family-owned enterprises for the production of anything and for any needs will 

not surprise anyone. Even in the so-called years of stagnation, tourists traveling through 

Europe could see at the entrance to any of the villages examples of production business 

in the form of products offered for sale by local artisans. For example, in abundance 

were offered products from plaster, plastic or wood - in the form of small garden forms 

and decorative figures (gnomes, etc.), intended for arrangement and decoration of the 

garden plot. Nowadays, this idea - business at home - is picked up by enterprising 

compatriots. That just do not produce in our post-Soviet space! Everything that is 

possible to make in the conditions of the city and the village by forces of small 

production collective, a family or even one person is issued. Business ideas that require 

minimal investment are especially welcome. In our article we have collected a number 

of ideas to open a small manufacturing business in a large city and a small village 

without excessive investment. 
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Испокон веков, предпринимательство являлось основной силой 

технологического прогресса. Состояние инновации в области технологий 

считается движущейся целью. Изодня в день темпы развития и роста ускоряются. 

Новые технологии, применяемые в малом бизнесе, считаютсяправильным и 

подходящимметодомдостичьогромной продуктивности при экономии расходов на 

энергию. Внедрение инноваций даетвозможность сделать бизнес наиболее 

результативным и устойчивым. 

В условиях жесткой конкурентной борьбынепосредственно технологии имеют 

все шансыпредставить возможностьисключитьсущественных экономических и 

финансовых расходов на пути дальнейшего развития. 

Применение инноваций совсем никак не значитформированиесовершенно 

нового бизнеса на основе непроверенной технологии, что опасно риском для 

капиталовложений. Возможно, использовать новые технологии и посредством их 

внедрения в уже существующее производство. 

Практическивсе без исключения успешные фирмы начинали свою 

деятельность на базе потребительского спроса. 

Предприятия, которые занимаются схожим типом бизнеса, большое 

множество, однако у любого на самом деле эффективной компании существует 

тот или иной значительный либо небольшой нюанс в деятельности, что выделяет 

его среди соперников. 

Организаций, занимающихся одинаковым видом бизнеса, великое множество, 

но у каждого действительно успешного предприятия имеется какой-либо 

существенный или незначительный нюанс в работе, который выделяет его на 

фоне конкурентов. Имеются идеи, которые при 

незначительноммодернизировании преобразуются в оригинальные. 

Остановимся на некоторых идеях. 

1.Вендинг 

Для малого бизнеса вендинг непосредственно способен быть более быстро 

окупаемой и менее затратной нишей. Сущность состоит в реализации товаров 
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посредством автомата. При этом продавать можно все, что угодно, начиная от 

кофе, прохладительных напитков и жевательной резинки и заканчивая такими 

специфическими товарами как, например, живые крабы, успешно продающиеся в 

Японии именно через автоматы. Конечно, выбор товара всецело зависит от его 

востребованности [1]. 

При осуществлении такого бизнеса полностью исключаются затраты на 

обслуживающий персонал. Владельцу потребуется лишь приобрести автоматы 

для продажи, установить их в подходящих местах и следить за своевременным 

пополнением. 

Притягивает вендинг не только возможностью стремительно начать 

собственное дело с нуля, но и отсутствием большой конкуренции. При 

правильном выборе товара и непрерывном расширении своей деятельности 

возможно вырасти в настоящего монополиста в конкретной нише. 

2.Фронтэнд  

Более популярной областью малого бизнеса существовала и остается 

торговля. Возможно, улучшить концепцию продаж и сделать ее наиболее 

результативной посредством внедрения фронтэнда. 

Фронтэнд – этозавлекающий продукт, чаще всего предоставляющийся 

бесплатно. В случае продажи одного вида товара и прилагать к нему второй 

бесплатно, то есть вероятность того, что потребитель после такого предложения 

пожелает воспользоваться услугами данной компании еще раз.  При этом важен 

сам факт бесплатности товара, а не его истинная ценность. Можно прилагать 

пробники продукции либо красивые недорогие сувениры. Компании, 

предлагающие услуги населению – парикмахерские, салоны красоты, такси – 

могут привлечь клиентов бесплатным оказанием услуги при соблюдении 

определенных условий. Например, каждая пятая поездка бесплатна или каждое 

десятое посещение косметического салона оплачивается самим заведением. 

Можно воспользоваться и платным фронтэндом, то есть регулярно делать скидки 

на какие-то товары. Такая технология позволит не только привлечь клиентов, но и 

удержать их, что с успехом применяют крупные торговые сети.  

3.Вэнселлинг 

Впереводе с английского вэнселлинг (van selling) означает «торговля с колес». 

Данную идею возможно с успехом использовать при дистрибьюторском 

обслуживании дилерских сетей. Сущность ее состоит в доставке и отгрузке 

товаров с оформлением проведенной сделки в учетной системе компании 

непосредственно в точках продажи. То есть весь предлагаемый ассортимент 

товара находится у агента с собой. Использование вэнселлинга дает возможность 

существенноповысить объемы продаж, исключитьпотери при реализации 

скоропортящихся товаров. Существенным преимуществом становится и скорость 

обслуживания клиентов за счет снижения затрат на обслуживание процесса 

подготовки предварительных заказов. Во всем мире использование новых 

технологий для малого бизнеса считается основой эффективного 

функционирования предприятия, успешного его существования и получения 

высоких прибылей. Согласно статистике 50-80% прироста ВВП развитых стран 

обусловлено именно внедрением разнообразных инноваций [2]. С помощью 
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технологий можно развить бизнес до уровня международной компании. При этом 

успех зависит вовсе не от количества финансовых вложений, а от оригинальности 

идеи и своевременной ее реализации. 

Таким образом, инновации, в том числе и в сфере предпринимательства, 

считаются настоящим подспорьем. Они толкают бизнес к развитию. 

Нововведения дают возможность проекту громко заявить о себе и 

благополучносовершенствоваться в дальнейшем. Но нужно принимать во 

внимание то, что не любой предприниматель горазд без помощи других 

формировать что-то новейшее с целью продвижения собственного дела.  

В разы значительно обучиться правильно и вовремя воспользоваться ранее 

имеющимися достижениями, созданные чужими руками и умом [3]. 

Достоинства применения инновационных решений в рамках малого бизнеса 

заключается в том, что каждое новшество нацелено на упрощение деятельности 

людей с перспективой извлечения максимальной выгоды и прибыли. Логично то, 

что новые технологии в предпринимательстве результативно работают в таких 

сферах, как: шитье одежды; производство обуви; строительство; клиниг; 

благоустройство приусадебных участков; сфера питания. 

Многочисленные современные инновационные устройства, первоначально 

направленные на применении в бытовых условиях, отлично влились в проекты 

малого бизнеса. 
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Неравномерное развитие экономики, ее отдельных отраслей, 

выражающееся в колебаниях объемов производства и сбыта, уровня цен на 

ресурсы, курсов валют и т.п., может порождать кризисные ситуации как для 

целых стран и регионов, так и для отдельных хозяйствующих единиц. 

Кризисные ситуации могут усугубляться некомпетентным управлением 

компании. 

Как правило, кризисные ситуации развиваются следующим образом: 

-первая стадия: отдельные случаи неэффективности в производственной и 
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сбытовой сфере; 

-вторая стадия: ускоренного возникновения проблем с качеством 

продукции, нехваткой материалов, задержкой с выплатой зарплаты, 

ужесточением позиции поставщиков и кредиторов; 

-третья стадия: невыполнение производственных графиков, рекламации 

потребителей, серьезная нехватка собственных оборотных средств, полная 

потеря доверия поставщиков и кредиторов и в итоге - хаос. 

Естественно, что лучше не доводить ситуацию до хаоса, а наладить систему 

раннего обнаружения симптомов грядущего неблагополучия компании. Такими 

симптомами могут быть [1]. 
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Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік белсенді дамып келеді.Эконо-

микалық жүйенің кәсіпкерлік түрі кәсіпкерді ең маңызды тұлға санына-

экономикалық процесс субъектісіне айналдырды.Өз қызығушылығымен әрекет 

ете отырып, кәсіпкер біздің қажеттілігімізді қанағаттандырады, біздің өмірімізді 

гүлдендіреді, оны қолайлы жасайды. Кәсіпкерлікте, соның ішінде инновациялық 

та, ерекше экономикалық субъекттің – нарық экономикасымен байланысты 

кәсіпкердің, өзгеше қызметін білдіретін, оқиғамен байланысты қиын 

экономикалық мазмұн бар.Осымен байланысты кәсіпкершіліктің өзі қайта өндіру, 

тауар мен капитал айналу, өндірістік қорларын беру процестеріне келтіретін 

нарық экономика элементі ретінде алға шығады. 

Кәсіпкерлікті дамыту бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі болып 

табылады. Бұл мәселе кәсіпкерлік қызметтің субъектілерінің дамуы мен өркендеуі 

бағыттарымен қатар жүреді.Қазіргі кәсіпкерлік қызметті дамыту проблемалары 

кешенді түрде қарастырылған: нарықты кешенді зерттеу, кәсіпкерлік қызметке 

әсер ететін факторлар, Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметтің 

қалыптасу және даму кезеңдері анықталған, сондай-ақ, кәсіпкерлік қызметті 

дамытудағы мемлекеттің рөлі қарастырылған. Мұнда кәсіпкерлік қызметпен 

атқарылатын функциялар: экономикалық ресурстарды рационалды пайдалану, 

кәсіпкерлік қызметті тиімді ұйымдастыру, жоспарлау және талдау, қаржыландыру 

көздері мен инновацияны енгізу, шығын көлемін төмендету жолдары 

зерттелген.Кәсіпкерлік–бұл қоғамдық пайда мен жеке бас мүддесін үйлестіру 

негізінде коммерциялық жетістіктерге және басқа да табыстарға жету мақсатында 

мүлікті, қаржы құралдарын және басқа ресурстарды жаңаша пайдаланумен тығыз 
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байланысты шаруашылық субъектілердің бастамалы (инциативалы) әрекет».[1, 

25б.] 

«Кәсіпкерліктің үлгісі белгілі: классикалық кәсіпкерлік жаңашылдық 

(инновациялық) кәсіпкерлік.Классикалық кәсіпкерлік – бұл қызмет көрсету 

номенклатурасын жаңарту мен ұйымдар әрекетінің рентабельділігін арттыру үшін 

шаруашылықтың дәстүрлі тәсілдерін қолдану арқылы ресурстардың жоғарғы 

(макимальді) деңгейін беруге бағытталған дәстүрлі, консервативті кәсіпкерлік. 

Ал, инновациялық кәсіпкерлік ең алдымен кәсіпкерлік әрекеттегі 

жаңашылдықпен тығыз байланысты. Кәсіпкердің рөлі экономиканың дәстүрлі 

факторын пайдалану арқылы, оларды жаңаша үйлестіру арқылы бұрын белгілі 

болмаған жаңа бір нәрсені жасап шығумен ұштасады. Мұндай жаңашыл 

кәсіпкерлік дәстүрлі кәсіпкерлікке қарағанда барынша әсерлі нәтиже береді, бірақ 

кәсіпкерге айрықша талаптар қояды».[2, 33б.] 

«Инновациялық кәсіпкерлік – бұл ерекше жаңашыл процесс, жаңа нәрсенің 

пайда болуы, оның негізінде үнемі жаңа мүмкіндіктерді іздеу мен инновацияға 

негізделу.Қазақстанда инновациялық белсенділік деңгейі бойынша неғұрлым 

жоғары рейтингті тамақ өнеркәсібінің кәсіпорындары, машиналар менқұрал-

жабдықтардың өндірісі мен электроникалар өндірісі алады. Тамақ өнеркәсібінің 

кәсіпорындары Қазақстанда үнемі шетел құрал-жабдықтарын, технологияларын 

қолданудың жоғары деңгейімен ерекшеленеді. Ал машина құрылысы толығымен 

жоғары инновациялық белсенділікпен сипатталады». [3, 42б.] 

 «Кәсіпкерліктің инновациялық қызметі – бұл жаңа немесе өнімнің жақсаруы, 

не қызмет көрсетуі, оларды өндірудің жаңа әдістерін қолдану мақсатындағы 

ғылыми-техникалық және зияткерлік әлеуеттік шаралар жүйесі. Бұл жеке 

сұранысты, сонымен қатар жалпы пайдалы жаңалықтарға қоғамның мұқтажын 

қанағаттандыруы үшін пайдаланылады.Инновацияның екі тұрпаты ажыратылады: 

өнімділік; үрдістік. Жаңа өнімді өндіріске енгізу инновацияның түбегейлі 

өнімділігі ретінде анықталады. Мұндай жаңалықтар негізінде жаңа технологияға 

негізделеді, не тіршілікте қолданылып жүрген технологияның жаңа түрінде 

пайдалануын ұштастырады. Процестік инновация – бұл жаңалықты енгізу немесе 

өндіріс тәсілін және технологияны едәуір жетілдіру, жабдықтарды және өндірісті 

ұйымдастыруды өзгерту. Жаңалық дәрежедегі инновация негізінде жаңа, яғни 

өткен, отандық және шетелдік тәжірибеде ұқсастығы жоқ және жаңа нәрсенің 

салыстырмалы жаңалығы болып ұсақталады». [4, 19б.] 

«Кәсіпкерліктің инновациялық қызметі көптеген жағдайда жаңа техника мен 

технологияның техникалық деңгейінің көрсеткіштерінде айқындалады. Нарықтық 

экономикада жағдайында инновациялық қызметінің тиімділігін талдау 

қиындайды және көп сатылылығын білдіреді. Талдаудың бірінші кезеңінде — 

жаңа техниканы және технологияны қолдану қажеттігін көрсеткіштер және жаңа 

техника мен технологияның тиімділігі».[5, 48б.] 

«Қолданылатын техникалық және технологиялық шешімдердің үдемелігі 

өндірістің мүмкіншілігімен тығыз байланысты. Өндірістің технологиялық 

деңгейінің ең үлкен дәрежесі технологиялық әдістік заттарға технологиялық 

қарқындылық және технологиялық басқарылатын процестерге, оның бейімделу-

ұйымдық деңгейіне әсер етуіне байланысты болады. Ғылыми-техникалық 
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пррогрестің экономикалық және әлеуметтік тиімділігі Жобалауда, әзірлеуде және 

жаңа техника мен технологияны өндіріске енгізуде бұл шаралардың 

экономикалық тиімділігін анықтау төрт кезеңнен тұрады: 

Бірінші кезең – бұл инновациялық шараларды іске асыру үшін қажетті 

шығындарды анықтау. 

Екінші кезең – бұл қаржыландырудың мүмкіншілік көздерін анықтау. 

Үшінші кезең – бұл жаңа техника мен технологияны өндіріске 

енгізудегіэкономикалық тиімділікті бағалау. 

Төртінші кезең – бұл экономикалық көрсеткіштерді салыстыру арқылы 

салыстырмалы жаңалықтардың тиімділігін бағалау. Кәсіпкерлік өндіріс 

жағдайында экономикалық тиімділікті анықтау кезінде мыналар пайдаланылады: 

өнімде және қызмет көрсетуде қолданыстағы көтерме сауда, бөлшек сауда 

бағалары және тарифтер,қолданыста заңды түрде белгіленген өндірістік ресурстар 

(өндірістік қорлар, еңбек және табиғи) үшін нормативті төлемдер,қолданыстағы 

кәсіпкерліктің пайдадан нормативтік аударымы және орталықтандырылған 

салалық қорлар және резервтерді қалыптастыру үшін жоғары ұйымдардың, 

мемлекеттік және жергілікті бюджеттердің бірігуі, банкілердің несие берудегі 

немесе жеке қаржыларын сақтау жөніндегі кәсіпкерліктің тәртібі мен есеп 

ажырасу мөлшер валюталық түсімдерді қайта есептеу нормативтері т.б».[6, 51б.] 

Кәсіпкерліктің инновациялық қызметін әзірлеуде, енгізуде, жаңалықтарды 

пайдалануда қосылатындары: жаңалық идеяны әзірлеу, зертханалық ғылыми 

жұмыстар, өнімнің жаңа зертханалық үлгілерін, техниканың жаңа түрлерін, жаңа 

конструкцияны және бұйымдарды дайындауда ғылыми-зерттеу және 

конструкциялық жұмыстарды жүргізу, өнімнің жаңа түрлерін дайындау үшін 

шикізаттар мен материалдардың қажетті түрлерін таңдап алу.Қазіргі жағдайда 

инновациялық кәсіпкерлікті ұйымдастыру. 

Қазақстан Республикасында инновациялық кәсіпкерлікті дамыту. 

Инновациялық кәсiпкерлiктiң басты функцияларының бiрi ғылыми-

техникалық және өндiрiстiк сала арасындағы байланыстырушылық (делдалдық) 

рөлдi жүзеге асыру болып табылады. Инновациялық кәсiпкерлiктiң жұмыс iстеуi 

ғылыми-техникалық ұйымдар және шаруашылық субъектiлер көтеруге мәжбүр 

инновациялық өнiмдi құрумен немесе жаңа ғылыми-техникалық шешiмдердi 

олардың коммерциялық пайдаланылу мүмкiндiктерiне дейiн жеткiзумен 

байланысты шығындарды азайтуға мүмкiндiк бередi.Қазақстанның дамуының 

басты бағыттары – ең жақсы өмір стандарттарын ұсынатын, адамдардың өзіндік 

таланттары мен қабілеттерін жүзеге асыра алуға мүмкіндік беретін қоғам құру. 

Яғни инновациялық типті экономика құру.[7, 40б.] 

«Ұлттық экономиканың дамудың инновациялық қорына көшуi барлық 

қоғамның инновацияларды қабылдауынсыз және инновациялық процестердi 

басқару мен инновацияларды iске асыруды жүзеге асыруға қабiлеттi кадрлар 

жеткілікті санының болуынсыз мүмкiн емес. Қолда бар ғылыми-технологиялық 

әлеуетке қарамастан Қазақстанда инновациялық қызметтің мынадай 

инновациялық өнімді құру және инновациялық өнімді рынокқа жылжытумен 

байланысты делдалдық қызметтерді орындау сияқты негізгі түрлерін жүзеге 

асыратын кәсіпкерліктің болмауы елдегі төменгі инновациялық белсенділік 
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себептерінің бірі болып табылады.Инновациялық кәсіпкерлікті жандандыруда 

венчурлік, концессиялық, лизингттік және франчайзингілік бизнестерді 

қалыптастыру және дамыту бойынша механизмдерді жетілдірудің негізгі 

бағыттары болып табылады.»[8, 19б.] 

Қазіргі күні Қазақстандағы инновациялық кәсіпкерлік субъектілерінің 

қызметін қалыптастыру мен дамытуда кедергі болатын факторлары келесідей: 

 Өз қаржыларының жетіспеушілігі негізінде инвестициялық қорлар арқылы 

несиелерге қол жеткізудің қиындығы,инновациялық кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыру үшін қажетті сәйкес инженерлік-транспорттық инфрақұрылыммен 

қамтамасыз етілген өндірістік қойма орындарының жеткіліксіздігі,инновациялық 

кәсіпкерлік субъектілерінің қолданыстағы заңдардағы өзгертулер туралы 

хабарсыздығы, әкімшілік кедергілер және кәсіпкерлік қызметпен айналысу 

кезінде билік органдарының нақты тәртіптерінің жоқтығы,инновациялық 

кәсіпорындардағы жұмыскер мамандықтарының білікті мамандарының 

жеткіліксіздігі. Кіші кәсіпкерлік субъектілерінің өңдеуші өндірістерінің ірі және 

орта ұйымдарымен өзара әрекеттесу және кооперациялануын дамыту туралы 

мәселе ерекше зер салуды талап ету қажеттілігі.Сондықтан инновациялық 

кәсіпкерлік субъектілерінің дамуына қол жеткізу үшін мына мәселені шешу 

қажет: инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін ақпараттық қолдау,инновациялық 

кәсіпкерлік субъектілерін заңнамалық қолдау, инновациялық кәсіпкерлік 

субъектілері алдында тұрған әкімшілік кедергілерді азайту.»[9] 

Сонымен, инновациялық кәсіпкерлік − новаторлық функциямен байланысты 

кәсіпкерлік іскерліктің моделі. Кәсіпкердің ролі жаңалықтарды, бұрын−соңды 

болмаған өнімдерді экономикалық дәстүрлі факторларын (еңбек, жер және 

капитал) қолдана отырып табу болып табылады. Осылайша, новаторлық қызметең 

маңызды болып есептеліп қалыптасады. Яғни, бұл тақырып қазіргі таңда 

нарықтық экономиканың басты мәслелерінің бірі болып табылады. Бұл мәселені 

жүзеге асыруда көптеген фирмалар жетістіктерге жетуде. Сондықтан да кез-

келген бір фирманың, кәсіпкерліктің инновациялық қызметсіз жетістіктерге жетуі 

бүгінгі күнде екі-талай болып отыр. Инновациялық кәсіпкерлік пен 

инвестициялық іскерлік экономикалық өсудің негізін құрап, тауарлық нарықпен 

тығыз байланыста болады. Жаңалықтарды құру және олардың коммерциялық 

өткізілуі инновацияға қатысушылардың жұмыстарының эффектілігіне 

байланысты. Мәселенің қиындығы кез-келген масштабтағы интеллектуалдық 

өнімдердің жинақталуы жаңалық енгізуге өтпеуінен тұрады. Инновацияның 

стратегиясы нарықтық коньюнктурасына, кәсіпкерліктің экономикалық 

көрсеткіштері мен әлеуметтік қорытындының бағаларынан туындайды. 
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ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

 

УДК 340.12                                                          Парымбек Қ. – ҚММУ студенті 

    Ғылыми жетекші - э.ғ.к., доцент Сабыржан А. 

 

Мемлекет - белгілі бір аумаққа иелік етіп, сол жердегі халықтың еркін 

дамуына мүмкіндік беретін, қоғам табиғатынан туындайтын ортақ істерді 

атқаруға қажетті басқарудың жоғарғы дәрежеде ұйымдасқан жүйесі, саяси 

билік ұйымы. Егемендікке, заңдастырылған зорлықты 

пайдалануға монополияға ие және қоғамды басқаруды арнайы механизмдер 

(аппарат) арқылы жүзеге асыратын қоғамдағы саяси билікті ұйымдастырудың 

еркеше түрі, саяси жүйенің орталық институты. 

Мемлекеттің белгілері: 

 мемлекеттің орталық және жергілікті билік органдары жүйесі болады, оған 

заңды, атқарушы және сот органдары, әскер, полиция жатады; 

 мемлекеттің тұрғындары әкімшілік-аумақтық бірлестіктерге (облыс, аудан, 

ауыл, т.с.с.) бөлінеді (ол бірліктер әр елде түрліше аталады); 

 мемлекеттің шекарасы анық белгіленген аумағы болады; 

 мемлекеттің әскерді, полицияны, сотты, басқа мемлекеттік мекемелерде 

қызмет істейтін шенеуніктерді ұстау үшін салық жинайды; 

 мемлекет заңдар және басқа нормативтік-құқықтық актілер шығарады, 

солардың көмегімен қоғамда тәртіп орнатады. 

Жалпы ежелгі дүниедегі мемлекеттердің қалыптасуы кезінде экономдау, 

басқару, қорғану мәселелерін шешу барысында адамдар бірлестігі жаңа сапалық 

қасиеттерді бойына сіңіріп, реттеу мен мәжбүрлеуді күшейтіп отырғаны 

байқалады. Ал адамдар қауымдастығының не үшін реттеу мен мәжбүрлеуді 

күшейтіп отырғанының себебі әр түрлі елдердегі мемлекет туралы ұғымның сол 

кезеңдегі түсініктерінде жатыр. Ежелгі грек ойшылы Платон «Мемлекет дегеніміз 

адамдардың азаматтық борышын өтеу үшін бірігуі» деп анықтама беріп, оның 

пайда болуына еңбек бөлінісі әсер етті десе, ал оның 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
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шәкірті Аристотель «Мемлекет дегеніміз адамдардың пайдалы игілік үшін 

бірігуі» деп түсіндірді. 

Көне Рим ойшылы Цицерон «Мемлекет дегеніміз ортақ іс, халық игілігі, ал 

халық дегеніміз адамдардың көрінген бір қосындысы емес, ол көптеген 

адамдардың құқық мәселесі бойынша келісімі мен мүдделер бірлігінің 

нәтижесінде байланысқан бірігуі» дейді. «Мемлекет» сөзінің араб тілінен 

аудармасы “иелік ету, иелену” деген ұғымды, яғни белгілі бір аумаққа, сол 

аумақтағы халыққа иелік етуді білдіреді. Ал түркі тілдес халықтардың кейбірі 

“мемлекет” сөзінің орнына “дәулет” сөзін пайдаланады. Енді дәулет дегеніміз 

байлық, яғни көшпелі тайпалардағы мемлекеттің қалыптасуына әсер еткен пайда 

табу идеясынан туындаған. Сонымен мемлекеттің әр түрлі себептердің 

нәтижесінде пайда болғанын оның атауы да аңғартады. Бірақ ондай себептер көп 

емес, шектеулі. мемлекеттің қалыптасуына географиялық орта немесе табиғи 

орта, адам саны, шаруашылық жүргізу тәсілі (экономика), өндіріс тәсілі мен еңбек 

бөлінісі, дін немесе дүниетаным іспеттес және басқа да сыртқы фактор әсер етеді. 

Ең алғашқы мемлекеттер адам санының белгілі бір табиғи ортаға қарама-

қайшы келе бастауынан ұйымдасуда, шаруашылық жүргізуде өзгерістер жасауға 

мәжбүр болғандықтан пайда болса, кейіннен осы мемлекеттердің өздері басы 

бірікпей жатқан көршілеріне қысым жасауынан көрші аумақтарда да қорғану 

мақсатында адамдар бірлестігі — мемлекет пайда болды. Кейіннен сыртқы 

күштерден сақтанып, қауіп нәтижесінде біріккен топтар қауіп нәтижесінде 

жойылған кезде қайта ыдырағысы келеді. Бірақ шаруашылықты бірлесіп 

жүргізудің аз уақыт болса да пайдалы екенін көрген сол аумақтағы мүдделі 

адамдар олардың қайта ыдырауына қарсы болады. Осы кезде жаңа ұйымдасқан 

топты басқару қиындай бастағандықтан діни көзқарастарды қалыптастыру 

арқылы басқаруды жеңілдетуге көп күш салынды. Сыртқы күштердің қысымы 

кей жағдайда басы бірікпей жатқан елдің бірігуіне әсер етсе, кей жағдайда 

ыдырап кетуіне әсер етеді. 

Биліктің бір мазмұннан бір мазмұнға өтуі мен күрделіленуіне және өз 

аумағының кеңеюіне қарай мемлекет мынадай даму сатыларын бастан кешіреді: 

 ном, полис - халқы да, аумағы да аз, басқару жүйесі 

қарапайым протомемлекет); 

 бірнеше полис немесе тайпалық одақтардың бірігуінен пайда болған, 

басқару жүйесі әлсіз, ортақ заң жүйесі жоқ немесе нашар дамыған, ыдырап кету 

қаупі күшті, қазіргі кездегі конфедерацияға ұқсас құрылым); 

 орталықтанған мемлекет - ішкі әкімшілік аймақтарда экономикалық қарым-

қатынастар күшейіп, ортақ ақша, ортақ заң жүйесі енгізілген, ыдырап кету қаупі 

болмашы ғана. Мұндай елдердің халқы әдетте ұлт деп аталады); 

 империя; Орталықтанған мемлекеттер күшейе келе көрші елдер аумақтарын 

басып алады, әр түрлі шаруашылық жүйелерін біріктіріп, әр түрлі қоғамдық 

құрылысы бар елдерді күшпен бір орталыққа бағындырады, 

нәтижесінде империя пайда болады. 

Ассоциацияланған мемлекет - мемлекет ішілік жиі мемлекет аралық 

қатынастардың ерекше түрін білдіруге қолданылатын ұғым. 

Негізінен ассоциацияланған мемлекет ретінде ерікті жолмен басқа мемлекетке 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%BE%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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өзінің егемендігінің бір бөлігін (жиі қауіпсіздікті қамтамасыз ету және сыртқы 

саяси байланыстарды жүзеге асыру, ақша айналымын ұйымдастыру бойынша 

өкілеттіліктерді) берген мемлекет түсініледі.
[1]

 

Буферлік мемлекет - екі немесе бірнеше үлкен мемлекет территориясы 

арасында орналасқан мемлекет. Буферлік мемлекет әскери басып кіру шегінде 

орналасқан, оның территориясы арқылы маңызды транспорттық байланыс өтеді. 

Мұндай мемлекет геосаяси тұрғыда тиімді аймақты бақылауға мүмкіндік береді. 

Көпұлттық мемлекет - территориясында әртүрлі этностар - ұлттар, халықтар 

мен басқа этникалық топтар тұратын мемлекет.  

Ұлттық мемлекет - белгілі бір ұлттың тарихи-этникалық территориясында 

пайда болған, оның егемендігін көрсететін мемлекет.  

Құқықтық мемлекет - бұқаралық-саяси биліктің ұйымдастырылуы мен әрекет 

етуі және оның құқық субъектілері ретіндегі индивидтермен өзара қатынасының 

құқықтық формасы.  

Әлеуметтік мемлекет - әлеуметтік қамтамасыз етудің дамыған жүйесімен 

сипатталатын, жалдамалы жұмысшыларға минималды өмір деңгейін және 

әлеуметтік тәуекелдің төмендеуін кепілдейтін мемлекеттің түрі.  

Унитарлы мемлекет - әкімшілік-территориялық бірлестіктердің саяси 

дербестігі болмайтын мемлекеттік құрылыс түрі. 

Мемлекеттік құрылысқа келесі сипаттамалар тән: 

 елдің бүкіл территориясында тең жүретін біртұтас конституция; 

 заңды күші бүкіл территорияға таралатын жоғарғы мемлекеттік билік 

органдарының біртұтас жүйесі; біртұтас құқық жүйесі; 

 биліктің муниципалды органдарының жалпы мемлекеттік органдарға 

бағынуы.  

Мемлекеттер арасындағы сыртқы сауда алыс-берістері мен басқа да 

операцияларға байланысты төлем төлеу және есеп айырысу шарттары мен 

тәртібін белгілейді. 1929-33 жылдардағы дүниежүзілік экономикалық дағдарыстар 

кезеңінде батыс елдерінде кең етек алды. Бұл кезде көптеген мемлекеттер валюта 

шектеуін енгізіп, оның еркін алмасуын тоқтатқан болатын. Мемлекетаралық 

төлем келісімі көздеген мақсатына және кейбір елдердің ерекшеліктеріне қарай 

алуан түрлі болып келеді. Негізінен экспорттық және импорттық тауар 

айналысына байланысты сыртқы есеп айырысу және ол үшін төлем төлеу 

мақсатын көздейді. Көптеген дамыған және дамушы елдер арасындағы есеп 

айырысу екі жақты келісімдер негізінде клиринг түрінде жүргізіледі. 

Мемлекет функцияларын анықтауда, біз ең алдыменмемлекеттің қоғам 

өміріндегі жалпы рөлін басшылыққа алуымыз керек. Бұл жерде бірінші орынға 

мемлекеттің адамдарды қауымдастыққа біріктіретін, олардың мүдделерін 

түйістіретін, жалпы нормаларды сақтауға мәжбүрлейтін және геосаяси 

тұтастықты қалыптастыратын біріктіруші рөлі қойылады. Бұдан мемлекеттің ең 

бірінші функциясы мәжбүрлеу функциясы екендігін көруге болады. 

Мәжбүрлеу функциясы әр түрлі әдістер мен құралдар арқылы іске асуы 

мүмкін. Бұл не тікелей күш көрсету болуы мүмкін, не жанама мәжбүрлеу болуы 

мүмкін. Барлық мемлекеттерде билік құрушы субъект мәжбүрлеуді пайдаланады, 

бірақ оны әр жағдайда әркалай қолданатындықтан мазмұны мен сипаты, әдістері 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82#cite_note-a1-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D2%9B%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B


 

247 
 

мен құралдары әрқилы болуы мүмкін.Осы функцияны жүзеге асыру үшін 

мемлекеттік биліктің құрылымында мәжбүрлеу күштері қалыптасады, яғни олар: 

әрекеттерді нормативті тұрғыда бағалайтын және кінәлі немесе кінәлі еместігінің 

объективті ақиқатын белгілейтін, мәжбүрлеу шаралары туралы мәселелерді 

шешетін заң органдары; тергеу органдары; полиция; пенитенциарлық 

мекемелер және басқалары. 

Мемлекеттің келесі функциясы - келісімдік функция. Мемлекеттің саяси 

қатынастардың әр түрлі субъектілерінің арасын келістіруші орган екендігі сөзсіз, 

ол айтыс-тартыстарда төреші ретінде қатысады, позициялардың жақындасуына 

жәрдемдеседі. Мәселен, мемлекеттік органдардың еңбек пен капитал арасындағы 

келісімдік рөлі белгілі. Сондықтан өркениетті мемлекет үшін саяси 

қатынастардың барлық субъектілерінің түпкілікті мүдделері туралы қамқорлық 

басты болып саналады, және бұл қамқорлық тек қағаз жүзінде қалып қоймауы 

үшін мемлекеттік органдар барлық азаматтардың мүдделерін қамтып, білдіре 

алатындай және азаматтық қоғам ұйымдарымен кең қарым-қатынасқа түсе 

алатындай саяси қатынастардың барлық субъектілерінің түпкілікті мүдделерін 

белсенді қорғай алатын дамыған құқықтық базаға ие бола отырып құрылымдануы 

тиіс. 

Мемлекеттің үшінші функциясы - ұйымдастырушылық. Мемлекет 

адамдардың әлеуметтік өмірінің негізгі аспектілерінің ұйымдасуына қатысады. 

Бұл үшін мемлекеттік меншіктің; мемлекеттің қаржылық мүмкіндіктерінің; 

мемлекеттік органдар қызметінің жалпылық, міндеттілік және басқарушылық 

сипаттарының; құқықтық базаның; мемлекет шараларының заңдылығының болуы 

шарт. 

Мемлекеттің төртінші функциясы - қорғау функциясы. Мемлекет қоғам 

тұрақтылығы мен оның дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасай отырып қорғайды. 

Ол адамдар қауымдастығын сыртқы теріс әсерлерден және ішкі деструктивті, 

қиратушы күштерден қорғауы қажет. "Милитаристікмемлекеттер", "полициялық 

мемлекеттер" деп аталатын мемлекеттерде қарастырып отырылған функция 

шектен тыс артып, үстемдік етеді. 

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері бірнеше Мемлекетаралық экономикалық 

одақтарға: Кедендік одаққа (1995), Шанхай ынтымақтастық 

ұйымына(2001), Еуроазия экономикалық одағына (2002), Орталық Азия 

ынтымақтастық ұйымына (2004) мүше болды. Қазақстанның және осы одақтар 

құрамына енетін басқа да мемлекеттердің алға қойған негізгі мақсаты — алыс-

жақын көрші елдермен арадағы эконамикалық қарым-қатынасты нығайту, сыртқы 

сауда-саттықты дамыту, аймақтағы тұрақтылықты, қауіпсіздікті, өзара тиімді 

байланыстарды қамтамасыз ету, ішкі реформалардың іске асырылуына қолайлы 

жағдай туғызатын сыртқы ортаны қалыптастыру. Олар ағымдағы мәселелермен 

қатар келешектегі күрделі мәселелерді де шешуге күш салады. Мәселен, Орталық 

Азия аймағында мұнай мен газды, электр қуаты мен су ресурстарын тиімді 

пайдалану, экологиялық мәселелерді бірлесіп шешу, ортақ рынок құру, 

халықаралық лаңкестікке, есірткі бизнесіне қарсы бірлесіп күресу, тағы басқа 

Орталық Азия ынтымақтастық ұйымының алдына қойылып отырған ортақ 

күрделі міндеттер болып табылады. 
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https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/2002
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https://kk.wikipedia.org/wiki/2004
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ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ НЕГІЗДЕРІ 

УДК 346(574)                                                Полатова К.А. – КарМУ студенті 

Ғылыми жетекші – з.ғ.м., аға оқытушы Шакирова А.Б. 

 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік белсенді дамып келеді. 

Экономикалық жүйенің кәсіпкерлік түрі кәсіпкерді ең маңызды тұлға санына-

экономикалық процесс субъектісіне айналдырды. Өз қызығушылығымен әрекет 

ете отырып, кәсіпкер біздің қажеттілігімізді қанағаттандырады, біздің өмірімізді 

гүлдендіреді, оны қолайлы жасайды. Біз кәсіпкерді құрметтеуіміз қажет: ол біз 

қызығушылық білдірген тауарларды өндіреді, бізге оларды жеткізеді, біздің 

көпшілігімізге көмек береді.  

Кәсіпкерлік жеке меншік, еркін экономикалық қызмет сияқты қажетті 

жағдайлар болған кезде күшіне енеді, ол табысты дамиды. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың барлық алғы шарттары 

қарқынды жасануда, осы қызмет түрін реттеу және әрі қарай қалыптастыруға 

бағыттылған заңдар мен басқа нормативтік-құқықтық актілер қабылданды және 

қызмет етуде. Олар кәсіпкерлікті дамытудың барлық негізгі сұрақтарын қамтуда: 

шаруашылық қызметтің еркіндігі, жеке кәсіпкерді қорғау және қолдау, 

шаруашылық серіктестікті, акционерлік қоғамды, өндірістік кооперативті, 

мемлекеттік кәсіпорынды, жеке кәсіпкерлікті, шаруа (фермер) шаруашылығын, 

шағын бизнесті мемлекеттік қолдау, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын 

азаматтар мен заңды тұлғалардың құқығын қорғау және т.б.  

Ал американдықтар ынтасы зор, шешімді, ұтымды ой пікірлерге бай әрбір 

адам өз кәсібін бастап, оны дамытуға мүмкіндігі мол мемлекетте тұратындығына 

қашан да сенімді болған. Іс жүзінде кәсіпкерлікке деген бұл сенім жеке кәсіппен 

шұғылданатын адамнан бастап ғаламдық конгломератқа дейінгі көптеген 

көріністерді қамтыды. 

19-шы ғасырдың екінші жартысында бастау алып, 20-шы ғасырда жалғасуын 

тапқан бұл тенденция ақыраяғы үлкен өзгеріске және экономикалық әрекеттің 

күрделенуіне әкелді. Көптеген салаларда шағын кәсіпорындар талғампаз және 

http://kz3.fatwords.org/safia/bir-aptaa-sozilan-kairaan-li-shajastan-kejin-tolas-tapan-dala/main.html
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ауқатты халық қажет ететін тауарларды тиімді өндіруге мүмыкіндік берді қаржы 

табуда және өндіріс көлемін ұлғайтуда көптеген қиыншылықтарды бастан 

кешірді. Осындай жағдайда көбінесе жүздеген тіпті мыңдаған жұмысшыларды 

жалдай алатын қазіргі заманғы корпорациялардың маңызы тұрақта түрде өсе 

түсті.  

Қазіргі кезде Америка экономикасында жекеменшік кәсіпорындардан бастап 

әлемдегі ірі корпорацияларға дейінгі кәсіпорындардың алуан түрлері бар. 

Кәсіпкерлік азаматтық-құқықтық реттеу объектісі болып табылады. 

Азаматтық құқықтық нормалары кәсіпкерлік саласында пайда болатын құқықтық 

қарым-қатынасты ғана реттемейді, онда кәсіпкерлердің құқығы мен заңды 

мүддесін сыбайлас-жемқорлықтан қорғауға бағытталған нормалар қатары бар. ҚР 

Азаматтық кодекс (Жалпы бөлімі 27.12.1994 жылы қабылданған, іс-әрекетке 

01.03.1995 жылы кірген, Ерекше бөлім 01.07.1999 жылы қабылданған) жадталған 

жүйе құратын заң болып табылады, ол мүліктік және жеке мүліктік емес 

қатынастың барлық ауқымын реттейтін құқықтық негіз болып қызмет етеді, 

нарықтық экономика жағдайында дамиды. Кәсіпкерге Азаматтық Кодекстің 2-

бабымен танысу қажет, онда азаматтық кодекстің негізгі қағидаларының біреуі 

бекітілген – кім болса да жеке істерге араласпауы. Біріншіден, кәсіпкерлік 

түсініктің мағынасын түсіну қажет. 

ҚР АК-нің 10-бабы келесідей анықтама береді: «Кәсіпкерлік – ол меншік 

формасына қарамастан, тауарларға (жұмыстар, қызмет көрсету) сұранымды 

қанағаттандыру арқылы таза табыс алуға бағытталған, жеке меншікке (жеке 

кәсіпкерлік) немесе мемлекеттік кәсіпорынды шаруашылық жүргізу (мемлекеттік 

кәсіпкерлік) құқығына негізделген азаматтардың және заңды тұлғалардың 

бастамалы қызметі. Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкердің атынан, тәуекелмен және 

мүліктік жауапкершілікпен жүзеге асырылады»[1, с. 7]. 

Қазіргі таңда мемлекетіміздегі кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу 

саясаты өз кезеңдік жүйесімен қалыптастырылуда. Осы бағытта мемлекетімізде 

кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу саясатын енгізудің үш негізгі кезең 

көзделінген. Бірінші кезең – дайындық кезеңі(2014 – 2016 жж.). Бұл кезеңде 

мынадай іс-шаралар жүргізіліп, саясатты институционалдық қамтамасыз ету 

жүйесін құру мен реттеушілік құралдарды толығымен реформалау жүзеге 

асырылды. Осы атқарылған істер нәтижесінде институционалдық қамтамасыз ету 

жүйесін құрудың түйінді элементі консультативтік-кеңесші орган және оның 

Қазақстан Республикасының атқарушы билігіндегі орнын айқындау істері бір 

жақты негізде жүзеге асырылды. Қазақстан Республикасында реттегіш 

құралдарды реформалау қазірдің өзінде жүргізілуде. 

Екінші кезең – бұл  рәсімдік кезең.  Бұл кезең 2016 жылдан басталып, қазіргі 

уақытта да қарқынды үрдіс ретінде қалыптасуда. Бұл кезеңде мынадай іс-

шараларды жүргізу көзделген: 

1) реттеушілік ықпалды талдауды жүргізуге қажетті әдістемелерді 

толығымен әзірлеу; 

2) реттеуді жоспарлау, әзірлеу және қайта қарау рәсімдерін қолданысқа 

енгізу, қоғамдық бірлестіктермен диалог жүргізуді қамтамасыз ету; 

3) мемлекеттік органдардың есеп беру жүйесін қолданысқа енгізу. 
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Екінші кезеңде сонымен қатар, кәсіпкерлік қызметті құқықтық реттеушілік 

ықпалды талдау әдістемесін жетілдіру,  мемлекеттік органдардың реттеу қызметі 

туралы мерзімді есептерін дайындау және беру тәртібін айқындау және 

стандарттық шығындар әдістемесін әзірлеу бойынша жұмыс жүргізілуде. 2016 

жылдары тиісті әдістемелерді әзірлеп, сынақтан өткізгеннен кейін мемлекеттік 

қызметкерлерге тиісті оқыту жүргізілетін болатын. Қазақстанда 2020 жылға дейін 

кәсіпкерлік қызметті реттеу туралы тұжырымдамасында көзделген реттеуді 

жоспарлау, әзірлеу және қайта қарау рәсімдерін толығымен енгізу және қоғамдық 

талқылау рәсімдерін бұлжытпай сақтауды қамтамасыз ету қажет. 

Үшінші кезең – қорытындылаушы кезең.(2018 – 2020 жж.). Бұл кезеңде 

мынадай әрекеттерді жүргізу көзделеді: 

1) мемлекеттік органдардың реттеушілік функцияларды орындауына талдау 

жүргізу; 

2) мемлекеттік саясаттың тиімділігіне мониторинг жүргізу жүйесін енгізу; 

3) институционалдық жүйені, рәсімдерді және әдіснамаларды ретке келтіруді 

жүргізу. 

Үшінші кезеңде мемлекеттік органдардың бірінде реттеушілік функциялардың 

орындалуына пилоттық талдау жүргізілетін болады. Осы талдаудың нәтижесінде 

тиісті рәсімдер мен әдістемелерге пысықтау жүргізу қажет[2]. 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің заңнамалық негіздері: 

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы ( 1995 жылғы 30 тамыз да 

республикалық референдумде қабылданған) (2007.21.05. берілген өзгерістер мен 

толықтыруларымен). 

2. Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі бар серіктестіктер 

туралы Қазақстан Республикасының 1998 ж. 22 сәуірдегі № 220-I Заңы 

(2009.12.02. берілген өзгерістер мен толықтырулармен). 

3. 2007 ж. 12 қаңтардағы № 224-III ҚР Жеке кәсіпкерлік туралы Заңы 

(2009.20.02. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен). 

4. 2007ж. 19 желтоқсанындағы № 9-ІV Қазақстан Республикасының Еңбек 

кодексі ( 2009.19.12. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 

5. ҚР Азаматтык кодексі . 

6. «Лицензиялау туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 

қаңтардағы № 214 Заңы. 

7."Шағын кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау туралы" Қазақстан 

Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы Қазақстан 

Республикасының Заңы 2002 жылғы 10 шiлде N 341-II. 

2008 жылғы наурыздан бастап шағын және орта бизнес субъектілерінің тиімді 

дамуына әсер ететін мәселелердің барлық аясын қамтитын Шағын және орта 

бизнес үшін әкімшілік кедергілерді жою және бизнес ахуалды жақсарту жөніндегі 

комиссия қызмет етеді. 

2008 жылы Комиссия елдегі бизнес ортаны жақсарту және әкімшілік 

кедергілерді жоюға бағытталған Үкіметтің 14 қаулысын және бірқатар ведомство 

актілері қабылданды. 

Осылайша, кәсіпкерлікке қажетті жағдайлар мемлекет тарапынан жасалмаса 

кез келген елде кәсіпкерлік қалыпты түрде дамымайды. Мемлекет әрдайым қазіргі 
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заманғы экономиканы реттейді. Ұйымдық-құқықтық әсер ету жеке 

бастамашылдықты ынталандыруға және шаруашылық жүргізуші субъектілер 

жұмысын дамуытуға қажетті жағдайлар жасау жолымен көмек көрсетуге 

бағытталған. 

Мемлекеттің кәсіпкерлік саласындағы бірегей реттеуші саясаты кәсіпкерлік 

қызметті мемлекетпен оңтайлы реттеуге, кәсіпкерлік қызмет құқығын жүзеге 

асыруға әкімшілік, экономикалық және құқықтық кедергілерді жоюға 

бағытталған қызмет болып табылады[3]. 

 
 
Сурет 1 – ШОК макрокөрсеткіштерінің салалық құрылымы 

Ескертпе: ҚР Статистика агенттігінің мәліметтері бойынша құрастырылған 

Қазақстанның экономикалық дамуы соңғы жылдары меншік қатынастарының 

полисубъективті құрылымын қалыптастыру жолымен айтарлықтай алға 

жылжыды. Азаматтық кодекс ҚР Конституциясынан кейін бұл жағдайды заң 

жүзінде белгілейді. Бұл ретте, әрбір субъект үшін мүлікке меншік құқығын сатып 

алу және тоқтату, оларға иелік ету, Пайдалану және билік ету ерекшеліктері тек 

заңмен белгіленеді. Тек заң ғана мемлекеттік немесе жеке меншікте болуы мүмкін 

мүлік түрлерін анықтайды . 

Қорытындылай келе, жеке кәсіпкерлер нарық сұранысына жақын екенін атап 

өткіміз келеді. Тұтынушылар мен жеткізушілермен тікелей жұмыс істей отырып, 

олар конъюнктураның ең елеусіз ауытқуларына жылдам әрекет ете алады. 

Өндірісті елеусіз ауқымда жүзеге асыра отырып, олар оны бәсекеге қабілетті өнім 

шығаруға тез ауыстыра алады. Жеделдік пен икемділік-кәсіпкерлік қызметтің 

жеке түрінің маңызды артықшылықтары. 

Жеке меншік иесі бола отырып, жеке кәсіпкер алған барлық табысты береді, 

бұл бастамашылық қызмет үшін қуатты ынталандыру болып табылады. Сонымен 

қатар, басқару қызметіне тікелей қатысы тек жеке қанағаттану ғана емес, сонымен 

қатар қоғамдағы жағдайды нығайтуға да ықпал етеді. Мұның бәрі кәсіпкерлік 

бастамаларға қуатты ынталандыра түседі. 
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Казахстан является достаточно молодым, независимым государством с точки 

зрения современной истории. Составные части государства (управление, 

экономика, промышленность и др.) крайне молоды и в данный момент 

стремительно развиваются, какие-то - быстрыми темпами, а какие-то наоборот 

медленными. В данной статье речь пойдет об аспектах развития 

предпринимательства в Казахстане.  

До 1991 года Казахстан входил в состав Советского Союза,  в то время 

предпринимательство развивалось недостаточными темпами, влияние оказывало 

наличие плановой экономики, на которой строилась политическая, финансово-

хозяйственная и другие деятельности государства. Первоначально (1920-30-е 

годы) был взят курс на полную ликвидацию предпринимательства[1].  В 

результате, зажиточные люди были разорены,  имущество было 

экспроприировано, а их самих репрессировали. Незначительные послабления 

допускались лишь в годы Великой Отечественной Войны, когда  «Всё для 

фронта! Всё для победы!» стало не просто фразой, а смыслом жизни огромной 

многонациональной страны.  Оживлялись кустарные производства и колхозные 

рынки, а после победы частное предпринимательство снова попало в немилость 

руководству страны: повышались налоги, товары обменивались, не соответствуя 

своей реальной стоимости[1]. Предпринимательство испытывало глубокий 

кризис, вплоть до перестройки процветала теневая экономика, иногда на 

поверхность выходила подпольная рыночная экономика. В результате 

перестройки и обретения независимости, Казахстан взял путь на переход от 

плановой к рыночной экономике. 

В первые годы независимости государства отсутствовали понятия малого и 

среднего бизнеса как такового, не было ни анализа, ни сбора достоверных, 

полных данных о состоянии предпринимательства. Останавливались крупные 

предприятия, тысячи людей теряли работу, находились в поисках новых 

источников доходов. Постепенно система начинала совершенствоваться и 

выходить на новый уровень, в основном за счет возможностей по кредитованию. 

Например,  открытие малых предприятий позволило создать рабочие места [2]. 
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Одним из самых заметных и значимых мероприятий стало проведение 

приватизации, то есть передача-продажа государственного имущества в частные 

руки. Приватизация проводилась в несколько этапов, самым массовым стал 

второй этап, когда было приватизировано свыше 6000 объектов.  Если в частном 

секторе экономики появляется больше предприятий, следовательно, 

предпринимательство развивается.  Доля государственной собственности 

стремительно падает, так, если в советское время она достигала 100%, то к 

настоящему времени снижена до 40%, по перспективному плану приватизации 

уровень должен сократиться до 15%[3]. 

В соответствие с данными глобального отчетаGEM (Глобальный мониторинг 

предпринимательства) Казахстан расположился на 26 месте среди 54 стран, 

принявших участие в исследовании в 2017 году, по уровню предпринимательской 

активности. Этот показатель составляет в нашей стране 11%. По данному 

показателю Казахстан оказался в рейтинге выше, чем Китай (29 место), Индия (31 

место), ОАЭ (33 место), Германия (48 место), Япония (50 место), Италия (51 

место) и Франция (53 место).[5] 

Мониторинг GEM 2017/18 показывает, что количество предпринимателей в 

мире увеличивается, при этом большинство людей начинают заниматься 

бизнесом с целью реализации бизнес идей. В соответствии с данными 

глобального отчета GEM 2017/18 около 74% предпринимателей по всему миру 

заявили, что начали заниматься бизнесом, чтобы реализовать бизнес идеи, а не из-

за необходимости зарабатывать деньги. В Казахстане данный показатель составил 

69,5% в 2017 году, немного увеличившись по сравнению с прошлым годом 

(68,9%). 

Сравнительный анализ данных Казахстана за последние три года показывает, 

что некоторые ключевые показатели, такие как общая ранняя 

предпринимательская деятельность, оценка предпринимательства в качестве 

хорошего карьерного выбора и мотивационный индекс несколько снизились в 

результате экономического шока после падения цен на нефть и колебания 

обменного курса тенге. Причины выхода из бизнеса также изменились: 

отсутствие прибыльности стало наиболее важной причиной выхода из бизнеса, в 

то время как проблемы с финансированием упоминаются реже в качестве 

причины закрытия бизнеса. Еще одна интересная тенденция — практически 

равное участие мужчин и женщин в предпринимательской деятельности на 

ранней стадии в Казахстане, причем данный показатель остается стабильным в 

течение последних трех лет наблюдения. 

Для общего развития предпринимательства ежегодно вводятся различные 

льготы и послабления (уменьшены таможенные пошлины и налоги). Несмотря на 

это есть явные препятствия развитию малого и среднего предпринимательства. 

Первым препятствием явился достаточно резкий переход с плановой экономики 

на рыночную, такой переход не мог не сказаться на состоянии государства. 

Вторая причина - отсутствие финансовой грамотности населения и 

законодательной базы.  

Чтобы предпринимательство активно развивалось, необходимо и в 

дальнейшем проводить различные меры  стимулирования малого и среднего 
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бизнеса. Данная сфера гарантирует создание рабочих мест и поступление всех 

видов налогов в бюджет (социальные налоги, налоги на прибыль, налог на 

добавленную стоимость, экологический налог и другие).Необходимо дальнейшее 

развитие политики льготного кредитования и налоговых послаблений. Хочется 

отметить, что в  некоторых сегментах остаются признаки плановой экономики. 

Плановая экономика не является однозначно отрицательной,  из неё можно взять 

некоторые аспекты, примеры, которые помогут развиваться не только 

предпринимательству, но и в целом Республике.  Для того, чтобы она приносила 

результат нужно воспользоваться примером Китая, где сохранился коммунизм с 

рыночно-плановой экономикой, которой управляют партия и бизнес-элита.  

Немаловажное значение для развития предпринимательства будет иметь 

определение приоритетных направлений развития бизнеса в отраслевом и 

региональном  разрезах[2]. Казахстан - большая страна, где каждый регион может 

сравниться по площади с некоторыми странами мира, поэтому отраслевая 

специализация в каждом регионе своя. Там, где есть избыток 

сельскохозяйственной продукции или какого-либо конкретного товара, в другом 

регионе этого может не хватать. Даже в одном городе, если рассматривать малое 

и среднее предпринимательство, в одном районе есть и супермаркет, и много 

маленьких магазинов, начиная от продуктовых, заканчивая специализированными 

(например, строительными), а в другом районе на весь район один продуктовый 

магазин, таким образом, необходимо проводить изучение и анализ состояния 

предпринимательского рынка, и более активно улучшать условия создания 

дефицитных предприятий в том или ином регионе. Однако региональные 

интересы не должны стоять выше национальных, поэтому нужно согласование 

централизованного и децентрализованного управления  в развитии 

предпринимательства. Необходимо повысить защиту бизнеса от неправомерного 

административного давления и угроз уголовного преследования.[4] 

В своих выступлениях Президент Республики Нурсултан Назарбаев всегда 

отмечает значение развития предпринимательства и называет 

предпринимательство стратегическим приоритетом Казахстана. Так в своем 

послании от 5 октября 2018 года, Президент сказал: «Чтобы бизнес мог начать 

работу с чистого листа, поручаю, с 1 января 2019 года приступить к проведению 

налоговой амнистии для малого  и среднего бизнеса, списав пени и штрафы при 

условии уплаты основной суммы налога»[4]. Хочется отметить, что такие 

поручения будут оказывать помощь и влияние на общее развитие 

предпринимательства. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В КАЗАХСТАНЕ 

 

УДК                                                                         Редько А.И. – студент КГМУ  

Научный руководитель - Рысбекова Б.Б., доцент Надирова С.Г. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что стратегическими 

задачами экономики Казахстана являются развитие отечественного наукоемкого 

производства, разработка и освоение новых информационных технологий, 

ориентированных на получение конкурентоспособной продукции и обеспечение 

интересов национальной экономической безопасности за счет сохранения и 

развития промышленного и научно-технического потенциала республики. 

В экономической, философской и других видах литературы можно найти 

различные точки зрения на сущность понятия «предпринимательство». Например, 

по понятиям американских учёных – это вид деятельности граждан, 

направленный на организацию и осуществление смелых, важных и трудных 

проектов. Предпринимательство – это рискованное дело, осуществляемое 

добровольно гражданами (их объединениями) на свой риск и под свою 

ответственность. Предпринимательство ассоциируется с понятиями сделать что-

то новое или улучшить уже существующее. Оно связано с понятиями 

«динамизм», «инициатива», «смелость» и высвобождает в обществе тот 

потенциал, который многие интересные идеи превращает в реальность. 

Одним из важнейших стратегических факторов устойчивого экономического 

развития и достижения нормального уровня жизнеобеспечения населения 

является формирование цивилизованного современного предпринимательства в 

экономическом пространстве Казахстана, во всех сферах и отраслях 

производства, на каждом предприятии и в их объединениях. 

Чтобы войти равным партнером в мировое хозяйство и мировой рынок, нужно 

сформировать предпринимательский тип воспроизводства в стране. Но и сам 

процесс создания воспроизводства предпринимательского типа невозможен в 

отрыве от мирового хозяйства, ибо современный уровень производительных сил 

таков, что нельзя быть конкурентоспособным во всех отраслях и сферах 

производства. Нужно обоснованно выбрать свою нишу в мировом рынке, 

используя преимущество в обеспечении теми основными и развитыми факторами 

производства, которыми располагает в данное время Республика Казахстан. 

Казахстан обладает богатыми основными   факторами природными ресурсами, но 

этого недостаточно для конкурентоспособности на мировых рынках. Чтобы иметь 

национальные издержки производства ниже мировых, необходимо экономное 

природопотребление. Это требует наличия особой производительной силы 

предпринимателей и ее реализации в деятельности. 

Предпринимательство стало реальным стратегическим ресурсом, который 

явится одним  из  основных  факторов выхода из глубокого экономического 

кризиса на путь устойчивого экономического развития и входа в качестве 
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равного  субъекта мировых рыночных отношений в мировое хозяйство, нужно 

правильно понять экономическую сущность и содержание 

предпринимательства. Именно предпринимательский доход является важнейшим 

внутренним источником развития экономики, и вследствие этого подлинные 

предприниматели являются той производительной силой, которая превращается в 

стратегический фактор развития национальной экономики. 

В экономически развитых странах идут по пути развития 

предпринимательства, прежде всего, в сфере производства, казахстанские 

предприниматели заняты в посреднической сфере торговле и т.д. До сферы 

производства не доходят их капиталы, в сфере производства не реализуются их 

способности, знания, квалификация и пр. Такой путь становления 

предпринимательства – это зацикливание на первоначальном пути его 

становления. В данном случае предпринимательство не становится фактором 

подъема экономики, а ведет к разбазариванию природных, трудовых, 

интеллектуальных и других ресурсов страны. Для экономического развития 

необходимо наличие массы предпринимателей, обладающих соответствующими 

способностями, знаниями, профессионализмом, соответствующим опытом. 

Экономическое развитие Казахстана  можно однозначно охарактеризовать как 

зависящее от сырьевого (преимущественно нефтегазового) экспортного сектора. 

Следовательно, сильна подверженность экономики колебаниям цен на 

энергоресурсы. 

В Казахстане значительную долю ВВП страны составляют крупные 

предприятия, которые имеют возможность применять в 

деятельности   новые   технологии,   не  требующие дополнительную рабочую 

силу. Например, предприятия горнодобывающей отрасли являются 

капиталоемкими и слабо влияют на уровень занятости населения страны. 

Одним из решающих направлений развития экономики Казахстана является 

структурная перестройка, призванная обеспечить, в частности, развертывание 

сети малых предприятий. Роль этого сектора велика, поскольку он способствует 

рыночно ориентированному выпуску инвестиционных и потребительских 

товаров, а, в конечном счете, обеспечивает рост ВВП, доходов бюджетов и 

занятости, решение других социально-экономических проблем. 

Обобщая вышесказанное, можно 

разработать  следующую  таблицу   сопоставительного анализа малого и крупного 

бизнеса, целью которой является не отказ от крупного бизнеса вообще, а 

демонстрация огромных преимуществ малого бизнеса для экономики Казахстана 

(таблица 1), высокая взаимозаменяемость работников как в сфере управления, так 

и в сфере производства.  

Развитие малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан в последние годы 

провозглашается как одно из важнейших направлений государственного 

регулирования. С ним связываются большие надежды в решении проблем 

экономики: развития предпринимательства и торговли, создания класса мелких 

собственников, новых рабочих мест, обеспечение платежей в бюджет путем 

расширения налоговой базы за счет роста предпринимательской активности. 
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По результатам рейтинга Всемирного Банка Doing Business в 2014 году 

Казахстан занял 50 место среди 189 стран, улучшив свои позиции на 3 пункта по 

сравнению с 2013 годом. Данное исследование проводится на ежегодной  основе в 

189 странах и определяет рейтинг стран  по 10 направлениям благоприятности 

бизнес-климата. 

Во многом улучшение позиции Казахстана произошли за счет сокращения 

времени регистрации компании в Центрах обслуживания населения, а также 

благодаря введению ускоренной процедуры регистрации собственности. 

Проведение комплексных институциональных мер способствовало улучшению 

следующих индикаторов рейтинга «Doing Business»: «Получение разрешений на 

строительство» (145 место, улучшение на 4 позиции), «Регистрация 

собственности» (18 место, улучшение на  9 позиций), «Разрешение 

неплатежеспособности» (54 место, улучшение на 1 позицию). 

Вместе с тем, без изменений остаются такие индикаторы, как 

«Налогообложение» (18 место) и «Ведение международной торговли» (186 

место). Ухудшения произошли в таких индикаторах, как «Регистрация 

предприятий» (30 место, ухудшение на 3 позиции), «Подключение к системе 

электроснабжения» (87 место, ухудшение на 2 позиции), «Кредитование» (86 

место, ухудшение на 4 позиции), «Защита инвесторов» (22 место, ухудшение на 1 

позицию) и «Обеспечение исполнения контрактов» (27 место, ухудшение  на 1 

позицию). 

Тем не менее, малый и средний бизнес в Казахстане продолжает испытывать 

серьезные трудности, для преодоления которых необходима последовательная 

работа,  прежде  всего, по дальнейшему совершенствованию законодательства, 

финансовой поддержки, повышению эффективности региональных программ 

развития, по устранению административных барьеров и преодолению коррупции, 

по повышению инновационного потенциала, а также по развитию 

предпринимательского образования. 

Позитивный тренд в рейтинге произошел вследствие реализуемых 

комплексных мер поддержки и развития предпринимательства через такие 

программы, как «Производительность-2020», «Занятость-2020», «Дорожная карта 

бизнеса-2020»,    Программа    развития    моногородов, «Агробизнес-2020». Так, в 

рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в 2013 году 

достигнуты следующие результаты. Просубсидировано 2 861 проект на сумму 642 

млрд. тенге. Прогарантировано 204 проекта на сумму 21 млрд. тенге. 

Производственная инфраструктура подводится для 454 предприятий на общую 

сумму инвестиций 95,8 млрд. тенге. Предоставлены гранты для 137 начинающих 

предпринимателей на сумму 408 млн. тенге. 

«Дорожная карта бизнеса-2020» реализуется по четырем направлениям, 

включающим поддержку новых бизнес-инициатив, оздоровление 

предпринимательского сектора, снижение валютных рисков предпринимателей и 

усиление предпринимательского потенциала 

Развитие предпринимательства невозможно без последовательной 

государственной поддержки, создания благоприятного делового климата, 

реализации финансовых и нефинансовых инструментов поддержки бизнеса. 
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На сегодняшний день Правительством Республики Казахстан 

предпринимается ряд мер в поддержку и развитие бизнеса. В целях становления и 

развития предпринимательства страны в Республике Казахстан сформирована 

нормативно-правовая база, целью которой являются улучшение условий для 

развития предпринимательства, обеспечение защиты прав и законных интересов 

субъектов бизнеса. Ведутся работы по совершенствованию налогового и 

таможенного законодательства, снижение административных барьеров и 

совершенствование системы закупок, формирование необходимых 

инвестиционных условий для предпринимательства. 

В Казахстане руководством страны проводится постоянная и 

целенаправленная политика по формированию и модернизации эффективной 

институционально-правовой и финансово-экономической поддержки развития 

МСБ. Принимаемые меры адекватны проводимым реформам и соответствуют 

передовому зарубежному опыту. В результате этого достигнуты вполне реальные 

достижения, в число которых входят: 

 законодательная база; 

 уполномоченный орган; 

 специализированная финансовая организация; 

 система НПО; 

 инфраструктурные объекты; 

 государственные программы. Немаловажным направлением 

государственной поддержки является развитие инфраструктуры поддержки МСП. 

Государством выполняются функции по обеспечению финансовой, 

информационно-аналитической и материально-технической поддержки через 

специально созданные для этого организации. В целях усиления государственной 

поддержки и активизации развития малого предпринимательства действуют 

институты развития, оказывающие сервисную, финансовую и поддержку в сфере 

инноваций  

Сравнительный анализ развития сектора МСП Казахстана и других стран 

демонстрирует заметное отставание нашей страны по таким показателям, как 

вклад МСП в ВВП и занятость населения. 

В мировой практике функционирует огромное количество малых и средних 

компаний и предприятий. Так, например, в США, странах ЕС функционирует 

свыше 20 млн. фирм, в Китае насчитывается около 40 млн. мелких и средних 

предприятий, в то время как в  Казахстане их в два десятка раз меньше (1,5 млн. 

зарегистрированных предприятий и индивидуальных предпринимателей). 

Однако при сравнении необходимо помнить о наличии объективных 

специфических особенностей развития частного предпринимательства в разных 

странах, обусловленных историческими и культурными традициями, уровнем 

развития экономики, а также законодательными и институциональными 

условиями поддержки сектора МСП в той  или  иной стране. 

Доля ежегодных объемов выпуска продукции субъектами МСП в США, 

странах Европейского Союза и Азии (Китай) составляет от 52% до 60%. В 

Казахстане же величина данного показателя почти в 3 раза ниже и составляет 

17%. 
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В зарубежных странах малый и средний бизнес представляет главную сферу 

занятости населения, способствуя развитию инновационного потенциала 

экономики. Показатель доли занятых в малых и средних компаниях в развитых 

странах составляет около 50–75% экономически активного населения. В 

Казахстане доля населения, занятого в секторе МСП, в общей занятости также 

гораздо ниже, чем в развитых странах: в 2013 году этот показатель достиг 

уровня  31%. 

В тоже время показатель доли предприятий МСП в  общей  численности  всех 

предприятий в Казахстане составляет 95% и почти достиг среднемирового 

значения аналогичного показателя, который составляет  98–99% [4]. 

Таким образом, в определенной степени скромный по сравнению с 

развитыми  странами вклад малых и средних предприятий Казахстана в 

производство добавленной стоимости и создание рабочих мест объясняется 

сложившейся отраслевой структурой  производства,  которая, в свою очередь, 

определяется наличием природных ресурсов, технологий и масштабами 

производства. 

Развитый предпринимательский сектор – это  основа экономики  любой 

страны. И  если крупный бизнес – это стержень современной экономики, то 

малый и средний бизнес – связующие его звенья. Чем больше  доля  малого и 

среднего бизнеса в нашей экономике – тем более устойчивым будет развитие 

Казахстана. Развитый частный бизнес способствует увеличению занятости 

населения, повышению объемов и качества внутреннего производства. 
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Для того, чтобы предприятие было конкурентоспособным, занимало 

лидирующие позиции на рынке, а также имел хорошую репутацию, необходимо 

постоянное совершенствование, введение различных нововведений в организации 

производства.  
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Ведь на данный момент инновации играют главную роль в развитии бизнеса. 

Благодаря им предприниматель может значительно уменьшить свои издержки и 

увеличить свой капитал.  

А для того, чтобы сделать правильный выбор и успешно внедрить в 

эксплуатацию нововведение, необходима справедливая оценка этих инноваций.  

Ведь любое предприятие имеет свои особенности, которые могут одну и ту же 

инновационную идею сделать либо возможной для реализации, причем с 

большим коммерческим успехом, либо абсолютно не возможной. 

Для того, чтобы узнать на сколько будет целесообразным введение инноваций, 

необходимо, в первую очередь, осуществить прогноз последствий с точки зрения 

рисков - производственных, коммерческих, конкурентных, финансовых[1, с. 29]. 

А для оценки целесообразности проведения инноваций в основных случаях 

производится анализ спроса на предполагаемый объект нововведений и 

относительный расчет объема потребительского рынка.  

Для всего этого необходимо провести маркетинговый анализ рынка.  

Относительный объем спроса определяется исходя из анализа и оценки 

данных по:  

-объему рынка сбыта нового товара;  

- количеству потенциальных покупателей;  

- альтернативным вариантам цены; 

- возможности покупателей приобрести товар; 

- предполагаемому времени нахождения товара в реализации(жизненный цикл 

товара на рынке); 

- факторам, влияющим на спрос - соответствие нового товарамоде, культуре, 

традициям; возможность сертификации дляподтверждения качества и 

безопасности; наличие товаров-заменителей;наличие дополняющих товаров и т.д. 

Для более точной оценки используют такие показатели рынка - наличие 

рыночных барьеров, состояние конкуренции, гибкость цен,требуемые 

инвестиции.  

Для удобства и наглядности оценки обычно составляют для каждой 

инновационной идеи оценочную матрицу и рассчитать обобщенный показатель 

качества предложения. Данный пример показан втаблице 1 [1, с. 31]. 

 

Критерий 

оценки 

Значен

ие 

коэфф

ици-ента 

(К) 

Шкала оценки 

Частая 

оценка (Б)  

Взвешенн

ая оценка 

(КхБ) 
1 2 3 4 5 

Емкость 

рынка 
4,5  

 
 4  4 18 

Доля рынка 3,5  2    2 7 

Рыночный 

риск 
1,5  

 
  5 5 7,5 

Рыночные 

барьеры 
0,5  3    3 1,5 

Суммарнаязн

ачимость 
10 Обобщённая оценка 34 
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Таблица 1. Оценочная матрица рыночных показателей 

 

Следующим этапом оценки инноваций является необходимость прогнозного 

анализа их эффективности. Для этого организуют инновационную экспертизу с 

привлечением специалистовпо необходимым направлениям деятельности: 

юристы, патентоведы,инженеры, экономисты и т.д.  

При анализе инновации оценивается нетолько экономический, но и научно-

технический, социальный, экологический и другие виды эффектов. Помимо этого, 

необходимо оценить длительность инновационного процессаи возможности 

предприятия по сокращению этой длительности, для того, чтобы опередить 

конкурентов. 

В итоге остается несколько идей, которые будут приняты к дальнейшей 

проработке. 

Также для того, чтобы узнать потенциал организации и узнать 

целесообразность введения инноваций используют другой вариант его оценки. 

Для этого зачастую проводят предварительный контроль, суть которого 

заключается в том, чтобы определить соответствия количества и качества 

ресурсов предприятия (материальных, трудовых, финансовых), для которых 

требуется проведение этих инноваций. 

Дляэтого определяются его сильные и слабые стороны и производится анализ: 

- сфер деятельности организации - финансовой, производственной, 

коммерческой, маркетинговой и т.д.   

- подсистем организации. 

К важнейшим подсистемам, наиболее подверженным изменениямотносятся: 

люди, технологии, культура, структура и системауправления организацией. 

Ведь для того, чтобы процесс нововведения прошел успешно, требуется 

наличие такой сильной стороны организации, как восприимчивость ее работников 

к нововведениям. Те организации, в которых люди заранее настроены на 

сопротивление предстоящим изменениям, имеют мало шансов на успех. 

Произведя необходимый анализ, в заключении проводится SWOT-анализ 

(Таблица 2), целью которого является сопоставление сильных и слабых сторон 

фирмы с выявленными ранее инновационными возможностями. На основании 

такого анализа принимаются альтернативные варианты решений по реализации 

инноваций и строятся инновационные стратегии [2, с. 98]. 

 

 
Инновационные возможности 

А Б В Г Д Ж 

Сильные стороны       

1 + + + + + + 

2  + +    

3  +  +  + 

4 +  +   + 

Слабые стороны       
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1  +  +   

2   +  +  

 

Таблица 2. Матрица SWOT – анализа по инновационным возможностям 

фирмы 

 

Таким образом, инновации способствуют улучшению качества выпускаемой 

продукции в целях удовлетворения потребностей потребителей и максимизации 

прибыли организации. В свою очередь, правильно выбранный подход оценки в 

принятии инновационного решения позволит предпринимателям улучшить 

благосостояние своей организации, повысит привлекательность предприятия на 

рынке, а также увеличит его конкурентоспособность.  
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Малый бизнес является материальной основой благосостояния и стабильности 

страны. Ключ к экономической, социальной и политической мощи любой страны 

- это высокие технологии, умение передавать их на рынок, извлекая при этом 

максимум полезности. Предприятия малого бизнеса могут внести существенный 

вклад в развитие производства в технически передовых областях, так как 

инновационная деятельность малых фирм является фундаментом для структурной 

перестройки всего хозяйства на наукоемкой основе. 

Современный механизм коммерциализации технологий – это эффективная 

передача технологий из науки в промышленность при активном сотрудничестве 

всех субъектов инновационной деятельности (ученых, разработчиков, инвесторов, 

предпринимателей, государственной власти и потребителей) [1]. Одна из форм 

реализации этого права - малое инновационное предпринимательство, малый 

наукоемкий бизнес. Такое предпринимательство становится процессом, в основе 

которого лежит ориентация на инновации.  

Следует различать малый бизнес и инновационное предпринимательство. 

Малый бизнес может быть и не инновационным. Новацией принято называть 

любое новшество, нововведение, инновацией -новшество, ставшее предметом 

использования для промышленных или потребительских целей. Значит, 
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инновационный бизнес - это бизнес, использующий для получения прибыли 

принципиально новые подходы, сырье, идеи, продукты, чтобы удовлетворить 

потребности, на которые только формируется спрос [2]. 

Малое предпринимательство имеет веские черты организаций малого бизнеса: 

- гибкость, мобильность и адаптивность в быстро меняющихся условиях в 

силу размера, а также управление, как правило, руководителем-инноватором; 

- повышенная экономическими и неэкономическими факторами мотивация к 

инновационной деятельности; 

- творческая специализация в деятельности; 

- немногочисленный, но чаще всего высококвалифицированный персонал; 

- ориентация на достижение максимально возможного результата; 

- возможность риска; 

- высокая производительность труда; 

- низкие издержки производства; 

- высокая отдача на единицу финансовых вложений в НИОКР [3]. 

Опорой на пути инновационного развития в Казахстане служат такие 

программы, как: 

«Казахстан 2050» 

Экономическая программа «НұрлыЖол» 

План нации «100 конкретных шагов» 

Дорожная карта бизнеса 2020. Программа нацелена на обеспечение 

устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в 

несырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание 

новых постоянных рабочих мест. 

Программа занятости 2020. Цель программы - повышение доходов населения 

путем содействия устойчивой и продуктивной занятости. 

Программа посткризисного восстановления (оздоровление 

конкурентоспособных предприятий). Предназначена для восстановление 

платежеспособности конкурентоспособных предприятий, а также их дальнейшего 

устойчивого развития.  

Программа по развитию агропромышленного комплекса в РК на 2010-2014 

годы - развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса стран, 

обеспечивающего продовольственную безопасность и увеличение экспорта 

продукции [4,5]. 

В Казахстане реализуется проект «Диверсификация экономики Казахстана 

посредством развития кластеров в недобывающих отраслях экономики», 

основанный на кластерном подходе. Его целью является повышение 

конкурентоспособности секторов казахстанской экономики, не связанных с 

добычей природных ресурсов, то есть смещение акцента с добывающих отраслей 

на недобывающие - с повышением их производительности, а также роста 

производства и экспорта продукции с большей долей добавленной стоимости. 

Концепция формирования сети технопарков в РК осуществляется с учетом 

опыта формирования инновационной инфраструктуры в зарубежных странах 

(США, Китай, Германия). Цель их функционирования – формирование 

производственных комплексов в перспективных отраслях экономики, основанных 
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на использовании инноваций и передовых технологий. Обычно технопарки 

создаются в городах, где имеется сеть научных и промышленных организаций с 

высоким научным и технологическим потенциалом и в интересах внутреннего 

рынка. При этом они имеют четкую тематическую, отраслевую и региональную 

ориентированность. К примеру, «Парк ядерных технологий» в г. Курчатов 

Восточно–Казахстанской области, ТОО «Технопарк «Алгоритм» 

(нефтехимическая отрасль) в Западно – Казахстанской области, технопарк «ИТ в 

машиностроении» в г.Уральск и ряд других [6]. 

Несмотря на принимаемые меры и господдержку, в Казахстане инновационная 

активность предприятий реального сектора в целом остается низкой. На 

сегодняшний день вклад малых инновационных предприятий в экономику страны 

составляет в среднем 5,7%, в то время как в России – 9,1%, в ведущих зарубежных 

странах – 50% [10]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей инновационной активности и доли 

инновационной продукции в ВВП Казахстана [7] 

В области продуктовых  и процессных инноваций ситуация обстоит еще менее 

обнадеживающе: инновационную активность проявляют менее 5% казахстанских 

предприятий, что свидетельствует о слабой заинтересованности предприятий во 

внедрении новых или значительно улучшенных товаров или услуг, а так же 

способов производства или доставки продукта. 

Также можно отметить следующие негативные тенденции развития 

инновационной деятельности: 

1.Сокращение доли инновационной продукции в ВВП. 

2. Сокращение затрат предприятий на технологические инновации в 

промышленности. 

3. Большие различия по затратам предприятий на технологические инновации, 

вызвавшие неравномерное развитие инновационной деятельности по регионам 

республики. Например, в СКО, Мангистауской и Костанайской областях 

практически не производятся затраты на технологические инновации. В 

промышленно развитых регионах, предприятиями недостаточно выделяется 

средств на технологические инновации: например в 2017г. в Карагандинской 

области – 6,9 млрд. тенге, в Павлодарской – 7,0 млрд. тенге, тогда как в ЗКО – 

46,9 млрд. тенге, ВКО – 30,4 млрд. тенге [8]. 
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Для развития инновационного предпринимательства в Казахстане слабо 

используется франчайзинг. Именно он сделал малый бизнес крупнейшим 

источником доходов. О возможности массового развития франчайзинга в 

Казахстане можно говорить только в том случае, если будут внесены изменения в 

законодательство РК. По статистике последних 10 лет (2008-2018гг.) в 

Республике Казахстан количество франчайзинговых систем выросло в 2,8 раза и 

составило около 150 [9]. 

Основными проблемами развития франчайзинга в стране являются: 

- отсутствие государственных льгот и преференций франчайзинговому 

сектору;  

-недостаточная защита интеллектуальной собственности;  

-непрозрачность отечественного предпринимательства;  

-слабая информированность о франчайзинге в обществе и др.  

Очевидно, что без координирующей роли государства и финансовой 

поддержки со стороны  крупного бизнеса решить задачу вовлечения малого 

бизнеса в процесс инновационного развития экономики будет крайне сложным. 

При этом следует шире использовать механизм государственно-частного 

партнерства как инструмента эффективного сотрудничества государственных 

структур с  субъектами частного предпринимательства в процессе реализации 

инновационных проектов. 
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                                       Ғылыми жетекші – аға оқытушы Ахатова А.А. 

 

  Ықылым замманнан бастап адамдар кәсіпкерлікпен айналысып келеді. 

Алайда ол капитализм даму кезеңінде ғана рыноктың атрибуты ретінде  айқын 

көріне бастады.  “Кәсіпкер - коммерциялық идеяны жүзеге асыру және пайда алу 

үшін экономикалық тәуекелге баратын меншік иесі” деп Адам Смит сипаттаған 

болатын. Негізі бұл тақырыпты алып жазған кездегі алдыма қойған мақсатым ол 

Қазақстан заңында кәсіпкерлік азаматтары  мен бірлестіктерінің пайда алуға 

бағытталған және олардың тәуекел етуімен, сондай-ақ мүліктік жауапкершілігі 

негізінде жүзеге асырылатын ынталы қызметі жайлы жазу. Қазақстан 

Республикасындағы шағын бизнестің дамуытудағы артықшылықтары мен 

ерекшеліктерін зерттеп жазуға тырыстым. Сол сияқты Қазақстан 

экономикасындағы  шағын кәсіпкерліктің рөлін анықтап, экономикамызға тигізер 

пайдасын көрсету болды. Кәсіпкерлік қазіргі заманда экономиканың белсенді 

қореқтендірушісі және нарықтық экономикасы бар елдерде өріс алғандай жаңа 

жұмыс орындарын ашудың негізгі көзі. Қазіргі нарықтық экономикада шағын 

бизнес шаруашылықтың ірі секторын құрайды.Бұнда жұмыспен 

қамтылмағандардың жартысынан көбі жұмыс табады. Шағын кәспкерліктің 

экономикада алатын орны орасан зор, себебі шағын кәсіпкерліктің ірі 

кәсіпкерлікпен салыстырғанда экономикалық тиімділігі: жергілікті нарыққа 

жақындығы, клиенттердің сұранысына икемділігі,  шағын мөлшерде өндіруі. 

Сонымен қатар шағын бизнес экономиканы дамытуда септігін тигізеді: 

бәсекелестік орта өркендейді, қосымша жұмыс орны пайда болады, тұтыну 

секторы ұлғаяды. Шағын кәсіп орын тек белгілі бір мемлекет ішінде ғана емес, 

сонымен бірге дүние жүзінде маңызды орын алады. Ол тек қана тұтыну 

сферасында ғана емес, сол сияқты кейбір узелдер мен механизмдерді шығару 

жағдайында немесе полуфабрикаттар өндіріп негізгі басты өндірісті қамтамасыз 

етуде айрықша орын алады. Шағын бизнестің негізгі мақсаты -  халықты 

жұмыспен қамтамасыз ету, оның әлеуметтік жағдайын шешу, еңбекке деген 

белсенділігін дамыту, тұтыну нарығын көп ассортиментті тауарлармен, 

қызметтермен толықтыру. Шағын кәсіпкерліктің дамуын ынталандыру 

мақсатымен Қазақстан азаматтарына құқықтық және экономикалық жағдай 

туғызу үшін бірнеше жобалар және бағдарламаларды енгізу арқылы – 

экономикалық шаралары жасалды. “Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 

Республикасында шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдаудың мемлекеттік 

бағдарламасы туралы” жарлыққа қол қойды. Президентіміз бұл бағдарламаны 

бекіте отырып, бір мерзімде оны іске асыру шараларының жоспарын жасап, 

бекіту жөнінде үкімектке тапсырма берді. Қазіргі таңда елімізде орта және шағын 

кәсіпкерлікті қалыптастырып, дамыту жүйесі әліде жүріп жатыр. Шағын 

кәсіпкерлік әліде мемлекеттік қордағы әжептеуір қаржы – қаражаттарын тиімді 

айналысқа келтірудегі басты құралдардың бірі. Шағын кәсіпкерлік монополияны 

жойып бәсекелестік ортаны қалыптастырудағы орны айтарлықтай үлкен.Шағын 
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кәсіпкерлік халықты жұмыспен қамту мәселесін шешуде үлкен рөл атқарады. 

Өнеркәсібі дамыған елдерде оның үлесіне барлық жұмыспен қамтамасыз 

етілгендердің 50-60 пайызы және жаңа жұмыс орындарының 70-80 пайызы келеді. 

Шағын кәсіпкерлік субъектілері жеке адамдар болуы да мүмкін. Шағын 

кәсіпорын барлық халық шаруашылық салаларында жұмыс істейді.[1, 25б.] 

Шағын кәсіпкерліктің ұйымдық – құқықтық нормалары 

Кәсіпорын кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асыратын орны болып табылады. 

Экономикалық обьект ретінде ол өндіргіш күштер мен өндірістікқатынастарды 

қалыптастырудағы негізгі күші. Құқықтық тұрғыдан кәсіпорын заңды құқықтары 

бар дара шаруашылық субьектісі ретінде өзіне міндеттеліп берілген мүліктерді 

пайдалана отырып өнімдерді өндіреді, жұмыстарды атқарады, әртүрлі қызмет 

түрлерін көрсетеді. Әлемдік тәжірбиеде кәсіпорындардың әр қилы ұйымдық және 

құқықтық формалары пайдаланылады, оны елдің ұлттық заң шығарушы 

органдары анықтайды, оларға заңды статус беріледі. Осыған сай мүліктері 

болады, сүйтіп кәсіпорындар азаматтық процесте, соттау, шаруашылық сотында 

және аралық соттада өз мүдделерін қорғайды. Қазақстанда қолданылып жүрген 

заңдарға сәйкес кәсіпорындардың мынандай ұйымдық-құқықтық формалары бар: 

мемлекеттік кәсіпорын; серіктестік: толық жауапкершілікпен, аралас 

жауапкершілікпен, шектеулі жауапкершілікпен; акционерлік қоғам (ашық типі, 

жабық типі). Орналып келген мынандай түсініктер шағын кәсіпорын, бірлескен 

кәсіпорын, “кооператив”, бұлар шын мәнінде кәсіпорынның заңды статусын 

белгілейді, оның экономикалық мазмұнынның кейбір жақтарын ғана түсіндіреді. 

Мысалы, шағын кәсіпорын атауы онда жұмыс істейтіндердің санына қарай 

берілген анықтама. Бүкіл әлемде, оның ішінде біздің елдеде кіші бизнесті 

мемлекеттік қолдау бағдарламасы бар. Шағын кәсіпорындар үшін жеңілдіктер 

берілген, бірінші жылы салықтың толық мөлшерінің төрттен бірін, екінші жылы 

жартысын төлейді. Ал жаңа салада, құрлыста алғашқы екі жыл бойы қалыптасу 

кезеңінде салықтардың алынбай жүргені де сирек кездесетін жәй емес. Жеке 

кәсіпорынды ұйымдастырушы да, иелік етушіде бір адам. Қалғандары жалдамалы 

қызметкерлер. Толық серіктестік – жеке адам және заңды тұлғалардың бірігуі, 

олардың мүшелері серіктестік міндеттемелері бойынша қозғалмайтын мүліктерге 

жауапты. Мұның мәні мынада: егер толық серітестікке оны 

ұйымдастырушылардың бірі жеке адам ретінде енетін болса, белгілі бір жауапты 

кезеңге кезіккенде (банкрот жағдайында) қажетті күнделікті заттардан басқа жеке 

мүліктерін, атап айтқанда, машина, саяжай, зергерлік бұйымдар тағы да басқа 

бағалы мүліктерді тізімге алады. Жұмыс істеп тұрған қоғамға мүшелікке енгеннен 

кейін бұрынғы мүшелермен қатар енгенге дейінгі қоғамның қарыздарын өтеуге 

бірдей жауапты болады. Әдетте толық серіктестерді заңды тұлғалар құрайды. 

Белгілі бір салада бірлесіп қызмет ету жөніндегі келісім осындай серіктестікті 

құрудың негізі деп қарауға болады. Мұндай жағдайда серіктестіктің жарғысын 

тіркеудің де қажеттігі болмайды. Аралас серіктестік толық серіктестіктің өзгерген 

формасы. Мұынң негізгі ерекшелігі бір немесе бірнеше қатысушылардың бүкіл 

мүліктерімен несие беруші серіктестер алдында жауап береді. Біреуінің немесе 

бірнешеуінің жауапкершілігі қоғамға қосқан үлесі бойынша шектеледі. Бүкіл 

мүліктермен тәуекелділік етіп отырған қатынасушы қоғамның ішкі мүшесі немесе 
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толық серітестер деп аталады. Ал қосқан үлес мөлшерінде тәуекел етушілер 

сыртқы қатынасушылар немесе коммандиттер деп аталады. Коммандиттік 

серіктестерді ұжым басқарады және ел өкілеттік қызмет атқарады. Оның 

артықшылығы салық төлеу тұрғысынан ол серіктестік, ал азаматтық құқық 

тұрғысынан қарағанда шектесіз жауапкершігін шектеулі қоғамға тарата алады, 

сүйтіп жауапкершілікті шектеу арнасынан өтеді, әдетте, олардың капиталыда көп 

болмайды. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік алдын-ала белгіленген 

пайызшылар үлестерінің негізінде құрылған бірлестік. Оның мүшелері қоғамның 

міндеттемелерін орындау жауапкершілігі жоқ, тез өз үлестерінің мөлшерінде 

тәуелділік жасайды. Шектеулі жауапкершіліктің мәніде осында.[2, 39б.] 

Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың құқықтық аспектілері 

   Көп жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық деп аталатын кәсіпкерлер 

қызметіндегі тәртіп бұзушылықтардың басым көпшілігін бақылау қадағалау 

жөнінен көптеген негізгі функциялар берілген мемлекеттік органдардың тексеру 

жүргізулері арқылы анықталып жатады. Осы орайда:  

-тексеру, бақылау және қадағалау мәселелерін реттейтін құықтық нормалар, 

түрлі нормативтік құқықтық нормалар, түрлі нормативтік құқықтық келісімдерде 

қарастырылған және осы мәселе бойынша бірегей заң актісін қабылдау;  

- заң актілерінде (Кеден, салық, әкімшілік кодекстері) кейбір мемлекеттік 

органдардың мәртебесін айқындайтын заңдар және тағы басқа шағын және орта 

кәсіпкерлік субьектілерін  тексеруге ерекше қатынастар көзделмеген, сондықтан 

мемлекеттік органдар қызметінің көлемін қарамастан, кәсіпкерлерге бірдей 

көзқараспен қарау;  

- тексеру, бақылау және қадағалау мәселелері бойынша рәсімдерді нақты 

біріңғай суреттеу әдістерін белгілеуді ұйымдастыру. Түрлі мемлекеттік органдар 

тексерулердің түрлі жүктемесін қолданады;  

- шағын кәсіпкерлікті қолдаудағы мемлекеттік органдардың тиімділігін 

бағалаудың қолданыстағы тәжірбиесі анықталған тәртіп бұзушылықтар саны мен 

салынатын айыппұлдар нақты анықтау;  

- кәсіпкерлік субьектісі қызметінде төтенше жағдай және тағы да басқа 

туындаған ретте осы обьектіде тексеру.[3, 28б.] 

  Қазақстан Республикасының “Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы” 

кодексінің кейбір ережелері шағын кәсіпкерліктің дамуына кедергі жасайды. 

Дәлірек айтқанда, әкімшілік айыппұлдардың жоғары мөлшерде салық салу 

тұрғысындағы әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін салынған айыппұлдарды 

санамағанда шағын кәсіпкерлік субьектілерімен қатар ірі кәсіпкерлік үшін де 

бірдей етіп белгіленген. Одан қалса айыппұлдардың жоғарғы қойылымдары 

шағын кәсікерлік субьектілеріне заңға сәйкес айыппұл төлеуді немесе одан 

азырақ пара беріп құтылып кетуді таңдауға итермелейді. Лицензиялауға, 

аккредитациялауға, стандарттауға, сертификаттауға жататын жұмыстар, тауарлар 

мен қызметтер түрлерінің кең тізбесінің болуы іскерлік белсенділіктің, 

кәсіпкерліктің бастамасының өсуіне кедергі келтіреді. Осылайша негізгі әкімшілік 

тосқауылдар ауыртпалығы болып табылады.  

-кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауда қолданылмайтын заңға бағынышты 

келісімдердің саны едәуір; 
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-мемлекттік органдар уәкілеттік еткен және мемлекеттік функциялар берілген 

көптеген мемлекеттік кәсіпорындар мен акционерлік қоғамдар жұмыс істеуде; 

-керексіз статистикалық және салық есебін жүргізу; 

-кейбір мемлекеттік органдардың бақылау, қадағалау, рұқсат беру және келісу 

функциялары мен өкіметтерін қысқартуға дайын еместігі; 

-көпетеген елдерде шағын және орта кәсіпкерлік субьектілеріне олардың 

қызметін қолдау үшін “жалғыз терезе” қағидаты бойынша тіркеу және қайта 

тіркеу жағдайлары жасалған. Франциядағы сияқты Қазақстанда да тіркеу процесі 

жиырма төрт сағатты құрайды, қалған заңды тұлғалар он күннің ішінде “бір 

терезе” қағидаты бойынша тіркеледі. Бұл жүйені бизнес қауымдастықта 

қолдауда.[4, 38б.] 

   Кәсіпорындар Қазақстанда коммерциялық және коммерциялық емес 

бастаулардың қосылуында жұмыс істейді. Мемлекет кәсіпорындары олардың 

дербестігінің сипатына қарай үш топқа бөлінеді: бюджеттік, қоғамдық, аралас 

акционерлік қоғамдар. Қазақстан Республикасында мемлекеттік кәсіпорындарға 

мына кәсіпорындар жатады: 

-мемлекеттік шаруашылық жүргізуге құқы бар, толық шаруашылық есепке 

негізделген қорғаныс зауыттары, дәрі-дәрмек дайындау т.б. 

-қазыналық, жедел басқаруға құқы бар, толық емес шаруашылық есепке 

негізделген. 

   Мемлекеттік кәсіпкерлік қызметі ұлттық экономиканың барлық және 

мемлекеттің  әлеуетіне дамуына әсер етеді.                                                     

   Елімізде орта және шағын бизнесті дамыту және қолдау жолындағы 

көптеген қиындықтар бүгінгі таңдажойылып жатқандығы айқын. Дегенменде, 

шағын бизнестің дамуына кедергі болатын күрделі проблемалар әліде бар екендігі 

мәлім. Негізгі қарастыруға тиісті мәселелер: шағын бизнесті қолдау, қорғау 

жөніндегі заңдық жүйедегі кейбір тарауларының тиімсіздігі; шағын кәсіпкерлікті 

қолдау және қорғау инфрақұрлымының әлсіздігі; несие беру құжаттарын 

толтырудың тым күрделілігі; азаматтардың кәсіпкерлік жайлы білімінің 

жетіспеуі. Ал шағын бизнестің басты мәселе – ол несие беру саясаты. Несие тек 

қана кепілдеме ретінде мүлікке беріледі. Ал кепілдікке беруге жарайтын мүлік 

шағын кәсіпорындардың керекті несиесіне кепілдік бола алмайды. Шағын 

кәсіпорындардың берер пайдасы бәсекелестік өрісін кеңейтеді; қосымша 

қажеттіліктерді (пәтерлерді жөндеу, ксерокөшірме, көлік жөндеу, ұсақ сауда т.б.) 

қанағаттандыру мүмкіншілігі;Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті 

қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы аясында кешенді шаралар белгіленген. [5, 

30б.]Бағдарламада шағын кәсіпкерлікті тұрақты дамытуды қамтамасыз ету, 

экономикада оның үлесін ұлғайту, жаңа жұмыс орнының санын арттыру, айқын 

бәсекелестік ортаны құру, қоғамның орташа тобы ретінде меншік иелерінің 

бұқаралық тобын қалыптастыру көзделген. Бағдарламаны жүзеге асыру үшін 

мынадай міндеттер шешілуі тиіс: ұтымды нарықтық инфрақұрлымды 

қалыптастырып дамыту; салалық министірліктердің өндірісте, инновацияда және 

басқа салада шағын бизнесті дамытуға қолдау көрстеуі; несие беру ісіне жеке 

сектордың араласуы; шағын кәсіпкерлікті қолдау аясындағы нормативтік-

құқықтық актілерді жетілдіру. Шағын кәсіпорындардың дамуы нарықтық тауар 



 

270 
 

және қызметтермен толықтырады, экспорттың потенциалын арттырады және 

жергілікті шикізат ресурстарын тиімді пайдалануға мүмкіндік жасайды. Шағын 

кәсіпкерлік әлемдік жүйеде маңызды орын алады. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ФРАНЧАЙЗИНГТІ ДАМЫТУ МЕН 

ОНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ СИПАТЫ 

 

УДК 346.3(574)                                                 Сайдахмет З.Б.- ҚММУ студенті 

Ғылыми жетекші – аға оқытушы Ахатова А.А. 

 

Еліміз егемендігін  алған уақыттан бастап халықтың әл - ауқат жағдайы мен 

экономикасын дамып, жетілдіруге  ерекше мән беріп дамыту үстінде. Кәсіперлікті 

дамытып, бизнесті өркендету үшін мемлекеттің құрылымы сай келетін бірнеше 

дамыту бағыттарын  таңдауда. Осыған сай мысал келтірер болсақ  мұндай дамыту 

жолдарына  венчурлық, лизинг, фразчайзинг, концессиялық, оффшорлық кәсіппен 

дамыту бағыттарын таңдап алды. Осылардың ішінен қазіргі кездегі  дамуының 

қарқыны баяу болсада еліміздің  экономикасын жоғарғы деңгейге көтере 

алатындай бизнесті дамыту жолының бірі болып табылатын - франчайзинг. 

«Франчайзинг» термині француз тілінен «franchise» – жеңілдік, артықшылық, 

сонымен қатар салық пен жарналардан босату сөзінен шыққан.Енді 

франчайзингтік қатынасқа түсушілер және оған қатысты түсініктер, олар: 

Франчайзер – белгілі бір бизнестің үлгісін немесес тауар атауын (брэндтің 

атын) ақыға жалға беруші тұлға (кәсіпкер, фирма, компания немесе жеке тұлға 

(адам) болуы мүмкін). 

 Франчайзи — белгілі бір бизнестің үлгісін немесес тауар атауын (брэндтің 

атын)  ақыға жалға алушы тұлға (кәсіпкер, фирма, компания).  

Франшиза  — франчайзингтік келісім-шарттың нысаны (объектісі). Мұндай 

келісім-шарттың нысаны: бизнестің үлгісі, тауар белгісі (тауар атауы), өндіріс 

немесе қызмет көрсетудің технологиясы болып табылады. 

Яғни, франзайчинг кәсіпкерлік, жалғасымды іскерлік ынтымақтастық 

формасындағы үрдісінде, ірі компания, жеке-дара кәсіпкерге немесе кәсіпкерлер 

тобына өнімді өндіруге, тауарлар сауда- саттығына және осы компанияның сауда 
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маркасымен белгілі бір шектелген территорияда өзара шартпен анықталған бір 

мерзімге және белгілі бір шарттық қызметтерді ұсынады. [1] 

        Франчайзинг жаңадан бастаушы кәсіпкерлер үшін жаңа бизнеске, бүгінгі 

күндегі кәсіпорын мен оның жұмысшылары жинақталған үлкен тәжірибелерді 

пайдалануға мүмкіндік береді, сондықтан шетелдегі әрбір 12-ші кәсіпорынның 

франчайзингтік болуы кездейсоқтық емес.  

 

 
 

Біздің елімізде франчайзингтің даму қарқыны қандай? Қазақстанда ең алғаш 

1994 жылы әйгілі «Coca-Cola» компаниясының зауыты іске қосылғаннан бастап 

елімізде франчайзингтік қарым-қатынастар дами бастады деп айтуға болады. 

Бұдан кейін «Baskin Robbins», «Adidas», «InterContinental» сынды әлемге танымал 

брендтер Қазақстан нарығында жұмыс істей бастады. Қазір Қазақстандағы шағын 

және орта кәсіпкерлік нысандарының ішінде франчайзингтік қатынастардың 

көлемі бар - жоғы  5-10% пайызды құрайды. Ал, дамыған елдерде бұл көрсеткіш 

50 пайызды құрайды.  

Еліміздің Франчайзинг одағы мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры 2020 

жылға қарай отандық франчайзингтік кәсіпорындардың үлесін 20-30 пайызға 

жеткізу жолдарын қарастырып жатыр. Ол үшін, әрине, шағын және орта 

кәсіпкерлік саласын жандандыра түсу — басты міндет.[2] 

Ал енді франчайзингтің құқықтық аспектілеріне тоқталатын болсақ:   

Франчайзинг туралы арнайы заң мемлекеттердің бәрінде кездеспейді, тіпті 

арнайы заңның болуы франчайзингтің дамуына кедергі келтіреді- мыс деген пікір 

де бар. 

 Әрине, франчайзинг заңдық реттеуді қажет етеді, өйткені, франчайзинг мәні 

бойынша зияткерлік меншік құқығын пайдалануды басқа тұлғаға беру жөніндегі 

келісім, сондықтанда заңды құжат-шартпен негізделуі қажет. Егерде, зияткерлік 

меншік нысанын беру үрдісін реттейтін нормативті құжат болмаған жағдайда, 

негізгі құжат-франчайзингтік шартты заңды түрде бекіту өте қиын. Сондықтанда, 

франчайзингтік қатынаста қолданылатын негізгі түсініктер нормативті актілерде 

нақты көрсетілуі қажет. Көптеген елдерде, франчайзингтік қатынасты реттеу 
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бәсекелестік, кәсіпкерлік немесе зияткерлік меншікті қорғау туралы заңдар (Чили, 

Үндістан, Швеция және т.б.) немесе Азаматтық кодекс (Ресей, Польша, 

Португалия және т.б.) шеңберінде жүзеге асады. 

 2002 жылға дейін Қазақстанда да франчайзингтік нормалар аталған 

нормативтік-құқықтық актімен реттелді. Франчайзингті мемлекеттік қолдау 

туралы шаралар, әдетте, мемлекеттік кәсіпкерлікті қолдау бағдарламаларында 

жазылды. Франчайзинг туралы Заң қолданысқа енбей тұрған кезеңде, Қазақстанда 

франчайзинг белсенділік көп байқалмады. Сондықтанда, ҚР Азаматтық кодекстің 

45-тарауы және мемлекеттік бағдарламалардың негізгі тармақтары 

франчайзингтік қатынасты реттеу үшін жеткілікті болды. 

1999 жылы 1 шілдеде ҚР Азаматтық кодексінің Ерекше бөлімі заңдық күшке 

еніп, ең алғаш 45-тарауда «Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг)» атты 

заңды термин енгізілді. Бұл тарауда франчайзинг шартты құқықтық рәсімдеу 

және франчайзинг шарт нысандарының тізімі, тараптардың негізгі құқықтары мен 

міндеттері жазылды. 

ҚР АҚ-тың 902-бабында «Кешенді кәсіпкерлік сублицензия» ұғымына 

сипаттама берілді. Бұл бөлімде лицензиаттың (франчайзи) басқа тұлғаға 

сублицензия (субфраншиза) беру мүмкіндігі жазылғанымен, мастер франшиза 

және субфраншиза (бұл ұғымдар әлем тәжірибесінде кең таралған) ұғымдарына 

сипаттама бермеген. 

Дегенмен, ҚР АҚ-нің 45-тармағында франчайзингке заңды мәртебе беріліп, 

құқықтық алаң қалыптастырды. 

ҚР АҚ-нің 45-тармағының негізгі ережелері, франчайзингтік қатынасты нақты 

реттейтін нормалар «Кешендi кәсiпкерлiк лицензия (франчайзинг) туралы» 

Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 24 маусымдағы N 330-ІІ Заңына 

кіргізілді. 

Қазақстан франчайзингтің заңды анықтамасы жөнінде жеке заң қабылдаған 

ТМД елдері ішіндегі алғашқы мемлекет екенін атап кеткен жөн. Бүгінгі таңда 

франчайзинг туралы заң франчайзингтік шарттық қатынастарды реттейтін негізгі 

нормативтік-құқықтық акт болып табылады. Заңның 4-тараудың, 4-ші және 5-ші 

баптарында франчайзингтiк қатынастарды мемлекеттiк қолдаудың негізгі 

қағидалары мен мемлекеттiк қолдау шаралары анықталған. Шағын кәсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдаудың нысаны және инвестиция негізінде қолдау көрінеді. 

Заңның  

5-бабының 3-тармағында франчайзингтiк қатынастар субъектiлерiне 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жеңiлдiктер мен 

кепiлдiктер беру қарастырылған, алайда мұндай жеңілдіктер түрлері мен 

нысандары туралы нақты анықтама берілмеген. Франчайзингте, кәсіпкерліктің 

жеке бір түрі ретінде арнайы салық және өзге де жеңілдіктер қарастырылмаған. 

Зияткерлік меншік франчайзингтік шарт бойынша ұсыну пәні болып 

табылады, франчайзерге зияткерлік меншік құқығын Әділет Министрлігі 

зияткерлік меншік құқығы жөніндегі комитетінің Ұлттық Зияткерлік меншік 

институтында тіркелуіне көп көңіл аударуы қажет. Өйткені, заң бойынша 

лицензиардың тіркелген кешенді ерекше құқығы мемлекеттік қорғауда болады. 

Бірақ, тіркелмеген зияткерлік меншік нысанына қатысты, франчайзинг туралы заң 
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осындай зияткерлік меншік нысанына құқық беруді және оларды тіркеу 

тараптардың келісімімен жүзеге асыруды қарастырады. 

Заңның 20-бабында кешендi кәсiпкерлiк лицензияның (франчайзингтiң) негiзгi 

түрлерi көрсетілген: конверсиялық, көп кешендi, өндiрiстiк, тауарлық, бұлар 

франчайзингтік қатынасты қалыптастыру тұжырымын анықтау барысында 

қажет.[3] 

Заң, негізінен, сектордағы мәмілелерді құқықпен рәсімделу қажеттілігін 

қанағаттандырады. Бірақ, заңның әрекет етуі, егерде арнайы жеңілдіктер мен 

кепілдіктер қарастырылмаса, елдегі франчайзингтік қатынастардың дамуына әсер 

етуі шамалы. 

 Қазіргі кездегі жағдаяттарға сәйкес франчайзинг туралы заңға өзгерістер мен 

толықтыру енгізу және бұл үдеріске франчайзингтік сектордың өкілдері 

франчайзер, франчайзи және франчайзингтік сараптамашыларды мейлінше енгізу 

қажеттіліктері туындап отыр. 

Әрбір жыл сайын әлемдік экономика жаһандануда, заманауи франчайзинг 

бизнестің халықаралық түрі болғандықтан, франчайзинг туралы заңдарды 

тұрақты түрде біріздендіріп, жетілдіріп отыру мәселесі төтесінен тұр.Мысалы: 

Қазақстандағы франчайзингтің 90%-ы халықаралық мәртебеге ие (Баскин 

Роббинс франчайзингтік жүйесінің қатысушысы үш елдің өкілдерінен тұрады: 

АҚШ (франчайзер), Ресей (франчайзи), Қазақстан (субфранчайзи). Әлемдегі 

франчайзингтік шарттардың жартысынан көбі халықаралық болып табылады. Әр 

елдің франчайзинг туралы заңдары бір-бірімен қайшы келмеуі үшін, халықаралық 

институттар франчайзингтік қатынастарды реттейтін заңдар мен шарттарды 

жасауда арнайы ұсыныстар дайындайды. Мысалы, УНИДРУА халықаралық 

мастер франшиза шарттарын жасауға арналған нұсқау дайындады (Guide to 

International Master Franchise Arrangements,1998) және франшизаға қатысты 

ақпаратты жариялау туралы моделдік заң (Model Franchise Disclosure Law, 2002) 

жасады. 

    Халықаралық және ұлттық ассоциацияларымен франчайзингтік қатынастың 

негізгі құжаты – Франчайзингтің ар-намыс кодексі қабылданды. Бұл заңдық 

мәртебесі бар құжаты емес, сондықтанда мемлекеттік болып табылмайды. Бірақ, 

ар-намыс кодексі өте қажетті нормативтік құжат, франчайзинг нарығының 

қатысушылары үшін ойынның ар-намыс ережелерін бекітуге мүмкіндік береді. 

Кодексте франчайзерлер және франчайзилер үшін нормалар мен міндеттер, 

франшиза туралы ақпаратты жариялау тәртібі қарастырылған. Қазақстанда 

халықаралық ар-намыс кодексі жоқ, бірақ үлгі ретінде халықаралық ар-намыс 

кодексін пайдалануға болады. 

    Көріп отырғандай, аталған заңды қолдана отырып, кәсіпкерлік қызмет 

Үкіметтің орасан зор қолдауына ие болады. Кәсіпкерлік туралы заң франчайзингті 

жеке дара қарастырмайды, осы жағдайда франчайзингке жеңілдіктер мен 

пұрсаттылықтар беру туралы айту қиын. Кәсіпкерлікке арналған бағдарламаларда 

көрсетілген жеңілдіктер шеңберінде франчайзинг пұрсаттылықтар алуы мүмкін. 

Дегенменен, «сапалы кәсіпкерлік» деңгейінің өсуіне үлкен әсер ететін 

франчайзинг үшін жеке пұрсаттылықтар беру талаптарын қарастырған артық 

емес.[4] 
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Қорыта келе, фразчайзингті дамыту үшін мынадай іс-шараларды жасауымыз 

керек деп ойлаймын: Қажетті нормативтік-құқықтық базаны құру және 

қолданыстағы заңдарды жетілдіру; Қазақстан Республикасы мен Санаткерлік 

меншіктің Дүниежүзілік ұйымының арасындағы ынтымақтастық бағдарламасы, 

ҚР «Инновациялық қызмет туралы заңы», «ҚР патент туралы заңы», «ҚР 

Инвестиция туралы заңы», «ҚР Лицензиялау туралы заңы». Бірақ бұл заң актілері 

әлі де болса франчайзингтің мазмұнын толық ашпайды және бірқатар түзетулерді 

талап етеді. Сонымен қоса  «Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) 

туралы» Заң нақты «Франчайзинг туралы» Заң ретінде қайта қаралып, мазмұны 

жоғарыда көрсетілген  заңдармен үйлестіріліп, жаңаланып, бір жүйеге келтірілуі 

қажет. Франчайзинг саласы мен монополияға қарсы заңнамада мемлекеттің 

шектен тыс реттеуге бағытталған заңдары мен нормативтік актілерін өңдеп, 

толықтыру керек; Франчайзингтік іс-әрекетті жүзеге асыру барысында әкімшілік 

кедергілерді төмендету шараларын жүзеге асыру керек; Аймақтық және қалалық 

әкімшіліктердің кәсіпкерлікті қолдау департаменттерінде франчайзингті тіркеу 

және қолдау бөлімдерін құру тиімді болар еді; Франзайзердің кепілдемесімен 

франчайзиге несие беру; Шағын бизнесті дамыту қорының франчайзингті 

несиелеу бағдарламасын жергілікті органдардың көмегімен жүзеге асыру; 

Франчайзиге салық салу жүйесін жеңілдету, отандық франчайзерлердің жұмысын 

ынталандыру үшін корпоративтік табыс салығын роялтидің мөлшеріне төмендету 

және жергілікті франчайзилерді жер салығы мен мүлік салығынан босату керек.       
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Аннотация 

В условиях новой экономики основополагающим социальных институтов 

признаются институты образования, здравоохранения и социальной защиты, 

которые во всех развитых странах забирают более 40% бюджетного 
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финансирования. Внутри социальных затрат реализуется  приоритет услуг 

образования и здравоохранения над социальной помощью, которая становится всё 

более адресной, а условия её предоставления всё более жесткими.   

Основным направлением совершенствования социальной политики является 

развитие форм партнерства государства с частным и некоммерческим сектором и 

развития новых модификаций экономических отношений и форм контрактов. 

Ключевые слова: социальный капитал,инновационная система, человеческий 

капитал, человеческий потенциал, инновационный процесс 

В социально-экономической системе категория человеческого потенциала 

рассматривается в качестве одного  из конструктивных элементов новой 

парадигмы политической экономии. Изучение воспроизводства этого важнейшего 

элемента, человеческого потенциала, требует осмысления и включения в процесс 

воспроизводства таких традиционных составляющих «неэкономической» сферы 

как образование, здравоохранение, культура, система социальной защиты, т.е. 

социальной сферы. По мнению современных экономистов «объективным 

выражением роли человека становятся пропорции, охватывающие в комплексе 

все хозяйство как единство двух сфер – материального и нематериального 

производства» [1].  

Во мнениях ученых о содержании понятия социальная политика нет единства, 

и существует определенный спектр мнений. 

Многие авторы понимают под  социальной «политику, имеющую 

непосредственное отношение к общественному благосостоянию людей, к 

удовлетворению их материальных, социальных и интеллектуальных 

потребностей, к формированию уважения к человеческому достоинству, к 

установлению социальной стабильности и социального мира в обществе»[2].  

Такое представление о социальной политике привнесено из социалистической 

экономики и представляет основные идеи общества социального равенства, 

общества без конфликтных социальных групп. В реальности эти группы имеют 

различные интересы и системы ценностей. Несмотря на пропаганду ценностей 

гуманизма, такое определение социальной политики нечетко, нерентабельно, не 

удовлетворяет современным требованиям конкурентоспособного общества.    

Социальная политика, как и вся система общественных отношений, 

претерпела за годы реформ кардинальные изменения. В социалистической 

экономике она трактовалась как система организационных мер, направленных на 

конкретные преобразования в социальной сфере (рост масштабов жилищного 

строительства, численности врачей и учителей, увеличение численности школ и 

т.д.). При этом система социальной защиты, как важнейшая часть социальной 

политики, включала в себя:  

 право на труд; 

 гарантированное государством пенсионное обеспечение; 

 гарантированные государством пособия по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам и т.п. 

 административно регулируемые цены, обеспечивающие доступность 

основных товаров и услуг;  
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 бесплатность образования, здравоохранения и многих форм досуговой 

активности;  

 бесплатность предоставления жилья и символичность коммунальных 

платежей и т.д. 

 множество социальных пособий для нетрудоспособных членов общества. 

Несколько другое понимание социальной политики можно встретить у 

Шаталина С.С. и его соавторов. Они считают, что объектом социальной политики 

является «положение классов и социальных групп, наций и народностей, 

социально-классовые и национальные отношения, положение личности в 

обществе и её связи с ним, все аспекты народного благосостояния, присущий 

обществу и составляющим его классам образ жизни» [3]. Такое определение 

социальной политики более соответствует традициям социологии, делая акцент 

на положение социальных групп и образ жизни.    

Другие авторы считают, что изучение дифференциации населения и 

сосредоточение социальной политики только на материальном положении 

полярных групп не учитывает «показателей социальной активности населения: 

характера трудовой деятельности, участия или неучастия в общественно-

политической жизни, уровню девиантного поведения и другим признакам»[4]. 

Такая точка зрения представляется аргументированной, так как в обществе 

переходного периода отчетливо формируются социальные группы с совершенно 

разными моделями поведения и системой ценностей, имеющие в корне 

различный образ жизни. И предназначением социальной политики   в таких 

условиях   является воздействие как на интересы и поведение высших классов, так 

и решение проблемы бедности, которая не является только лишь проблемой 

низкого уровня жизни. Это проблема сужения базы для 

высококвалифицированной рабочей силы, ухудшения здоровья и образованности 

населения и т.п. 

Таким образом, это подчеркивают сами авторы, они сознательно сужают 

рамки социальных обязательств государства перед гражданами законодательными 

определениями конкретных действий в социальной сфере, уклоняясь от вопроса о 

возможности и необходимости государства влиять  «непосредственно на рост 

доходов граждан, делая население более самодостаточным и свободным в выборе 

социальных благ»[5]. 

При таком подходе авторы попросту упускают из виду такие элементы 

социальной политики, как социальное страхование, активную политику занятости 

и др., а основная дискуссия ведется ими вокруг бюджетно-детерминированных 

социальных стандартов (льгот, услуг, пособий).  

Многие другие авторы практически отождествляют социальную политику с 

социальной защитой [6,7]. 

Термин «инфраструктура» в своей наиболее распространенной трактовке 

исходит из буквальной интерпретации латинских слов – низкие строения, что 

позволяет переводить этот термин как «фундамент», «основание».  Традиционно 

экономический анализ выделял производственную и социальную 

инфраструктуру, которая нередко отождествлялась с понятием «социальная 

сфера» [8,9,10] . 
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Мы не согласны  с такой точкой зрения. Следует также отметить, что в нашем 

понимании инфраструктура  - это не просто совокупность материально-

вещественных элементов, которые обеспечивают оказание услуги образовании, 

здравоохранения и др. Она является элементом организации социального 

пространства и неразрывно связана с неформальными нормами и правилами, в 

единстве с которыми образует соответствующий институт (образования, 

здравоохранения, социальной защиты, культуры).  

Аналогичные подходы к трактовке социальной инфраструктуры есть у 

казахстанских авторов, которые считают, что «инфраструктура включает 

компоненты не только материально-технического, но и процессуального, 

человеческого характера, порождающие качественные особенности общества. 

[11].  

По нашему мнению, если система социальной защиты – это система снижения 

рисков, то её основная функция заключается в помощи человеку, находящемуся в 

трудном социальном положении, или в том, чтобы предвидеть возможные 

трудности и помочь противостоять им. Причины, вызывающие возможности 

возникновения трудных социальных положений лежат в самой основе рыночной 

экономической системы. Они относятся к классу неустранимых противоречий и 

необходимости сочетать экономический порядок, основанный на личной свободе 

и социальное развитие. 

Социальная защита – это система институтов, снижающих, нейтрализующих 

или предотвращающих социальные риски трудоспособного и нетрудоспособного 

населения страны в сфере производства, распределения, обмена и потребления, 

согласно критериям социального государства и официальной социальной 

политике.  

Все институты социальной сферы имеют равное значение в реализации 

человекоориентированной парадигмы человеческого развития, хотя нередко в 

экономических исследованиях делают акцент именно на образовании и 

здравоохранении, как ключевых сферах, формирующих человеческий капитал.  

Статистические данные говорят о значительном сходстве количественных 

параметров процесса усиления социальной ориентации государственного 

регулирования в странах мира, как развитых, так и развивающихся. Наибольшие и 

во многих странах растущие потоки государственных расходов, не менее 40% от 

объемов финансирования предназначены на развития систем образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения. Значительная  часть расходов  - 

в среднем 20-25% идет на сферы образования и здравоохранения. Если 

рассмотреть другие статьи расходов, то это происходит за счет значительного 

сокращения расходов на развитие транспорта и связи в результате 

дерегулирования и приватизации объектов и повышения эффективности затрат, а 

также жилья и коммунальных услуг, расходы на которые всё больше 

перемещаются в сектор домашних хозяйств.  

В условиях человекоориентированной парадигмы основными видами 

социальных институтов признаются институты образования, здравоохранения и 

социальной защиты, которые  во всех развитых странах забирают более 40% 

бюджетного финансирования. Внутри социальных расходов  реализуется  
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приоритет услуг образования и здравоохранения над социальной помощью, 

которая становится всё более адресной, а условия её предоставления всё боле 

жесткими.   

Важным направлением совершенствования социальной политики является 

развитие форм партнерства государства с частным и некоммерческим сектором и 

развития новых модификаций экономических отношений и форм контрактов. 
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Казахстанский бизнес - это тот сектор экономики, который в буквальном 

смысле порожден реформами. 

Одним из приоритетных направлений экономической реформы, производимой 

в настоящее время в Казахстане, является становление и развитие малого бизнеса. 

Общество всё больше осознаёт, что малый бизнес представляет собой одно из 

ключевых условий формирования рыночных механизмов и является 

составляющей частью современной рыночной системы. Развитие малого бизнеса 

в единстве с диверсификацией (разбиением) промышленного сектора составляют 

одну из основ стратегии «Казахстан - 2030». Малый бизнес в Казахстане является 

не только необходимым звеном в создании рыночной системы хозяйствования, но 

и наиболее существенным элементом в социальном преобразовании 

общества.Страна процветает благодаря предпринимателям, а предприниматели – 

благодаря поддержке своих государств[1]. 

Сегодня назрела ситуация, когда малое предпринимательство должно 

использовать свою гибкость, мобильность, рыночную объективность для 

ускоренного поиска своего места в инновационной экономике. Государство, в 

свою очередь, должно создать благоприятные условия для реализации инициатив 

предпринимательской среды и нацелить свою помощь на те предприятия малого 

предпринимательства, которые имеют наибольший потенциал с точки зрения 

своей конкурентоспособности и повышения научно-технологического потенциала 

страны. 

Следует отметить, что государством ведется реализация Программы 

«Дорожная карта бизнеса-2020»,  оператором  которой  является   АО «Фонд 

развития предпринимательства “Даму”», целью которой является обеспечение 

устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в не 

сырьевых секторах экономики, а также сохранение действующих и создание 

новых постоянных рабочих мест. 

На опыте ведущих странсовременного мира актуальным способом развития 

предпринимательства можно отнести различные тенденциив сфере туризма. 

Такие как: QR-код в ресторанном бизнесе, «Popup»рестораны,электронное меню, 

создание специальных приложений для ресторана, бронирование отеля через 

GPS-навигатор автомобиля, автоматизированные трансферы и многое  другое.  

На сегодняшний день в странах Европы всплывающие окна, так называемые 

«PopUp» пользуются все большей популярностью. Что такое PopUp? 
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Всплывающее окно может быть любым временным бизнесом, таким как 

магазин, киоск или другое временное пространство для бизнеса, чтобы продавать 

товары и услуги в течение ограниченного периода времен[2, c. 10]. 

Всплывающие предприятия связаны с рядом преимуществ, включая более 

низкие затраты на запуск и увеличение прибыли. Они также являются 

эффективным способом повысить осведомленность о бренде, прежде чем 

состоится официальноеоткрытие на постоянное место, а также предоставит 

возможность рассказать о своем целевом рынке и продукте, собирать обратную 

связь в реальном времени и вносить любые изменения, до открытия 

определенного бизнеса.Также, с помощью такого рода бизнеса предприниматель 

может опробовать место до оплаты дорогостоящей цены на аренду, изучить 

различные варианты маркетинга и разработать новые партнерские отношения. 

Запуск всплывающего окна - прекрасная возможность опробовать бизнес-модель, 

прежде чем решиться. 

Именно такой вид бизнеса в Европе позволяет внести значительный вклад в 

развитие экономики и социальной жизни в государстве[3, c. 13]. 

Развитие «PopUp» ресторанов в Казахстане опираясь на практику зарубежных 

стран позволит решить экономические, социальные и политические проблемы, а 

также проблемы малого и среднего предпринимательства. 

Одним из главных проблем социального и экономического уровня жизни в 

Казахстане и в Средней Азии является – безработица.  

Согласно прогнозу МОТ, в 2018-м уровень мировой безработицы, по оценкам 

специалистов, побил очередной рекорд, составив 5,6%, или 192,7 млн. человек. 

По сравнению с 2017-м это число увеличилось на 2,6 млн. человек. В России 

уровень безработицы в 2018 году по сравнению с 2017-м снизился с 5,2% (3,9 

млн. человек) до 5% (3,8 млн. человек). В 2019 году этот показатель, по оценкам 

МОТ, будет равняться 4,9% (3,6 млн. человек). Численность безработных в 

Казахстане, по оценке, 2018 года составила 441,8 тыс. человек, уровень 

безработицы — 5% к численности рабочей силы. Согласно статданным, 

численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве 

безработных, 2018 года составила 70,3 тыс. человек, или 0,8% к рабочей силе[4, c. 

27]. 

Долгосрочная безработица является одной из главных забот политиков. 

Помимо финансовых и социальных последствий для личной жизни, долгосрочная 

безработица негативно влияет на социальную сплоченность и, в конечном счете, 

может препятствовать экономическому росту.  

Предпринимательство и само занятость являются ключевыми факторами для 

достижения разумного, устойчивого и инклюзивного роста. Более того, нашим 

главным приоритетом должен быть девиз - «снова заставить Азию расти и 

увеличить количество рабочих мест, не создавая новых долгов». 

В его поддержку предпринимательства и само занятости, государстваСредней 

Азии должны фокусировать свои усилия на: бизнес-стартапы, безработных и 

людей из уязвимых групп населения, поддержку социальных предпринимателей; 

и микрофинансирование. Они также должны стремиться: расширить знания о 
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предпринимательстве и само занятости; создание потенциала в странах и 

регионах; и поддержки предпринимательства финансово. 

Предлагаемая тема «Pop-Up» ресторан является абсолютно инновационным и 

эффективным поводом для того, чтобы безработные в сфере туризма и не только, 

начали свой собственный бизнес в области, которая постоянно растет во всех 

странах и по всей Средней Азии. 

«Pop-Up» рестораны направлены на «использование собственного 

предпринимательства» в качестве средства трудоустройства. 

Предпринимательство занимает видное место в политической повестке дня всех 

стран мира, как инструмент борьбы с безработицей и социальной изоляцией, а 

также стимулирования инноваций среди безработных. 

В первую очередь, открытие такого рода ресторанов требует 

транснационального сотрудничества между партнерами для того, чтобы 

применить опыт, необходимый для воплощения данных намерений в создание 

наиболее эффективных результатов. «Pop-Up» ресторан предлагает много из 

таких же преимуществ как традиционный ресторан без высоких накладных 

расходов. Движение «Pop-Up»ресторана растет настолько, что во всемирной 

платформе «Airbnb» скоро будет доступна услуга по бронированию 

всплывающих ресторанов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что открытие «Pop-Up»ресторанов 

позволит решить многие экономические и социальные проблемы на уровне 

государства. Также главным преимуществом является- революционный 

эффективный подход, позволяющий начинающим предпринимателям запустить 

свой стартап быстро и с минимальными затратами. Для 

гастроэнтузиастов«PopUp» — уникальный шанс с минимальными вложениями 

попробовать себя в роли владельца кафе или шеф-повара, а для клиентов— 

знакомство с мировыми кулинарными трендами и новинками. Это принципиально 

новый формат общепита, благодаря которому предприниматели и покупатели 

будут вместе определять новый гастрономический облик своего города. 
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Предпринимательство- двигатель экономики. Приоритетной задачей для 

правительств каждой страны является развитие малого и среднего бизнеса, 

которые служат катализатором рыночной экономики. Предпринимательство в 

нашей стране находится на стадии своего становления, и правительство создает 

всесторонние усилия для его развития. Любое государство процветает благодаря 

предпринимательству, а предприниматели благодаря поддержке своего 

государства. 

Историю своего развития в Казахстане предпринимательство берет с 

обретением нашей страной независимости. В тот период новые, только 

образованные и уже суверенные страны бывшего СССР пытались встать на путь 

политической и экономической интеграции, в том числе и Казахстан. Понимание 

того, что малый и средний бизнес выведет нашу страну на новый уровень 

экономического развития правительством, нового, образованного государства 

были предприняты шаги для развития предпринимательской деятельности.  

Первым из них было введение либерализации цен. В этот период (1992-1994) в 

Казахстане активно развивается сфера услуг. Новое время подталкивало людей 

заработкам, которые приносили быстрые деньги. Именно сфера торговли и 

оказания услуг и были первыми зачатками малого бизнеса. Однако в эти годы 

появилась так называемая теневая экономика страны. В 1992 году состоялся 

первый форум казахстанских предпринимателей при участии Презента 

Нурсултана Назарбаева. Однако в производственном секторе наблюдался застой. 

Для его развития правительством был принят второй шаг, который подразумевал 

введение жестких монетарных норм. Данная мера означала понижение налогов 

для предприятий промышленной индустрии. Предпринимательство по-прежнему 

делало акцент на торговли и сфере услуг. Однако новые нормы в 

законодательстве породили изменения и в малом бизнесе. Появился так 

называемый челночный бизнес. Челноки со всей республики валом повалили в 

страны ближнего зарубежья за товаром, привозя и перепродавая его с наценкой. 

Свой новый виток развития казахстанское предпринимательство получило в 

1997 году. 7 июля того года Президентом нашей страны был подписан указ «О 

развитии малого и среднего бизнеса». Тот период был ознаменован ростом малой 

приватизации. Предпринимательство выходит на новый уровень своего развития. 

Теперь предпринимательство принимались усилия по выходу на международный 

рынок. Появляется новый пласт под названием национальная олигархия, в руках 

которой оказались большие средства. Отрасли производства обретают сои новые 
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формы и активно развиваются. Однако сфера социального обслуживания 

находилась в упадке. Причиной этому послужила неправильная политика в этой 

отрасли на первых этапах становления новой Республики. 

Развитие предпринимательства столкнулось с разнообразным количеством 

проблем. Первая и, пожалуй, главная проблема-это несовершенство нашего 

законодательства в области экономики и бизнеса. В нем недостаточно четко и 

двояко прописаны пункты, касающиеся ведения бизнеса. Еще одной проблемой 

является отсутствие конкурентоспособности среди предпринимателей Казахстана. 

Третью проблему можно обозначить как административное несовершенство 

системы регистрации бизнеса. К второстепенным проблемам можно отнести 

отсутствие хорошей технической базы и квалифицированных кадров. Однако с 

наступлением нулевых ситуация начинает стабилизироваться. За первые 10 лет 

своего независимого существования Казахстан сделал качественный скачок в 

экономике и к началу века законодательная, материально-техническая и 

административная базы существенно обновились и предпринимательство в нашей 

стране сделало шаг вперед. 

Последний этап развития малого среднего бизнеса начинается с наступлением 

нового века. Этот период характеризуется стабильным ростом экономики   и 

развитием ее отраслей. Активный рост рыночной экономики происходил при 

поддержки различных государственных фондах (Фонд содействия занятости 1997 

год), банков второго уровня, кредитных организаций, кредитов по линии 

Азиатского Банка Развития и Европейского Банка реконструкции и развития. 

Поддержка предпринимателей также не редко озвучивалась Президентом страны. 

К примеру, 29 января 2010 года Нурсултаном Назарбаевым была озвучена 

программа поддержки предпринимателей «Стратегия развития малого и среднего 

бизнеса: Казахстан-2020». Данный проект позволяет казахстанским бизнесменам 

везти бизнес в рамках свободного торгового поля. Для желающих открыть свое 

дело стало проще и безопасней, то есть, с минимальными рисками. Все это 

позволило предпринимателям быть более уверенными в завтрашнем дне и более 

четко выстраивать свою бизнес стратегию. В период с 2010 по 2018 года 

значительно расширилась область сотрудничества с международным рынком. 

Процент инвестиций вырос на 27%. Значительный рост получила отрасль малого 

и среднего бизнеса. «Фонд развития бизнеса Даму» позволяет предпринимателям 

открывать и расширять свои бизнес возможности. 

Сегодня бизнес в Казахстане набирает силу и каждый кто хочет стать 

предпринимателем может с уверенностью продвигать свою бизнес идеи. 
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  Ғылыми жеткеші - э.ғ.к., доцент Сабыржан А. 

 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес әркімнің еңбек ету 

бостандығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауына құқығы бар. Еріксіз 

еңбекке  соттың үкімі бойынша не төтенше жағдайда немесе соғыс жағдайында 

ғана жол беріледі. Әркімнің қауіпсіздік пен тазалық талаптарына сай еңбек ету 

жағдайына, еңбегі үшін нендей бір кемсітусіз сыйақы алуына, сондай-ақ 

жұмыссыздықтан әлеуметтік қорғалуға құқығы бар (ҚР Конституциясының 24-

бабы). ҚР Еңбек кодексінде Қазақстан Республикасындағы азаматтардың еңбек 

бостандығына қатысты конституциялық құқығын жүзеге асыру барысында 

туындайтын еңбек қатынастарын реттейтіні көрсетілген.  

Қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы еңбек туралы заңды қолдану, 

бұрын қызметкер (қызметкердің өкілі) мен жұмыс беруші (жұмыс берушінің 

өкілі) арасында реттелмеген жеке еңбек, ұжымдық шарттардың орындалуы 

туралы алауыздықтар - еңбек даулары деп танылады. 

Еңбек дауларын туғызатын жағдайлар әр түрлі. Бұл объективтік сипаттағы 

факторлар болуы мүмкін: нарықтық экономикаға көшуге, мемлекеттік меншікті 

жекешелендіруге, жекелеген кәсіпорындардағы өндірістің жағдайына және соған 

байланысты қызметкерлердің жұмыстан босатылуына орай, республикада 

қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық жағдайлардан; меншік иесінің (жұмыс 

беруші) кәсіпорындарда (ұйымда) ауысуы және  басқалар. 

Бұл субъективтік сипаттағы себептер: өндірістің ұйымдастырылуын, 

қызметкерлердің бірлесе еңбек ету мүддесін қамтамасыз ететін әкімшілік-басқару 

аппаратындағы адамдардың қателіктері, біліксіздігі; кәсіпорындардың басшы 

құрамының еңбек заңы саласындағы құқықтық даярлығының жеткіліксіздігі; 

жалдамалы қызметкерлердің де құқықтық санасы онша жоғары бола бермей, 

өздерінің еңбек құқықтары мен міндеттерін жетік білмейтін қызметкерлердің 

жұмыс берушіге негізсіз талаптар қоятындығы. 

Еңбек дауының ұжымдық және жеке сияқты екі түрі бар.  

Жеке еңбек дауы - қызметкер мен жұмыс беруші арасындағы еңбек туралы 

заңдарды қолдану мәселелері жөніндегі, жұмыс беруші (жұмыс беруші өкілі) мен 

қызметкер (қызметкер өкілі) арасында бұрын реттелмеген жеке еңбек, ұжымдық 

шарттардың талаптарын орындау туралы келіспеушіліктер. 

Еңбек даулары екі сатыда - тараптардың келісімі бойынша немесе сот 

тәртібімен қаралады. Тараптардың келісімімен еңбек дауларын келісім 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%88%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B6%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://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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комиссиясы қарауы мүмкін. Келісім комиссиясы тараптардың бірлескен шешімі 

бойынша жұмыс берушілер мен қызметкерлердің саны тең өкілдерінен тепе-тең 

негізде құрылады. Қызметкерлердің өкілдері келісім комиссиясына ұйымның 

жалпы жиналысында (конференциясында) сайланады. Жұмыс берушінің 

өкілдерін ұйым басшысы тағайындайды. Келісім комиссиясын ұйымдық-

техникалық жағынан қамтамасыз етуді жұмыс беруші жүзеге асырады. Келісім 

комиссиясы өз құрамынан комиссияның төрағасы мен хатшысын сайлайды. 

Келісім комиссиясы арыз берушінің өтінішін ол берілген күннен бастап үш 

күн мерзімде қарайды. Оны қарау нәтижелері бойынша келісім комиссиясының 

шешімі қабылданып, арыз берушіге беріледі. Келісім комиссиясының арыз 

берушінің талабын қанағаттандырған шешімін қарсы тарап үш күн мерзімде 

орындайды. Егер де қызметкер келісім комиссиясының шешімімен келіспесе үш 

айдың ішінде еңбек дауы бойынша сотқа арыздануға құқығы бар. 

Қызметкерлер еңбек құқықтық қатынастарынан туындайтын талаптар 

бойынша сотқа жүгінген жағдайда олар мемлекет кірісіне сот шығындарын 

(мемлекеттік баж бен істің қаралуына байланысты шығыстарды) төлеуден 

босатылады. Егер осы талап бойынша моральдық шығынды өндіру туралы талап 

қойылса, онда мүлік дауы емес бойынша алынатын мемлекеттік алым төленуі 

қажет. 

Осы еңбек даулары бойынша берілген талап арыздың 90% жоғары мөлшері өз 

дәлелдерін тауып қанағаттандырылған. 

Ұжымдықеңбек дауларыбітімгерлік рәсімдер, еңбек арбитражы, делдалдың 

қатысуымен және ереуілге шығу жолдарымен қаралады. 

Бітімгерлік рәсімдер.Жұмыс беруші, жұмыс берушілердің бірлестігі (олардың 

өкілдері) қабылдамаған немесе олардың ішінара қанағаттандырған талаптары 

алдымен бітімгерлік комиссиясында, ал онда келісімге қол жеткізілмесе - еңбек 

арбитражында қаралады. Тараптар ұжымдық еңбек дауын қараудың кез келген 

сатысында делдалға жүгіне алады. Делдалдық рәсім бітімгерлік 

комиссиясындағы, еңбек арбитражындағы бітімгерлік рәсімдерге қарағанда 

дербес рәсім болып табылады және солармен қатар жүргізілуі мүмкін. 

Бітімгерлік комиссиясы. Бітімгерлік комиссиясын тараптар жұмыс беруші, 

жұмыс берушілердің бірлестігі (олардың өкілдері) өз шешімін қызметкерлерге 

(олардың өкілдеріне) хабарлаған не хабарламаған күннен бастап не ұжымдық 

келіссөздер барысында келіспеушіліктер хаттамасы жасалған күннен бастап 

күнтізбелік үш күн ішінде құрады. Бітімгерлік комиссиясы ұжымдық еңбек дауы 

тараптары өкілдерінен тепе-тең негізде құрылады. Бітімгерлік комиссиясын құру 

туралы шешім жұмыс берушінің актісімен және қызметкерлер өкілдерінің 

шешімімен ресімделеді.Бітімгерлік комиссиясы құрылған күнінен бастап үш 

жұмыс күнінен кешіктірмей қызметкерлердің (олардың өкілдерінің) талаптарын 

қарайды. Бітімгерлік комиссиясының талаптарды қарау, көрсетілген мерзімді 

ұзарту тәртібі тараптардың келісімімен жүзеге асырылады және хаттамамен 

ресімделеді. Бітімгерлік комиссиясы бітімгерлік рәсім барысында, 

қызметкерлермен (олардың өкілдерімен), жұмыс берушімен, жұмыс берушілер 

бірлестігімен (олардың өкілдерімен), мемлекеттік органдармен және өзге де 

мүдделі тұлғалармен консультациялар жүргізеді.Комиссияның шешімі тараптар 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B6%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://melimde.com/medicinali-izmetterdi-korsetu-turali--shart-apps-16-astana--20.html
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келісімінің негізінде қабылданады, тараптардың өкілдері қол қоятын хаттамамен 

ресімделеді және оның тараптар үшін міндетті күші болады.Бітімгерлік 

комиссиясында келісімге қол жеткізілмегенде, оның жұмысы тоқтатылады, ал 

дауды шешу үшін еңбек арбитражы құрылады. 

Еңбек арбитражы. Еңбек арбитражын ұжымдық еңбек дауының тараптары 

бітімгерлік комиссиясының жұмысы тоқтатылған күннен бастап күнтізбелік бес 

күн ішінде әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі республикалық, 

салалық немесе өңірлік комиссия мүшелерінің қатысуымен құрады. Еңбек 

арбитражы мүшелерінің саны, оның дербес құрамы, еңбек дауын қараудың тәртібі 

тараптардың келісімімен белгіленеді. Еңбек арбитражы кемінде бес адамнан 

құрылуға тиіс. Еңбек арбитражының құрамына қоғамдық бірлестіктердің өкілдері, 

мемлекеттік еңбек инспекторы, мамандар, сарапшылар мен басқа да адамдар 

енгізіледі. Еңбек арбитражының төрағасын тараптар арбитраж мүшелері 

қатарынан сайлайды. Еңбек арбитражы ұжымдық еңбек дауын ұжымдық еңбек 

дауы тараптары өкілдерінің міндетті түрде қатысуымен, ал қажет болғанда басқа 

да мүдделі адамдар өкілдерінің де қатысуымен қарайды. 

Ұжымдық еңбек дауын делдалдың қатысуымен қарау. Ұжымдық еңбек дауын 

делдалдың қатысуымен қарау тәртібі ұжымдық еңбек дауы тараптарының келісімі 

бойынша айқындалады.Тараптар өздеріне қатысты тәуелсіз ұйымдар мен 

тұлғаларды делдал ретінде белгілейді. Әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу 

жөніндегі республикалық, салалық, өңірлік комиссиялар ұжымдық еңбек дауы 

тараптарының келісімімен ұжымдық еңбек дауларын реттеу жөніндегі жұмысқа 

орталық және жергілікті атқарушы органдардың, қауымдастықтардың және басқа 

да қоғамдық бірлестіктердің басшылары мен қызметкерлерін, жұмыс берушілерді, 

сондай-ақ тәуелсіз сарапшыларды тарта алады.Делдалды таңдау жағдайларының 

бәрінде олардан делдалдық етуге жазбаша келісім алынуға тиіс. 

Ұжымдық еңбек дауларын шешудін, сондай-ақ ереуілге шығу құқығын іске 

асырудың тәртібі мен әдістерін реттеудің құқықтық негіздері Қазақстан 

Республикасының 1996 жылғы 8 шілдедегі "Ұжымдық еңбек даулары және 

ереуілдер туралы" Заңында белгіленген. Еңбек ұжымының ұйымдардағы еңбек 

жағдайларымен еңбекке ақы төлеуді белгілеу және өзгерту, ұжымдық шарттар 

мен өзге де келісімдерді жасасу, оларға өзгерістер енгізу және орындау 

мәселелері жөніндегі талаптары осы ұжым мүшелерінің жалпы жиналысында 

(конференцияда) қалыптасады және ұжым мүшелерінің не 

конференция делегаттарының кепшілік дауысымен қабылданып, бекітіледі. 

Ұжымның талаптары жазбаша түрде баяндалып, жұмыс берушіге жіберіледі. 

Еңбек ұжымының мүдделерін олар өкілеттік берген өкілдер немесе орган 

қорғайды. Егер бұл көрсетілген талаптарды бірнеше еңбек ұжымдары қоятын 

болса, онда олардың мүдделерін де ездері өкілеттік берген органдар қорғайды. 

Салалық немесе аумақтық кәсіподақ органдары өкілетті органдар міндетін атқара 

алады. 

Еңбек ұжымының талаптары келістіру рәсімі тәртібімен қаралады, яғни 

ұжымдық еңбек дауы кезектілік тәртібімен алдымен келістіру комиссиясында 

қаралады, келісімге келе алмаған жағдайда - еңбек сараптау комиссиясында 

қаралады. Еңбек туралы заңдық және өзге де нормативтік-құқықтық актілерді 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B6%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
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қолдану жөніндегі еңбек даулары (оларды орындамау не бұзу жөніндегі) 

тараптардың біреуі өкілінің арызы бойынша сотта қаралады. Ұжымдық еңбек 

дауын шешудің ең ақырғы шарасы ереуіл болып табылады. Ереуіл деп еңбек 

ұжымының жұмыс беруші мен ұжым арасындағы өздерінің әлеуметтік-

экономикалық және кәсіби талаптарын қанағаттандыру жолындағы күрес 

шаралары түсініледі. Ереуіл еңбек ұжымы мүшелерінің белгілі бір мерзімге 

немесе жұмыс берушінің еңбек ұжымының талаптарын қанағаттандырған 

мерзіміне дейін жұмысты толықтай не ішінара тоқтатуы (жұмысқа шықпау, еңбек 

міндеттерін орындамау). Ереуілге шығу жөніндегі шешім — еңбек дауын 

келістіру рәсімдерінің көмегімен шешуге мүмкін болмаған жағдайда 

қабылданады. Сонымен, еңбек даулары дегеніміз — қызметкер мен жұмыс беруші 

арасындағы бұрын реттелмеген еңбек дауларын шешу туралы заңды қолдану жеке 

еңбек және ұжымдық шарттар талаптарының орындалуы жөніндегі 

келіспеушіліктер. 
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 Динамичное развитие национальной экономической системы в XXI веке 

невозможно без сочетания эффективной инновационной экономики и развития 

человека, чей потенциал становится ведущей движущей силой.  Стратегические  

интересы Казахстана требуют повышения конкурентоспособности отечественной 

экономики и осмысления того факта, что на современном этапе качество 

человеческих ресурсов страны является вместе с инновационно-инвестиционной 

деятельностью ключевыми факторами трансформации отечественной экономики 

в постиндустриальную стадию.  

В Послании Республики Казахстан 2014 года «Казахстанский путь – 2050: 

Единая цель, единые интересы, единое будущее» в качестве одной из задач 

Президент выделяет следующую: «Необходимо продолжить внедрение 

принципов меритократии в кадровую политику государственных предприятий, 

национальных компаний и бюджетных организаций»[1,с.3]. 

В Стратегии «Казахстан – 2050» Президент Казахстана Н.А. Назарбаев 

говорит: «Чтобы стать развитым конкурентоспособным государством, мы должны 

стать высокообразованной нацией» [2,с.5]. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B6%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B6%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D1%83%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%B5%D1%83%D1%96%D0%BB
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        От того, насколько эффективен менеджмент в организации, зависит 

эффективность деятельности в целом, возможности и динамика развития 

организации, а также ее инвестиционная привлекательность. Другими словами, 

оценка качества менеджмента - это стратегически важная информация в самом 

широком смысле слова. Сегодня любой руководитель, взявший на вооружение 

позиционные подходы к организации эффективного управления, получит явное 

конкурентное преимущество перед теми, кто действует по старинке. Такой 

подход позволяет повысить эффективность управленческого труда, 

оптимизировать аппарат управления и, следовательно, увеличить прибыль 

предприятия и повысить его конкурентоспособность. 

При этом человек стал не только ключевым и самым ценным «ресурсом» 

организации, но и самым дорогостоящим. Качество трудовых ресурсов 

непосредственно влияет на конкурентные возможности организации и является 

одной из важнейших сфер создания конкурентных преимуществ. Организация, 

нацеленная на перспективное развитие, стремится максимально эффективно 

применять способности работников, создавая все условия для наиболее полной 

отдачи сотрудников на работе и интенсивного развития их потенциала. Это 

является одной стороной взаимодействия человека и организации. Но есть и 

другая сторона этого взаимодействия. Вступая во взаимодействие с организацией, 

человек интересуется различными аспектами этого взаимодействия, касающимися 

того, чем он должен жертвовать ради интересов организации, что, когда и в каких 

объёмах он должен делать в организации, в каких условиях функционировать, с 

кем и сколько времени взаимодействовать, что будет давать ему организация и 

т.п. От этого и ряда других факторов зависит удовлетворённость человека от 

взаимодействия с организацией, его отношение к организации и его вклада в 

развитие организации. Для управления персоналом очень важны оба этих 

направления установления взаимодействия организации и человека. 

Развитие организации в современных условиях возможно лишь через развитие 

персонала. Работники организации не просто представляют «один из видов 

ресурсов», а становятся непосредственными участниками управления её 

деятельностью. Появляется чувство ответственности, гордости, приверженности, 

которое в свою очередь, способствует увеличению трудовой отдачи и ведёт к ещё 

большему процветанию организации. 

Условия жёсткой конкуренции обуславливают необходимость повышения 

потенциала персонала. Одним из путей является развитие персонала посредством 

создания условий для карьерного роста. Политика организации в области карьеры 

позволяет решать стратегические задачи. Персонал должен быть удовлетворён 

работой, следовательно, заинтересован в ней. При этом возникают новые задачи: 

планирование процесса управления деловой карьерой работника, формирование 

резерва руководящих кадров, являющегося основой для системы служебно-

профессионального продвижения по уровням иерархии управления. Только в 

последние несколько лет тема карьеры стала объектом исследования в среде 

учёных и практиков. Это вызвано реформированием всех основных сфер нашего 

общества, становлением рыночной экономики, повлекшими за собой изменение 
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отношения ко многим процессам и явлениям, до сих пор остававшимися вне поля 

зрения в силу их негативного восприятия или низкого уровня актуальности.  

Особенности работы менеджера, так как управление человеческими ресурсами 

является одним из важнейших направлений в деятельности менеджера и 

считается основным критерием экономического успеха организации. И если 

раньше главное внимание уделялось развитию и совершенствованию 

технического прогресса,  внедрению прогрессивных технологий, модификации 

организационных структур, то в настоящее время сделан крен в сторону 

человеческого фактора, иными словами, сущность и эффект бизнеса определяют 

люди. 

Требования, предъявляемые к менеджеру потому, что эффективное 

руководство предполагает способность разделить свое видение проблем с 

другими, мотивировать их для достижения поставленных целей, т.е. управлять 

вместе с людьми, а не людьми. 

Власть и личное влияние менеджера на коллектив, власть и манипулирование 

ею являются задачами управления.  

Существует определенный набор человеческих качеств, которые были 

перечислены выше, составляющих основу организаторских способностей. Эти 

качества не зависят от производственного опыта работника, поэтому 

руководителем человек может стать даже в относительно раннем возрасте. 

Авторитет менеджера, связанный с выполнением его основных функций 

согласно занимаемой должности, должен подкрепляться личным примером и 

высокими моральными качествами, стилем соответствующего руководства, 

способами принятия управленческих решений. Принятие грамотного 

управленческого решения – сложный и ответственный процесс.  

Управленческое решение – это творческий акт менеджера, направленный на 

устранение проблем, которые возникли в субъекте управления.  

Правильное понимание сущности конфликта позволяет менеджеру отличить 

его от других психологических явлений (например, состязательности), определить 

причины и разработать соответствующий план решения возникшего конфликта.  

Также следует отметить те моменты, которые определяют эффективность 

работы менеджера. 

Ряд из них  зависит от него самого и связан либо с умением управляющего 

организовать свою деятельность и деятельность подчиненных, либо с его 

отношением к ним. Так, положительно влияет на эффективность деятельности 

умение ее планировать, правильно определять порядок важности и срочности дел, 

последовательность выполнения операций, количество принимаемых решений. 

На эффективность работы менеджера влияет умение использовать возможности 

подчиненных, знание их, вера в сотрудников, способность откровенно с ними 

разговаривать, постановка задач вместо непосредственного руководства. 

Отрицательно влияет на результативность работы менеджера отсутствие 

уважения коллег при обсуждении и решении важнейших вопросов, присвоение 

себе результатов работы коллектива, пристрастное отношение к сотрудникам. 

Таким образом,  эмпирически доказано, что построение определенной 

структуры личности менеджера еще во время обучения в вузе, является важным 
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фактором личностного развития и профессионализации молодых специалистов. 

Мы считаем необходимым дальнейшее изучение этой темы, составление 

различных методов и программ обучения для развития, как будущего менеджера, 

так и практикующего. 
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Современные аспекты развития предпринимательства – означает о создание 

общества на основе сильного государства, развитой экономики и возможностей 

всеобщего труда, вхождение Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира, 

а также обеспечение устойчивого и сбалансированного роста в молодежном 

предпринимательстве.  

Молодежь и бизнес эти два понятия сегодня неразрывно связаны. Именно 

молодежь — это одна из самых организованных, социально-активных слоев 

населения, она объективно является генератором новых идей, жизненной силой и 

энергией общества. Молодежь не просто будущее страны, это ее настоящее. 

На данном этапе мы видим, что это особая форма экономической активности, 

основанная на инновационном самостоятельном подходе к производству и 

поставке на рынок товаров, приносящих предпринимателю доход и осознание 

своей значимости как личности. В основе эффекта предпринимательства лежит 

новаторская, инициативная деятельность человека, мобилизующего все свои 
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силы, целеустремленно использующего все возможности для достижения 

поставленной цели и несущего полную ответственность за свои действия.  

А также предпринимательство является основной движущей силой экономики 

по опыту зарубежных стран. Поэтому в это же время молодежный бизнес играет 

главную роль в решении социально-экономических проблем, таких как создание 

новых рабочих мест и сокращение уровня безработицы. 

Согласно статистике, примерно 300 млн. молодых людей в возрасте от 18 до 

30 лет во всем мире либо не имеют постоянного места работы, либо вообще 

являются безработными. А в Казахстане численность безработных в 2018 года, по 

оценке, составила 440,7 тыс. человек, что составляет 4,9% от численности 

экономически активного населения. Поэтому расширение возможностей и 

усиление влияния молодежного предпринимательства обуславливает 

необходимость использования его потенциала.  

Теперь разберем какой вклад внесло государство для развития 

предпринимательства. Самым заметным и значимым мероприятием стало 

проведение приватизации, то есть передача государственного имущества в 

частные руки. Если в частном секторе экономики появляется больше 

предприятий, следовательно, предпринимательство развивается.  Приватизация 

проводилась в несколько этапов, самым массовым стал второй этап, когда было 

приватизировано свыше 6000 объектов. 

Для общего развития предпринимательства ежегодно вводятся различные 

льготы и послабления. Уменьшены таможенные пошлины и налоги. Но, несмотря 

на это есть препятствия развитию. Первым препятствием является достаточно 

резкий переход с плановой на рыночную экономику, такой переход не мог не 

сказаться на состоянии экономики. Второй причиной является нежелание людей 

открывать свой собственный бизнес, люди, наученные горьким опытом 

девяностых годов, боятся попадать под кредитную кабалу. С каждым годом этого 

становится меньше, но отголоски тех времен порой дают о себе знать. 

Чтобы предпринимательство активно развивалось нужно и в дальнейшем 

проводить различные меры для стимулирования роста. Прежде всего, 

предпринимательство обеспечивает рабочие места, а это социальные налоги, 

налоги на прибыль, налог на добавленную стоимость, экологический налог. 

Необходимо продолжать политику льготного кредитования и налоговых 

послаблений. Для развития предпринимательства нужна рыночная экономика, её 

построение в Казахстане идет полным ходом, но в некоторых отраслях остаются 

признаки плановой экономики. Плановая экономика не является однозначно 

плохой экономикой, из неё тоже можно взять некоторые аспекты, примеры, 

которые помогут развиваться не только предпринимательству, но и в целом 

Казахстану.  
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Немаловажное значение для развития предпринимательства будет иметь 

определение приоритетных направлений развития бизнеса в отраслевом и 

региональном разрезах. Казахстан- большая страна, где каждый регион можно 

сравниться по площади с некоторыми странами мира, поэтому отраслевая 

специализация в каждом регионе своя. Там, где есть избыток 

сельскохозяйственной продукции или какого-либо конкретного товара, в другом 

регионе этого может не хватать. Даже в одном городе, если рассматривать малое 

предпринимательство, в одном районе есть и супермаркет, и много маленьких 

магазинов, начиная продуктовыми, заканчивая специализированными (например, 

строительными), а в другом районе на весь район один продуктовый магазин.  

Таким образом, необходимо проводить анализ состояния 

предпринимательского рынка и еще более улучшать условия для создания 

дефицитных предприятий в том или ином регионе. Однако региональные 

интересы не должны стоять выше национальных, поэтому нужно согласование 

централизованного и децентрализованного управления и развития 

предпринимательства. Необходимо повысить защиту бизнеса от неправомерного 

административного давления и угроз уголовного преследования. 

Меры помощи развитию предпринимательства активно проводятся. Так в 

своем послании от 5 октября 2018 года, Нурсултан Назарбаев, чтобы бизнес мог 

начать работу с чистого листа, поручил, с 1 января 2019 года приступить к 

проведению налоговой амнистии для малого и среднего бизнеса, списав пени и 

штрафы при условии уплаты основной суммы налога. Такие поручения и помощь 

оказывают очень хорошее влияние на общее развитие предпринимательства. 

Предпринимательство является существенным сегментом малого 

предпринимательства. Молодежь является наиболее значимым звеном в 

предпринимательской среде. Ведь именно сегодняшняя молодежь, молодежное 

предпринимательство будут определять облик нашей страны уже через 10 лет, от 

развития сегодняшнего молодежного бизнеса будут зависеть темпы 

экономического роста и развития нашей страны завтра. 

На данном этапе я призываю молодежь решительно взяться за реализацию 

своих идей, и смело браться не просто за дело, а за собственное дело! Ведь 

поддержка отечественного бизнеса обозначена Главой государства Нурсултаном 

Назарбаевым как один из важнейших факторов нового политического курса. 

За последние восемь лет был принят целый ряд законов, создано немало 

специализированных институтов по поддержке малого бизнеса в Казахстане. 

Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым поставлено цель – не мене 

40 % процентов трудоспособного населения должна быть занятым в малом 

бизнесе к 2020 году.  В своих выступлениях Президент Республики Нурсултан 

Назарбаев всегда отмечает значение развития предпринимательства. В 
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выступлениях Елбасы называет предпринимательство стратегическим 

приоритетом Казахстана. 
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ҚР Президенті Н.Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: 

табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» жолдауында: «Бизнесті өркендетудің 

тұрақты көздерін қалыптастырып, жеке инвестицияны ынталандыру және нарық 

еркіндігін қолдау керек.Дәл осы бизнес арқылы жаңа жұмыс орындары ашылып, 

қазақстандықтардың басым бөлігі табыспен қамтамасыз етіледі.2010 жылдың 

басында «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасын іске қосылдыБағдарламаның 

қолданылу мерзімі 2025 жылға дейін ұзартылып, осы бағдарламаны жүзеге асыру 

үшін жыл сайын қосымша кемінде 30 миллиард теңге бөлуді қарастырылып отыр. 

Бұл бағдарлама 3 жыл ішінде қосымша кемінде 22 мың жаңа жұмыс орнын ашуға, 

224 миллиард теңге салық түсіруге және 3 триллион теңгенің өнімін өндіруге 

мүмкіндік береді.Бизнес өз жұмысын жаңадан бастау үшін 2019 жылдың 1 

қаңтарынан бастап салықтың негізгі сомасы төленген жағдайда, өсім мен 

https://lsm.kz/v-2018-godu-na-podderzhku-biznesa-vydelyat-38-8-mlrd-tenge
https://lsm.kz/v-2018-godu-na-podderzhku-biznesa-vydelyat-38-8-mlrd-tenge
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айыппұлды алып тастай отырып, шағын және орта бизнес үшін «салық 

амнистиясын» жүргізуге кірісу керек.»-деп атап өтілген [1.] 

Президентіміздің әр жолдауында шағын және орта кәсіпкерлікке қолдау 

көрсетудің жүйелі іс-қимылдары баяндала отырып, кәсіпкерлік ортаны одан әрі 

нығайтуға айрықша көңіл бөлінген. Шағын және орта кәсіпкерліктің дамуының 

бірден-бір шешу жолы болып оларды қаржылық ресурстармен, яғни несиемен 

қамтамасыз ету болып табылса, оларды несиелейтін екінші деңгейдегі 

коммерциялық банктердің жағдайына да тоқталып өтеді. 

Әлемдік тәжірибеге жүгінсек, дамушы елдер экономикасын дамытушы фактор 

ол кәсіпкерлік болып табылады. Шағын кәсіпкерлікті дамытудың басты мақсаты 

— ел экономикасын қарышты дамытып, халық қажеттілігін қанағаттандыру, 

сонымен қатар нарыққа өтімді тауар жіберу. Жалпы елімізде шағын кәсіпкерлік 

дамыса, қоғамда бәсекелестік те дамиды, қосымша жұмыс орындары ашылып, 

тұтыну секторы да кеңейеді. Шағын кәсіпкерлік халық шаруашылығының барлық 

салаларын, яғни, құқықтық, қаржы, әлеуметтік-экономикалық мәселелерді 

қамтитындықтан, болашақта ел дамуының қайнар көзі болып табылмақ. Жалпы 

кәсіпкерлік қызмет — дамушы сектор.  

Мемлекет бүгінде кәсіпкерлік қызмет субьектілерінің нарық экономикасының 

толыққанды қатысушысы ретінде өз қызметтерін жүзеге асырылуына қажетті 

жағдайды қамтамасыз етіп отыр. Міне, аз жылда республикамыз бойынша шағын 

және орта кәсіпорындармен жұмыс істеуді көздейтін жалпыұлттық институттар 

құрылып үлгерді. Сонымен қатар, «Шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту қоры» 

құрылып, табысты да талапты жұмыс жүргізуде. Кәсіпкерлікті қолдау үшін бір 

емес, бес бірдей бағдарлама жасалып,олар: «Бизнестің жол картасы-2020», 

«Жұмыспен қамтудың жол картасы-2020», «Агробизнес – 2020» бағдарламасы, 

«Өнімділік – 2020» бағдарламасы, «Экспорт – 2020 бағдарламалары 

арқылыкәсіпкерлерімізге мемлекет тарапынан үлкен басымдықтар берілген. 

Кәсіпкерлікті дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасауға және бизнестің билікпен 

арадағы іс-қимылдарының жаңа моделін құруға бағытталған «Жеке кәсіпкерлік 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды. Кәсіпкерлердің 

белсенділігін ынталандыруды көздейтін айтарлықтай салықтық жеңілдіктер 

заңдық деңгейде қарастырылды.  

Төменде Қазақстан Республикасы бойынша келесідей мәліметтер белгілі: 

Кесте 1-2018 жылғы 1 қазанға ШОК жұмыс істеп тұрған субъектілерінің саны                     

бірлік 
 Бар

лығы 

Оның ішінде 

шағын 

кәсіпкерліктег

і заңды 

тұлғалар 

орта 

кәсіпкерліктег

і заңды 

тұлғалар 

дара 

кәсіпке

рлер 

шаруа 

немесе 

фермер 

қожалықтар

ы 

ҚазақстанРеспубл

икасы 

1 

216 998 

226 537 2 644 790 

447 

197 370 

Ақмола 44 

357 

6 977 126 32 584 4 670 

Ақтөбе 53 9 523 113 38 198 5 701 
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535 

Алматы 114 

578 

9 947 148 59 974 44 509 

Атырау 46 

237 

6 925 117 36 775 2 420 

БатысҚазақстан 40 

008 

5 799 96 27 843 6 270 

Жамбыл 62 

846 

5 799 53 39 974 17 020 

Қарағанды 83 

249 

16 784 181 57 614 8 670 

Қостанай 51 

604 

7 123 163 38 671 5 647 

Қызылорда 41 

393 

5 064 60 30 125 6 144 

Маңғыстау 50 

237 

8 224 90 39 929 1 994 

Павлодар 43 

316 

9 113 106 30 730 3 367 

СолтүстікҚазақста

н 

28 

738 

4 816 133 20 162 3 627 

Түркістан 129 

424 

6 882 44 54 173 68 325 

ШығысҚазақстан 87 

419 

10 688 174 60 984 15 573 

Астана қаласы 107 

371 

39 817 272 67 111 171 

Алматы қаласы 173 

791 

61 393 659 111 

186 

553 

Шымкентқаласы 58 

895 

11 663 109 44 414 2 709 

Е с к е р т у – көздербойыншаавторменқұрастырылған [2] 

Кестеден көріп отырғандай, 2018 жылғы 1 қазанға ШОК жұмыс істеп тұрған 

субъектілерінің саны бойынша алдыңғы қатарда Алматы, Астана қалалалары,  

Алматы,Шығыс Қазақстан, Қарағанды облыстары. 

2018 жылғы 1 қазанға жағдай бойынша жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілер 

саны өткен жылғы тиісті кезеңдегі сәйкес мерзіммен салыстырғанда 4,6%-ға өсті. 

ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 65%, шағын 

кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 18,6%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 

16,2%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,2%-ды құрады. 

Төменде Қарағанды облысы бойынша соңғы бес жылға келесідей мәліметтер 

белгілі[3]: 

Кесте 2 - Қарағанды облысында ШОБ дамытудың жекелеген көрсеткіштері 
Көрсеткіштер 20
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Е с к е р т у – көздербойыншаавторменқұрастырылған [2] 

2017 жылы алдыңғы жылмен салыстырғанда Қарағанды облысында жұмыс 

істеп тұрған шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны 7%-ға төмендеді 

және 79276 бірлікті құрады. ШОК жұмыс істеп тұрған субъектілерінің жалпы 

санында дара кәсіпкерлер үлесі 69,7%-ды, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 

20,3%-ды, шаруа немесе фермер қожалықтары – 9,7%-ды, орта кәсіпкерліктегі 

заңды тұлғалар 0,2%-ды құрады. 

2-кестенің мәліметтері негізінде көрсеткіштердің динамикасын келесі 

графиктен көруге болады: 

 

 
Сурет 1 Жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілерінің динамикасы 

 

Шын мәнінде, шағын және орта кәсіпкерлік – ел экономикасының ұтқыр әрі 

нәтижелі секторының бірі. Ішкі жалпы өнімнің елеулі бөлігін өндіру солардың 

үлесінде. Бұл жағдай тек дамыған елдерге ғана қатысты емес, өтпелі экономикасы 

бар елдерге де қатысты. Бірнеше жыл бұрын президентіміз Н.Назарбаев: 

«Жапония, Германия, Бельгия, Италия сияқты елдерде шағын және орта бизнес 

олардың барлық кәсіпорындары санының 90%-дан астамын құрайды, көптеген 

дамыған елдерде олар жалпы ішкі өнімнің 50%-дан астамын береді. Сондықтан да 

біздің шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың түбірінен жаңа идеологиясын 

түзуіміз қажет. Бұл кәсіпкерлік ортаның бастамашылығын іске асыру үшін 
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қолайлы жағдай туғызуымыз керек» – деген болатын. Алдағы уақытта еліміздің 

экономикасы дәл осы шағын және орта кәсіпкерлік арқылы аспанға шарықтайды. 

Сонымен, республикамызда шағын бизнесті дамыту үшін мынадай шараларды 

жүргізу керек: 

- салық салу базасын жетілдіру; 

- салықтың түрлерін анықтауға қатысты салық заңдарына өзгерістер енгізу; 

- несие беру мерзімдерін ұзарту және аймақтық мәні зор шағын өндірістік 

кәсіпорындар үшін пайыздық ставкаларды төмендету арқылы отандық 

өндірістерді ынталандыру және сапасы төмен арзан қолды тауарларды тасып 

әкелуге тосқауыл қою; 
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Становление и развитие предпринимательства в Казахстане характеризуется 

несколькими специфическими чертами. Одна из главных особенностей, 

отличающая современный казахстанский бизнес, состоит в том, что его 

становление началось «сверху», политическими методами. 

Вторая особенность становления современной предпринимательской группы 

заключается в том, что она осуществлялось на развалинах общественной и 

кооперативной форм собственности, которая идеологами реформирования 

провозглашалась как «ничейная». В результате этого наибольшего 

предпринимательского успеха в начале пути добиваются люди, менее всего 

связанные с укоренившимся экономическим укладом советского общества, 

системой его нравственных и идеологических ориентиров. Их 

предпринимательским капиталом, является в основном хорошее образование, 

близость к властным полномочиям и распределению материальных благ. 

Третьей отличительной особенностью было то, что крупный капитал возникал 

в процессе обмена власти на собственность, тогда как средний и малый бизнес 

рекрутировался снизу, усилиями самих субъектов хозяйствования. Последние в 

большинстве случаев начинали собственное дело с нуля, небольшого кредита или 

сбережений. Для данных лиц переход к предпринимательству нередко носил 

вынужденный характер. 
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В основе созданного крупного предпринимательства лежит процесс 

форсированного, тотального перераспределения общественной собственности и 

общегосударственного фонда денежных средств в пользу крайне узкого слоя лиц. 

Следующая особенность — специфика формирования его экономической 

элиты, которая складывалась на пересечении двух потоков: 1) директорского 

корпуса госпредприятий; 2) новых предпринимателей, имевших различную 

экономическую базу и социальную принадлежность, сближение между которыми 

ускорила приватизация. Следовательно, генезис современной экономической 

элиты в значительной степени восходит к прежней советской номенклатуре. 

Экономическая элита как предпринимательская группа в целом появилась не 

на пустом месте, она выросла из кооперативов, создателей финансовых пирамид. 

Главными субъектами взаимодействия с государством стали представители 

экономической элиты, а центральное место в его содержании заняли 

неформальные связи на высшем уровне. По неформальным каналам крупный 

бизнес оказывает влияние на властные структуры, а не через официальную 

систему представительства. 

Специфика становления предпринимательства заключается также в его связи с 

криминалитетом. Весьма сильным криминогенным фактором в начале реформ 

была двойственность положения, в котором оказался бывший аппарат 

государства, его чиновники. С началом рыночных реформ они скоропалительно 

сменили свой статус: из «партийно-советской номенклатуры», боровшейся с 

любыми проявлениями экономической инициативы, начали превращаться в 

«реформаторов», которые по идее должны были внедрять рыночные структуры в 

экономику. Однако в массовом сознании «номенклатура» ассоциировалась с 

административно- командной системой. Поэтому превращение в бизнесменов 

госчиновников вызывали негодование у большинства населения. Это вынуждало 

старую номенклатуру скрывать свои собственнические амбиции и свою 

причастность к переделу собственности. Сокрытие же всего этого делало их 

уязвимыми перед лицом преступных группировок и вместе с тем вынуждало их к 

тому, чтобы опираться на эти группировки в защите своего нового статуса и 

собственности [1]. 

Именно поэтому неотъемлемой стороной деятельности многих 

предпринимательских структур стало обращение к частным охранным фирмам, 

поиск надежного прикрытия, когда определенная группа лиц, чаще всего из числа 

криминалитета «прикрывает» фирму или отдельного предпринимателя. Не 

случайно значимость той или иной структуры бизнеса в предпринимательской 

среде зависит не от экономической мощи, а от авторитета «крыши». 

На специфику предпринимательства в Казахстане влияют особенности 

безработицы в нашем государстве. В странах Западной Европы она составляет 

10,5% активной рабочей силы, в нашей республике безработица составляет 11,3%. 

Безработица в Казахстане качественно отличается от таковой в развитых 

западных странах. Принципиальное отличие в том, что на Западе безработица — 

имманентное явление, сопутствующее развитию капиталистических отношений 

уже на протяжении нескольких сот лет Соответственно, здесь выработана и 

апробирована жизнью политика социальной защиты различных групп 
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безработных, переподготовки высвобождающихся трудовых ресурсов, 

социальной адаптации к условиям безработицы. 

Уровень регистрируемой безработицы в марте 2018 г. составил 4,9%,. 

Сокращение разрыва во многом обусловлено улучшением деятельности службы 

занятости, существенную роль сыграло также введение закона Республики 

Казахстан «О государственной адресной социальной помощи», согласно 

которому только зарегистрированные безработные имеют право на 

государственную адресную социальную помощь. 

Возраст подавляющего большинства безработных в республике не превышает 

45 лет, причем удельный вес этой категории снижается по мере перехода ох 

молодых к более старшим возрастным группам. Это свидетельствует о серьезных 

проблемах с трудоустройством молодежи, впервые выходящей на рынок труда. 

Безработица имеет двухуровневую структуру: существует безработица открытая 

(статусная) и скрытая [2, 94 с.]. 

Первый уровень — так называемую статусную безработицу -образуют 

потерявшие работу люди, официально зарегистрированные на бирже труда и 

получающие пособие по безработице. 

Второй уровень — скрытая безработица. Это самая многочисленная группа. В 

ее состав входят работники, лишившиеся работы, но не зарегистрированные на 

биржах труда. Они либо уволены, и сами ищут работу, либо находят в 

неоплачиваемом вынужденном отпуске. К этой же группе относятся и люди, 

имеющие сокращенную рабочую неделю или неполный рабочий день. 

Для решения проблем безработицы в Казахстане необходимо принимать 

следующие меры: создавать рабочие места в городах и селах, налаживать баланс 

труда на. отраслевом, региональном и на макроэкономическом уровне, 

активизировать мотивацию населения для создания собственного дела. 

При всех негативных последствиях реформ рыночные отношения постепенно 

внедряются в жизнь общества. Одной из причин этого является наличие людей, 

сумевших усвоить рыночные «правила игры», интернализировать рыночные 

ценности, воспринять рыночный «дух». 

Отечественный бизнес сделал значительный рывок вперед. Он поднялся уже 

на ту высокую ступень, когда активно может содействовать не только 

собственному развитию, но и стабилизации экономики всей страны». 

Чтобы решить социальные проблемы безработицы, необходимо в сегодняшнем 

современном обществе предпринимательству отвести особую роль, где многие 

люди, которые бы занимались предпринимательством, смогли бы занять достойную 

нишу в нашем обществе и решить проблему безработицы, а для этого необходимо 

формировать инновационную инфраструктуру; строить развернутую сеть бизнес — 

инкубаторов, технопарков, технополюсов и центров подготовки предпринимателей; 

создать слаженную систему микрокредитования; формировать зоны высоких 

технологий; использовать кластерный подход к развитию отраслей; расширить 

кооперационные связи с ведущими промышленными корпорациями; создать 

благоприятный налоговый режим; проводить соответствующую кредитную и 

финансовую политику; принять меры по подготовке высококвалифицированных 

кадров для работы в научно — технической и инновационной сфере экономики. 
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Создавая новые рабочие места, предпринимательство вносит существенный 

вклад в формирование динамичной, конкурентоспособной экономики. 

Предпринимательство — это новое, передовое, которое привносит в социум научно-

технические достижения, технологии или инновации. Этим самым 

предпринимательство формирует новый образ жизни, парадигму мышления, 

культуру предпринимательства, проникает в производство, менеджмент. Эти 

условия создают институциональную основу для саморазвития 

предпринимательства. 

Исследование бизнес-климата Казахстана, проведенного РЦИОМ, дает 

возможность определить в полной мере не только благоприятные условия для 

развития предпринимательской деятельности, но и проблемы на пути его развития, 

т.к. предпринимательство — важный элемент рыночных преобразований, без 

которого не может гармонично развиваться государство, оно имеет особое 

социальное предназначение и роль в общественном развитии. 

Методикой исследования было стандартизированное интервью с 400 

предпринимателей в Центральном Казахстане, 500 - в Западно-Казахстанской 

области, 500 чел. –в Северо-Восточной области. Всего было вовлечено 1400 

предпринимателей. Отбор предпринимателей осуществлялся по квотной выборке — 

с учетом отрасли, где осуществляется их основная деятельность. Половину 

респондентов составили предприниматели, работающие без образования 

юридического лица. Вторая половина представлена предпринимателями, 

работающими как юридические лица. 

В задачи исследования входило: 

 социально-демографическая характеристика казахстанского бизнеса; 

 оценка существующих тенденций и перспектив собственного бизнеса и 

предпринимательства в целом; 

 соблюдение законодательства в сфере предпринимательства; 

 доступ к финансовым инструментам, кредитам. 

Результаты проведенного исследования показали, что в предпринимательство 

пришли в основном работники обслуживания, торговли. Среди предпринимателей 

есть бывшие работники торговли общественного питания — 13%, строительства 

— 12%, органов государственного управления — 16%, банковской сферы — 6%, 

промышленности — 34%, транспорта и связи — 12%, образования и 

здравоохранения — 7%. Как показывают полученные результаты исследования, 

основные исходные группы — бывшие служащие и инженерно- технические 

работники. 

Результаты исследования показали также, что бизнес в Казахстане достаточно 

молод. Предпринимателей со стажем свыше 10 лет составляет всего 6%. 

Занимающихся предпринимательством менее года — 15%. Число женщин, 

занимающихся малым бизнесом, составляет 45%. Мужчины преобладают не 

только в малом, но и в среднем бизнесе — 78%. Предпринимательство все же 

пока остается, в основном, мужским занятием. 

Большинство опрошенных предпринимателей имеют высшее образование — 

56%. Около трети респондентов имеют среднее специальное образование — 33%, 

11% — общее среднее образование. Результаты исследования показывают, что в 
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основном в бизнес идут наиболее подготовленные специалисты. Преобладающая 

часть предпринимателей, принявших участие в исследовании, составляют люди в 

возрасте — от 30 до 50 лет. 

Таким образом, анализ социально-демографической характеристики 

предпринимателей Казахстана таков: основная масса казахстанских 

предпринимателей в основном молодого возраста, в предпринимательстве 

преобладают мужчины, предприниматели имеют достаточно высокий 

образовательный уровень. 

Важный аспект анализа в ходе проведенного исследования -экономическая 

ситуация и динамика развития бизнеса. Во всех городах, включенных в 

исследование, отмечаются позитивные тенденции: 56% респондентов считают, 

что экономическая ситуация в их городе улучшилась за последний год. Только 5% 

придерживаются противоположной точки зрения, т.е. полагают, что она 

ухудшилась. Наиболее позитивные оценки динамики экономической ситуации 

дают предприниматели г.Астаны. Прогнозы предпринимателей оптимистичны: 

57% ожидают улучшение экономической ситуации, 2% — ухудшение. 

Изменение размера бизнеса можно также рассматривать в качестве 

индикатора экономической ситуации, который результирует активность, 

экономическую конъюнктуру и другие составляющие бизнес — климата. 

Обращает на себя тот факт, что у большинства предпринимателей (63%) размер 

бизнеса за последний год вырос, и лишь 8% отметили сокращение бизнеса [3]. 

Таким образом, в социо-экономических условиях развития следует ожидать 

длительного периода, на протяжении которого новые поколения 

предпринимателей методом проб и ошибок будут осваивать практику ведения 

бизнеса. Главное, чего сегодня не хватает отечественным предпринимателям — 

это стабильности государственной экономической и социальной политики. 

Однако уже очевидно, что только предпринимательство будет способствовать 

интеграции казахстанской экономики в мировую цивилизацию. 

 

Список литературы 

 

1. https://rel.kz/perspektivy-razvitiya-predprinimatelstva-v-kazahstane/ 

2. Малое и среднее предпринимательство в Республике Казахстан» // 

Статистический сборник,  Астана,  2017 

3. Данные Агентства РК по статистике stat.kz 
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В секторе малого и среднего бизнеса занято почти 3 млн человек, от которых во 

многом зависит социальное благополучие республики.Одним из основных 

приоритетов экономической политики является развитие малого 

предпринимательства. Малое и среднее предпринимательство должно использовать 



 

302 
 

свою гибкость, мобильность, рыночную объективность для ускоренного поиска 

своего места в инновационной экономике. Государство, в свою очередь, создает 

благоприятный бизнес климат и условия для реализации инициатив 

предпринимательской среды и нацеливает свою помощь на предприятия малого и 

среднего предпринимательства, которые имеют наибольший потенциал с точки 

зрения своей конкурентоспособности и повышения научно-технологического 

потенциала страны.Развитие предпринимательства в значительной мере зависит от 

масштабов его финансовой поддержки государства. Для этого необходимо 

сформулировать четкую, единую государственную политику в отношении 

предпринимательства.Предпринимательство во многом способствует поддержанию 

конкурентного тонуса в экономике, создает естественную социальную опору 

общественному устройству, организованному на началах рынка и формирует 

активный социальный слой общества.В целях привлечения предпринимателей в 

процесс подготовки законодательных и нормативных актов при центральных 

исполнительных органах созданы экспертные советы по вопросам поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства, в состав которых вошли 

представители общественных объединений предпринимателей. Основные 

направления развития малых предприятий строительного профиля: выполнение 

государственных и местных заказов в качестве подрядчиков и субподрядчиков на 

строительстве социальных объектов: школ, больниц, спортивных, бытовых 

учреждений, а также при выполнении капитального и текущего ремонта жилищного 

фонда,объектов внешнего благоустройства. 

Для малого предпринимательства торговли и общественного питания наиболее 

важными направлениями развития являются: организация на территории 

муниципальных образований широкой сети небольших магазинов местного 

значения, а в отдаленных и труднодоступных сельских местностях - павильонов, 

киосков и «магазинов на дому». Малое предпринимательство на селе будет 

развиваться в рамках формирования многоукладного сельского хозяйства. Усилится 

тенденция укрупнения фермерских хозяйств и увеличения объемов производства в 

расчете на одно фермерское хозяйство.В целом в настоящее время упрощен порядок 

регистрации субъектов малого предпринимательства – введены типовые уставы, 

размер регистрационного сбора уменьшен в 4 раза, упрощена процедура 

сертификации продукции для субъектов малого предпринимательства, введены 

льготы по регистрации недвижимости и права на землю, сокращено число 

контролирующих и инспектирующих государственных органов и платных услуг, 

осуществляемых ими, проводятся тендеры по передаче субъектам малого 

предпринимательства, занимающимся производственной деятельностью, 

неиспользуемых площадей и земель, а также объектов незавершенного 

строительства, введена система упрощенного бухгалтерского учета для субъектов 

малого предпринимательства .Дальнейшее развитие малого бизнеса, использование 

инновационного потенциала малого предпринимательства, его стимулирование, 

развитие таких форм взаимодействия, как подрядное кооперирование, совместное 

производство, выполнение госзаказов, лизинг, франчайзинг и венчурное 

финансирование, должны обеспечить устойчивое функционирование либеральной 

экономической системы Республики Казахстан, главной опорой которой будет 
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выступать сильный предпринимательский класс. Таким образом, на сегодняшний 

день наше государство делает всевозможное для благополучного развития 

предпринимательства в нашей стране.  
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Қазіргі замандағы қоғамда ақша өте үлкен және алуан түрлі рөлді атқарады. 

Ақшаның рөлі жалпы балама түріндегі маңызымен анықталады, өйткені бұл рөлге 

айрықша арнайы тауарды бөліп шығару тауар өндірісі мен айналысының заңы 

болып табылады. 

Ақша тауарларды айырбастау құралы ретінде әрекет етеді, ол тауар 

өндірісімен үздіксіз байланыста болады. Осы бастапқы тұғырға сүйене отырып, 

мынаны сеніммен атап өтуге болады, яғни ақша дамыған тауарлық 

шаруашылықтың ажырамас бөлігі болып табылады. Ол шаруашылық өмірдің 

жағдайына және қоғамда болып жатқан экономикалық үрдістерге маңызды түрде 

және үнемі ықпал етеді. Ақша тауарлар мен қызметтердің үлкен массасының 

қозғалысын, сонымен бірге қаржы-кредит жүйесі арқылы жеткізушілер мен 

тұтынушылар арасында ақша құралдарының қозғалысын туындатады. 

Ақшаның қазіргі экономикадағы рөлі еңбекақы, сыйақы түрінде еңбек 

шығындарын құндық өлшеу және бақылау түрінде, яғни еңбек өлшемі мен тұтыну 

өлшемін; еңбектің саны мен сапасын бақылау құралы ретінде, сонымен бірге 

еңбек өнімділігін ынталандыру және арттыру құралы ретінде айқындалады.Сол 

себепті де ақшаның қазіргі экономикамыздағы рөлі өте маңызды.Сондықтанда 

ақша актуалды болып табылады. 

Әр халық бағалылығы жойылмайтын, әрі көпке әйгілі түрлі бағалы заттарды 

ақша ретінде пайдаланды. Оған жататындар: балта, пышақ, найза, қалқан, садақ 

және т.б. Осындай сан алуан заттардың ақша қызметтерін атқарды, кейбір 

экономистердің ақша дегеніміз - тауарлар мен қызмет көрсетуде айырбастауға 

жарайтын «түрлі заттар» деп мәлімдеуіне себеп болды. Бірақ, бұлайша, тегін 

зерттеу себебінен субъективтік және объективтік екі көзқарас қалыптасты. 

Субъективтік көзқарастар - адамдардың бұл жөнінде өзара келісімдер 

жасауының нәтижесінде «ақша» пайда болған деп пайымдалды. 
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Объективтік көзқарастар - тауар-ақша қатынастарының дамуы нәтижесінде, 

бүкіл тауарлар арасынан дара бөлініп шыққан, әрі жалпыға бірдей баламалы рөл 

атқаратын ерекше тауарды «ақша» деп аталды. 

Бұл теория тауар айырбасының дамуын және ақшаның пайда болуын өзара 

байланыстырып зерттеді. Қоғамның бастапқы даму сатыларында, бір өнімді 

екінші өнімге тікелей алмастыру кезінде кездейсоқ сәттерде, айырбас пайда 

болды.Екі тауарды өзара алмастыру кезінде біреуінің құны екіншісінің құнына 

теңестірілетін болды. Өндіріс пен қоғамдық еңбек бөлінісінің дамуы салдарынан 

нарыққа тауарлар көптеп түсетін болды. Біреудің қолындағы артық, жалғыз 

тауарын басқа тауарлардың құнын кездейсоқ теңестіру, заман талабын 

қанағаттандыра алмады.Уақыт озған сайын бүкіл тауарлар арасынан бір зат 

(мысалы, қой) дара бөлініп шықты, ол өзінен басқа тауарларға айырбасталды. 

Мұндай жалғыз тауар басқа тауарлардың құнын анықтайтын болды. Айырбастың 

тарихи ұзақ даму нәтижесінде айрықша тауар, яғни ақша пайда болды. Ақша 

дегеніміз - жалпылама балама рөлін атқаратын ерекше тауар.Түрлі елдерде 

бірнеше ғасырлар бойы ақшаның рөлін әртүрлі заттар атқарып келді. 

Жылдар өткен сайын жалпылама баламалық рөлді алтын атқаратын болды. 

Оған себепші оның төменде аталған қасиеттері, яғни алтынның: 

1) сапасының біртектілігі; 

2) бөлінгіштігі; 

3) икемділігі (портативтілігі); 

4) сақталғыштығы. 

Қазіргі кездегі ақша тұжырымдамалары ХҮІІ-ХҮІІІ ғғ. өмірге келген 

теориялармен өзара сабақтас. Оларға жататындар ақшаның металдық, номиналды 

және сандық теориялары.Бұрынғы теориялар өзгерістерге ұшырап, олардың жаңа 

түрлері пайда болды. Бұрынғы теориялар ақшаның шығу тегі, мәні, ақша 

құнының қалыптасу проблемаларына баса назар аударған еді, ал қазіргі кездегі 

ақша теориялары нарық экономикасының дамуына ақшаның әсер етуі жөніндегі 

мәселелерді зерттейді. 

Ақшаның металдық және номиналды теориялары - осы теориялар 

авторларының ақшаның қандай қызметтеріне баса мән беруіне байланысты бір-

бірінен өзгешіліктеріне байланысты.Ақшаның металдық теориясы капиталдың 

алғашқы қорлануы кезеңінде пайда болды. Оның өкілдері У.Стаффорд. Т.Манн, 

Д.Норс және басқа да меркантилистер болды. Олар ақшаның қазына құралы және 

дүниежүзілік ақша қызметтерін шектен тыс бағалап, соның салдарынан ақшаны 

асыл металдармен шатастырды. Мемлекеттің монеталарды көздің қарашығындай 

сақтауын талап етті. Ақшаны әлеуметтік қатынастар ретінде емес, оны зат ретінде 

қарастырды. 

Ақшаның номиналды теориясын Римнің және орта ғасырдың заңгерлері 

жасады. Кейінірек оны Дж.Беркли мен Стюарт одан әрі дамытты. Олар ақшаның 

металдық теориясын сынады, ал өздері ақшаның айналыс құралы және төлем 

құралы сияқты қызметтерін шамадан тыс бағалады. «Номиналистер» - ақшаны - 

тауарлар айырбасына - қызмет ететін шартты белгілер, есеп айырысу өлшемдері 

деп жариялап, оны мемлекет үкімінің жемісі ретінде түсіндірді. 
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Ақшаның сандық теориясының іргетасын қалағандар Дж.Локк, Ш.Монтескье, 

Д.Юм, Д.Рикардо болды. Олар ақшаның құн мөлшері қызметін жоғары бағалады. 

Бүл теорияны жақтаушылар құнның ақшалай құнның ақшалай өлшемі мен 

тауарлар бағаларының деңгейін - айналыстағы ақша массасы анықтайды деген 

пікірді қуаттайды. Ақшаның мөлшерлік теориясын осы заманға лайықты 

жетілдіруге үлес қосқандар И.Фишер мен А. Пигу болды. 

Ақша экономикадағы рөлін өзінің атқаратын негізгі қызметтері арқылы 

орындайды. Ақшаның әр қызметі тауар айырбасы үдерісінен туындайтын тауар 

өндірушілердің нысаны ретінде ақшаның әлеуметтік және экономикалық 

мазмұнының белгілі бір жақтарын сипаттайды.  

Ақшаның қазіргі экономикадағы  атқаратын қызметтеріне мыналар жатады:  

1. құн өлшемі; 

2. айналыс (айырбас) құралы; 

3. төлем құралы; 

4. қорлану және қор жинау құралы; 

5. дүниежүзілік ақша. 

Ақша жалпыға бірдей балама ретінде барлық тауарлардың құнын өлшейді. 

Ақша құн өлшемі ретінде: «мөлшері жағынан аттас, сапасы жағынан салыстыруға 

келетін тауарлар құнын бейнелеу үшін тауарлар дүниесіне материал беру» 

қызметін атқарады. Бірақ та тауарларды өзара өлшейтін ақша емес, тауарлар 

өндірісіне кеткен қоғамдық қажетті еңбек олардың бір-бірінің өлшенуіне жағдай 

жасады. Барлық тауарлар қоғамдық еңбек өнімдері, сондықтан олардың құнын 

өзіндік құны бар нақты ақшалар (алтын және күміс) өлшей алады. Тауар құнының 

ақшамен бейнеленуі оның бағасы деп аталады. Баға тауарды өндіруге және сатуға 

қажетті қоғамдық еңбек шығынымен анықталады. Әрбір елде ақшаның өлшемі 

ретінде қабылданған және тауарлар бағасын өлшеуге қызмет ететін металдың 

(алтын) баға белгілеу процесіндегі ақша бірлігіне бекітілетін салмақты саны баға 

масштабы деп аталады. 

Бағалардың негізінде және олардың қозғалысында құн заңы жатыр. Ақшаның 

құн өлшемі қызметі мен баға масштабы арасында өзара айырмашылық бар. Құн 

өлшемі- бұл мемлекетке тәуелсіз ақшаның экономикалық қызметін сипаттайды. 

Құн өлшемі кызметі құн заңына байланысты анықталады. Баға масштабы – бұл 

мемлекетке тәуелді, бірақ тауардың құнын көрсету үшін емес, тек оның бағасын 

бейнелеу үшін қызмет етеді. Баға масштабы нарық заңына, яғни сұраныс пен 

ұсынысқа байланысты белгіленеді. Сөйтіп баға масштабы арқылы ойша 

белгіленетін тауарлар бағасы, ұлттық ақша бірлігіндегі көрсетілетін нарықтық 

бағаға айналады.  

Бүгінгі танда тауарлар алтынға тікелей айырбасталмайды және олардың 

бағасы алтынмен бейнеленбейді. Ақшаның бұл қызметін алтынның орнында 

жүретін оның құндық өкілдерін емес қағаз және несиелік ақша белгілері 

атқарады. Мұндай ақшалардың меншікті құны болмайтындықтан да, оларды 

толық бағалы емес ақшалар деп атайды. Өйткені, олар тауарлар құнын толық 

өлшемейді, бірақ өлшеуге қатынасады.  

Айналыс құралы қызметінде ақша тауар айналысы үдерісінде делдалдық рөл 

атқарады. Тауар айналысы мынадай үдерістерді қамтиды: тауа сату, яғни оның 
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ақшаға айналуы, және тауарды сатып алу, яғни тауардың ақшаға айналуы. Бұл 

үдерісті арнайы формулада келесідей түрде беруге болады: Т(тayap) -A(ақша) -Т( 

тауар).  

Ақша айналысының тауар айналысынан айырмашылығы ақша тауарларды 

біртіндеп айналыстан шығара отырып, өзі айналыста үнемі қалып отырады. 

Ақшаның айналыс кұралы ретіндегі қызметінің басты ерекшелігі, біріншіден, бұл 

қызметті толық бағалы емес құнның белгілері: қағаз және несиелік ақшалар 

атқарады, екіншіден, нақты және қолма-қолсыз ақшалар атқарады. Сонымен, 

ақша айналыс құралы қызметін атқаратындықтан да олардың саны, яғни 

айналысқа қажетті сатылатын тауарлар массасы және бағасы негізінде 

анықталады. Ал егер, айналыстағы ақша массасы тауар массасынан артық болса, 

онда ақшаның құнсыздануы инфляцияға жол береді. Әртүрлі  жағдайлардың 

болуына байланысты тауарлардың тек нақты ақшаға ғана сатылмайтыны белгілі. 

Себебі әртүрлі тауарларды өндіру кезеңі мен айналыс мерзімінің ұзақтығының 

бірдей еместігі, сондай-ақ бірқатар тауарлардың өндірісі мен сатылуының 

маусымдық сипатта болуы шаруашылық субъектісінде қосымша қаражаттардың 

жетіспеушілігін туғызады. Соның нәтижесінде тауарлардың төлемін кешіктіріп 

сатып алу және сату, яғни несиеге беру қажеттігі туындайды. Ақша төлем құралы 

ретінде мынадай ерекше бір қозғалыс нысанына ие: Т(тауар) — М(міндеттеме), 

келісілген мерзімненк ейін: М(міндеттеме) — Т(тауар).  

Ақшаның төлем кұралы қызметі мен айналыс құралы қызметтері арасында 

өзара айырмашылық бар. Ақша айналыс құралы ретінде делдалдық рөлінде 

жүретін болса, төлем құралы қызметінде ақша мен тауардың бір-біріне қарама-

қарсы қозғалысы болмайды, яғни қарыздық міндеттеме арқылы өтеу, сату және 

сатып алу үдерісінің аякталғандығын білдіреді. Тауар мен ақша арасындағы 

уақыттағы алшақтық кредиторға қарыз алушының төлемеу қауіпін тудыруы 

мүмкін. Ақша төлем құралы ретінде тек қана тауар айналысына қызмет етіп 

қоймай, солсияқтықаржыжәненесиеқатынастарына да қызмететеді. Ақшаның 

төлем құралы қызметін толық бағалы емес, яғни қағаз және несиелік ақшалар 

атқарады.  

Ақша жалпыға бірдей балама ретінде, оның иесіне тауар алуды қамтамасыз 

етумен қатар, байлықты жинау құралы болып табылады. Сондықтан да адамдар, 

оларды жинақтау немесе қорлануға тырысады. Қорлану үшін ақша айналыстан 

алынады, сөйтіп, тауарды сату және сатып алу қозғалысы үзіледі.Ақшаның қор 

жинау қызметін толық бағалы емес ақшалар атқара алмайды, себебі олардың 

меншікті құны жоқ. Бұл қызметті атқару қашаннан алтынға жүктелген. Ал 

ақшаның қорлану қызметін толық бағалы емес ақшалар атқарады.  

Сыртқы сауда байланыстары, халықаралық заемдар, сыртқы серіктестерге 

қызмет көрсету барысы дүниежүзілік ақшалардың пайда болуына себеп болды. 

Дүниежүзілік ақшалар жалпыға ортақ төлем құралы, жалпыға ортақ сатып 

алынатын құрал және жалпыға ортақ қоғамдық байлықтың материалдану құралы 

болып табылады. Халықаралық төлем құралы ретінде дүниежүзілік ақшалар 

халықаралық байланыстардағы есеп айырысуларда қолданылады. Халықаралық 

сатып алынатын құрал ретінде дүниежүзілік ақшалар елдер арасындағы нақты 

ақшамен төленетін тауарлар және көрсетілетін қызметтер айырбасындағы тепе-
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тендік бұзылған жағдайда қызмет етеді. Жалпыға ортақ қоғамдық байлықты құрау 

ретінде дүниежүзілік ақшалар бір елдің екінші бір елге займ немесе субсидиялар 

беруі барысында қызмет етеді.  

Қазіргі кезде дүниежүзілік ақша қызметін: АҚШ - доллары, Еуропалық 

Одақтың қазіргі валютасы - еуро, сол сияқты Халықаралық валюталық қордың 

СДР-і (арнайы қарыз алу құқығы) атқарады.1999 жылы қаңтар айынан бастап, 

Еуропалық қауымдастық елдерінде жаңа валютасы «еуро» енгізілді. Еуропралық 

валюталық Одаққа бастапқыда он бір ел қатынасқан: Германия, Франция, 

Луксенбург, Нидерландия, Австрия, Бельгия, Финляндия, Ирландия, Португалия, 

Испания және Италия. 1999 жылғы 1 қаңтардан бастап, «еуро» қолма-қолсыз 

төлемдер үшін және мемлекеттің жаңа қағаздарын орналастыру үшін 

пайдаланылды. «Еуро» банкноты мен монеталары 2002 жылдың 1 каңтарынан 

және 6 айдай уақыт ішінде енгізіліп, валюталық одаққа мүше елдердің ұлттық 

ақша бірліктері 2002 жылдың 1 шілдесінен бастап өз қызметтерін тоқтатты. 

Қазіргі кезде ақша өте үлкен рөлді атқарады,сондықтанда ақшаны 

құнсыздануынан қорғап отыруымыз керек.Егер ақшаның құны түсіп 

кетсе,халқымыздың экономикасына әсері өте көп болады.Сол  себепті де қазіргі 

кездегі ақшамызды құндандыруымыз керек,сонда экономикалық жағдайымыз 

жақсы болады.   
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The purpose of this article is to warn the young entrepreneur about the many risks 

involved. Make you think and do risk analysis to achieve more effective goals for more 

useful businesses for the economy and for the legal entities themselves.  

In Kazakhstan, entrepreneurship is now receiving great development. Individuals 

take the initiative, independence and understanding all responsibility and all possible 

risks carry out activities for profit. The basis of any country is the development of small 

and medium – sized businesses. Without a developed small and medium-sized 
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businesses is difficult to talk about the stability of the macroeconomic situation of 

States. As a result, at the dawn of independence, small and medium-sized businesses 

were identified in Kazakhstan as the most important sector of the economy. 

Comprehensive support for small and medium-sized businesses has always been a 

priority of state policy. In all economically developed countries, the state provides great 

support to small businesses. The able-bodied population more and more begins to 

engage in small business. But at the moment, there are certain risks of business 

development. Therefore, before you raise your business, you need to consider a business 

plan, you need to consider certain risks and problems in this area. When starting a 

business there are a large number of risks and options for how you can lose money there 

is enough. These risks can be both entrepreneurial and non-systemic, i.e. difficult to 

predict. In the first case, the entrepreneur is threatened that his products may be 

unclaimed, or the costs will be higher than the potential profit and then have to raise the 

price of goods so that the business will become uncompetitive and it will have to either 

sell or simply close without hope of a possible recovery, regardless of the change of 

ownership, which is also possible. At the present stage, for the successful development 

of small business it is necessary to develop a strategy for the development of small 

business in Kazakhstan in the medium and long term. This strategy should include the 

use of fundamentally new forms and methods of implementation of its provisions. At 

the same time, special attention should be paid to the progressive change in the sectoral 

structure of small business in the direction of increasing its share in the branches of 

material production, and, above all, in the manufacturing industry. 

According to the UN, half of the world's population is engaged in small business. It 

is clear that a significant proportion of this falls on the developed countries. Small 

enterprises account for between 50 and 70% (90% in Canada) of the national product 

growth, therefore, to a large extent, they form the revenue side of the state budget and 

provide jobs for two thirds of the economically active population. And in countries such 

as China, South Korea, small businesses produce at least half of all exports. For small 

businesses, an important role is played by the initial investment, investment in the 

product. These investments can be from the state, if the product is needed in the market, 

or an independent contribution of the entrepreneur. Support for small business is a 

priority area of the anti-crisis program. Only through the Fund" Damu " 441 projects 

worth 117.3 billion tenge for the development of entrepreneurship have already been 

financed. A characteristic feature of small business is the limited financial resources. 

Capital is required at the stage of organization and opening a business (fixed capital), 

and in the future to Finance and implement current activities (working capital). One of 

the most important problems of modern business is the search and finding appropriate 

sources of funding. It is important for an entrepreneur to know the answers to two 

questions: "How much financial resources he needs to start and develop the 

enterprise?", and " which source is more acceptable to him?". Therefore, lending to 

small businesses is one of the most important and promising areas of credit policy of 

domestic banks. Competent and thoughtful lending is one of the main factors in the 

development of small business, and hence the development of the state economy. The 

loan will allow to expand production activities, increase profitability of enterprises, 

provide employment growth, solve social problems. 
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When drawing up a business plan, you also need to take into account not only 

financial opportunities, but also the situation in the country. Small and medium-sized 

businesses directly depend on the exchange rate of the country, on changes in the 

exchange rate and the value of the country's currency. It is necessary to take into 

account the fact that every day there is a high probability of change of course, which 

can lead to the collapse of the enterprise.  

The attitude towards the consumer should also change. Today's customer needs to 

be interested in the uniqueness of the product, high quality service and maintenance. In 

addition, this approach helps to compete with monopoly companies in a particular 

sector of the economy, which, due to the large number of customers, can’t approach the 

requirements of the consumer individually. 

Market changes, an important factor in business development. Every change that 

takes place on this site can affect the young company. These changes include both the 

number of products similar to yours (competition) and the pricing policy of your 

competitors. And in General, it is necessary to take into account the entire market 

environment (the economic situation in the market, characterized by levels of supply 

and demand, market activity, prices, sales volumes, interest rates, exchange rate, wages, 

dividends, as well as the dynamics of production and consumption).  

Approximately one in ten start-up businesses survives, but there are industries in 

which this figure is even less. In particular, very few can survive in catering, retail and 

TV marketing. In this niche there was a newcomer-new social networks and Dating 

sites. People prefer to register on sites that already have their friends. 

Striving for innovation, companies make mistakes when forming the price of their 

goods, when choosing ways to promote it or when positioning a new company. 

Developers of web products often say that they will offer their service for free, and they 

will receive money from advertising. Probably, someday it will be so, provided that at 

first the investor agrees to invest very large amounts of money in marketing, not 

counting on profits. Even with the most successful idea and an excellent team, the 

company has a risk of bankruptcy due to overly optimistic plans for financial results. 

Some businesses simply cannot become global because of the natural boundaries of 

growth. A consulting firm, whose popularity (brand) is based on the name of the 

founder, will not be able to turn into a Corporation, because customers will necessarily 

seek to get an appointment with the founder or, in extreme cases, to his followers. It's 

physically impossible. Exclude from the list also family businesses in which the founder 

does not want to trust the management of the hired Manager. Bad choice-small projects 

that are interesting to a very limited number of customers. Opening a new business or 

direction is always risky. In addition to the above, the new business is affected by all the 

usual risks – production, political, market, etc. After conducting a risk analysis, you can 

avoid obvious troubles and exclude obviously hopeless projects. 

Young entrepreneurs should think about their project at the planning stage. It is 

necessary to consider all possible risks before the start of the enterprise. For an 

individual to receive an effective profit, and the economy of the country received from 

this enterprise benefit. To think over different variations of business development at the 

planning stage. A well-thought-out business plan is the key to success not only of a 

person, but also of a country. 
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Кәсіпкерлік-азаматтардың, оралмандардың және заңды тұлғалардың мүлікті 

пайдалану, тауарларды өндіру, сату, жұмыстарды орындау, қызметтер көрсету 

арқылы таза кіріс алуға бағытталған, жеке меншік құқығына (жеке 

кәсіпкерлікке) не шаруашылық жүргізу немесе мемлекеттік кәсіпорынды жедел 

басқару құқығына (мемлекеттік кәсіпкерлікке) негізделген дербес, бастамашыл 

қызметі болып табылады. Кәсіпкерлік қызмет кәсіпкер атынан, оның тәуекел 

етуімен және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылады. Кәсіпкерлік 

субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерлікті дамыту және қоғам үшін қолайлы жағдайлар жасауға, кәсіпкерлік 

бастаманы ынталандыруға бағытталады. 

Кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің өзара іс-қимылының қағидаттары 

мыналар болып табылады: 

1) заңдылық; 

2) кәсіпкерлік еркіндігі; 

3) кәсіпкерлік субъектілерінің теңдігі; 

4) меншікке қол сұғылмаушылық; 

5) адал бәсекелестік; 
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6) тұтынушылар, кәсіпкерлік субъектілері және мемлекет мүдделерінің 

теңгерімі; 

7) мемлекеттік органдар қызметінің ашықтығы және ақпаратқа 

қолжетімділік; 

8) кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеудің тиімділігі; 

9) кәсіпкерлік субъектілерінің өз құқықтары мен заңды мүдделерін өз 

бетінше қорғау қабілеттілігін арттыру; 

10) құқық бұзушылықтың алдын алу басымдығы. 

Кәсіпкерлік көп жүйелі құбылыс болып табылады, ол танымал америкалық 

экономист Дж. Шомпетердің айтуынша, қос функцияны орындайды: біріншіден, 

кәсіпкерлік ресурстардың жаңа, бірегей жинақтарын біріктіріп, үздіксіз 

инновациялық үдеріс жасайды;екіншіден, ол экономикалық және әлеуметтік 

прогреске, шаруашылық субъектіне тән белгілі бір білімге, дағдыға, түйсігі және 

басқа да қасиеттеріне негізделген экономиканы және әлеуметтік өзгерістерді 

қайта құруға ықпал етеді. 

Бастапқыда кәсіпкерді анықтау үшін французша «кәсіпкер» сөзі 

пайдаланылды, бұл «делдал» дегенді білдіреді.XV ғасырда француз «entreprendre» 

сөзінен шыққан ағылшын тіліндегі «кәсіпорын» сөзі пайда болады. Бұл термин: 

күрделілігі мен тәуекелмен байланысты сипатталатын жоба немесе қызмет,іс-

қимылға ұмтылу, бастама,бизнес әртүрлілігі.Сонымен,кәсіпкерлік қызмет - бұл 

«заңда белгіленген тәртіппен тіркелген, мүлікті пайдалану, тауарларды сату, 

жұмыстарды орындау немесе қызмет көрсетуді жүзеге асырудан жүйелі түрде 

пайда алуды көздейтін өз тәуекелдік бойынша жүзеге асырылатын тәуелсіз 

қызмет». 

Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерлік соңғы үш жылда келесі 

көрсеткіштермен сипатталады. 
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 Кесте мәліметтерінен, 2018 жылдың қаңтар айындағы барлық белсенді 

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің саны  2017-жылдың қаңтар айымен 

салыстырғанда 90621бірлікке өскен . 

2016 жылы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санында дара 

кәсіпкерлер үлесі 66,5%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 17,1%, шаруа 

немесе фермер қожалықтары – 16%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,2%-

ды құрады. 

2017 жылы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жалпы санында дара 

кәсіпкерлер үлесі 65,1%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 18,2%, шаруа 

немесе фермер қожалықтары – 16,3%, орта кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 0,2%-

ды құрады. 

2018 жылғы қаңтар-маусымда өткен жылғымен салыстырғанда жалпы 

санында дара кәсіпкерлер үлесі 64,9%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 

18,5%, шаруа немесе фермер қожалықтары – 16,3%, орта кәсіпкерліктегі заңды 

тұлғалар – 0,2%-ды құрады. 3 жылда шағын және орта кәсіпкерліктің саны өсті, ал 

субъектілерімен өнім шығарылымы азайғанын байқаймыз.Шағын және орта 

кәсіпкерліктің барлық субъектілерінің өнім шығарылымы 2016 жылы-19609010 

млн.тгқұраған,2017 жылы -23241125 млн.тг,2018 қаңтар-маусым-өнім 

шығарылымы -10 637977млн.тгқұраған. 

 Қазақстанда шағын кәсіпкерліктің басты мәселесі кәсіпкерлер 

импортталған тауарларды жылжытуға бағытталған.  

 Қазақстанда кәсіпкерлікті дамытудың перспективасы айқын көрініске ие. 

Жеке бизнесті , шағын және орта бизнесті қолдау мемлекеттік саясаттағы түйінді 

мәселелердің бірі ол “Қазақстан-2030”, индустриялық-инновациялық даму 

стратегиясы тәрізді негізгі құжаттарда бекітілген. 

Негізінен, кәсіпкерлікті дамыту кәсіптік дағдыларды жетілдіру процесі мен 

сондай-ақ кәсіпкерлердің білімі болып табылады. Мұны әр түрлі әдістер арқылы 

жасауға болады, мысалы, аудиториялық сабақтар немесе кәсіпкерлік қабілетінің 

артуы үшін арнайы әзірленген оқыту бағдарламалары.  

 Экономиканың қазіргі заманғы қиыншылдықтарды шешуге, 

стратегияларды әзірлеп, еліміздің одан әрі дамуының мақсаттарын түсінуге, 

экономиканың серпінді және тиімді дамуына қажетті шараларды дереу жүзеге 

асыруға ерекше назар аудару қажет. Мұндай жағдайда экономикалық дамудың 

шикізат жолынан жаңа инновациялық көрініске көшу процесі ерекше маңызға ие 

болады.   

 Ішкі қаражат кәсіпкерлікті толық көлемде кеңейту үшін, әдетте 

жеткіліксіз. Кішігірім инновациялық кәсіпорындарда, немесе стартаптарда, 

меншікті негізгі құралдардың көлемі аз, көпшілігі отандық инновациялық 
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әзірлемелерге жұмсалады, ал таза пайданың деңгейі компанияның тұрақты өсуін 

қамтамасыз ету үшін жеткіліксіз. 

 Дағдарыстар кезінде мемлекет, әсіресе шағын бизнеске қатысты, іскерлік 

белсенділікті ынталандыру үшін шаралар қабылдау кәсіпкерліктің дамуына үлкен 

үлес қосар еді. Кәсіпкерлікті ұйымдастырғанда аймақтың ерекшелігін ескеретін 

салаларға назар аудару керек. 

 

Әдебиеттер тізімі 
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Сегодня во всем мире предпринимательство является основой развития 

экономики. 

Предпринимательство - это деятельность, направленная 

на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется 

самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном 

законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя. 

Предпринимательство ассоциируется с понятиями сделать что-то новое или 

улучшить уже существующее. Оно связано с понятиями «динамизм», 

«инициатива», «смелость» и высвобождает в обществе тот потенциал, который 

многие интересные идеи превращает в реальность. 

В западных странах в настоящее время предпринимательство характеризуется 

как особый, новаторский, антибюрократический стиль хозяйствования, в основе 

которого лежит постоянный поиск новых возможностей, ориентация на 

инновации, умение привлекать и использовать для решения поставленной задачи 

ресурсы на самых разнообразных источниках [1]. Таким образом, 

предпринимательство – деятельность, содержащая инновационный компонент. 

В приветственной речи Президента Республики Казахстан Нурсултана 

Назарбаева делегатам пленарного заседания II Съезда Национальной палаты 

предпринимателей от 27 января 2015 года было отмечено, что развитие 

предпринимательства является стратегическим приоритетом Казахстана.  
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Президент подчеркнул, что сегодня для бизнеса в Казахстане сформированы 

уникальные условия, «и теперь задача заключается в полноценном раскрытии 

частной предпринимательской инициативы, которая обретает особое значение в 

нынешних условиях» [2]. 

Создание  и развитие бизнес-инкубаторов является одной  из площадок 

развития предпринимательства.  

Бизнес-инкубатор -  это организация, занимающаяся поддержкой проектов 

молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки идеи до её 

коммерциализации. Целями создания бизнес-инкубаторов являются: 

- создание благоприятных условий для становления и развития малых 

предприятий; 

- содействие повышению инновационной активности субъектов малого 

предпринимательства; 

- рост числа малых предприятий, повышение их жизнеспособности. 

Бизнес-инкубаторы выполняют следующие функции: 

предоставление в аренду помещения и обеспечение офисного обслуживания 

(помещение под офис, вспомогательные и производственные помещения, 

выставочные площади); 

обеспечение функционирования различных видов связи, наличие 

оборудования и оргтехники коллективного пользования; 

предоставление почтовых и секретарских услуг; 

комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов малого 

предпринимательства на различных этапах развития; 

оказание консультативной помощи начинающим малым фирмам по 

экономико-правовым вопросам; 

предоставление адресной методической и образовательной поддержки малым 

предприятиям; 

анализ Финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

создание условий для расширения межрегионального сотрудничества малых 

предприятий; 

проведение для физических и юридических лиц семинаров, конкурсов, 

конференций, курсов и других мероприятий по современным методикам обучения 

предпринимательству. 

Главная задача бизнес-инкубаторов — помочь тем, кто открывает собственное 

дело, особенно в начальной стадии. Наибольшую пользу предпринимателям в 

бизнес-инкубаторах приносят полная концентрация на предпринимательских 

задачах и снижение расходов на управленческий аппарат [3] .  

Бизнес-инкубатор оказывает помощь в поиске финансовых и технических 

средств для развития бизнеса. Предоставление инкубатором офисных и 

консультационных услуг позволяет избежать увеличения количества сотрудников 

и привлечения основных средств, что сокращает и делает более рациональными 

расходы на функционирование небольшой фирмы. Кроме того, консультационные 

услуги, информационная база и обучающие мероприятия помогают стартаперам 

выстоять и развиваться в современной среде. 
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Первые бизнес-инкубаторы появились еще в 50 годы в Великобритании. 

Однако наибольшее распространение, особенно после 1983 года, инкубаторы 

бизнеса получили в США. В последние десять лет их число выросло с нескольких 

десятков до 575, объединенных в Национальную ассоциацию инкубаторов 

бизнеса [4,с.3].  

В Казахстане в настоящее время действует более 40 бизнес-инкубаторов. В 

2000 году была организована Казахстанская Ассоциация Бизнес-инкубаторов и 

Инновационных Центров (КАБИЦ), объединившая 14 бизнес-инкубаторов и 

технологических парков из разных городов Республики. В ноябре 2002 года 

создана Центрально-Азиатская Сеть Бизнес-инкубаторов и Технологических 

Парков, координатором которой является Шымкентский Бизнес-инкубатор СодБи 

(таблица 1) [5]. 

 

Таблица 1. Формирование бизнес-инкубаторов в Казахстане 

Название бизнес-инкубатора 
Год 

образования 

Корпоративный фонд «СодБи», Шымкент 2000 

StartUp, Алматы (КазНУ) 2012 

Business Campus, Астана (Назарбаев 

Университет) 
2014 

MOST, Алматы 2015 

Туран, Алматы(Университет Туран) 2016 

NFactorial, Астана 2017 

 

Существующий с апреля 2000 года бизнес-инкубатор СодБи был создан для 

содействия молодым и начинающим новаторским проектам, с целью их 

укрепления, повышения конкурентоспособности и адаптации к условиям внешней 

экономической среды. Одни из лучших проектов инкубатора: создание Центров 

Поддержки Предпринимательства, Сеть агротехнологий и оборудования Agrotech 

. 

StartUp, Алматы (КазНУ) - первый бизнес-инкубатор именно для студентов - 

бизнес-инкубатор университета КазНУ.  Инкубатор, получивший название 

«Алгоритм», создан по инициативе доктора технических наук профессора 

Шолпан Джомартовой, руководителя созданной на базе механико-

математического факультета КазНУ Академии Cisco. 

Для продвижения и воплощения новых прогрессивных идей в Назарбаев 

Университете создан инновационный кластер Astana Business Campus. Основная 

идея — объединить в одном месте зарубежные и казахстанские компании, малый 

и средний бизнес, венчурные фонды, ученых, бизнесменов, студентов, 

изобретателей – всех тех, кто прогрессивно мыслит, и помочь воплотить их мечты 

в реальность. Для развития инновационной среды в Astana Business Campus 

работают офис коммерциализации, технопарк, исследовательские центры и 

бизнес-инкубатор. Бизнес- инкубатор занимается производством плоских 
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гелиоколлекторов, интерактивной рекламой, водно-литиевыми батареями, 

солнечным водоподъемником. 

Основанный в апреле 2011 года бизнес-инкубатор MOST нацелен на 

поддержку стартапов и предпринимателей, которые стремятся развиваться и 

двигаться вперед. Принимают стартапы с готовым MVP, командой и 

определенным трекшном по клиентской базе. Для стартапов на раннем этапе 

развития существует Программа акселерации, наставничества, «StartupWeekend» 

(хакатоны), FintechstarsKazakhstan.  

Последние несколько лет университет «Туран» (г.Алматы) взял курс на 

трансформацию в университет инновационно-предпринимательского типа, что 

соответствует программе президента Казахстана.  

13 октября 2016 года университет открыл свой Бизнес-инкубатор в котором 

реализуются проекты студентов. Студентами университета реализованы такие 

проекты как «Бизнес-консалтинг» (помощь в написании бизнес планов), 

«Юридический консалтинг» (помощь в составлении договоров), «Best» 

(профориентация), «Silencedigital» (создание 3D видеороликов), «TuranSPro» 

(создание сувенирной продукции), «ProHouse» (хостел для студентов) и др. 

Уже третий год подряд бизнес-инкубатор NFactorial принимает участников на 

летнюю программу с продуктами на любой стадии (идея, наброски дизайна, 

прототип, запущенное приложение, готовый бизнес). В 2015-2016 годах было 

подготовлено более  200 разработчиков и дизайнеров (из 1000+ заявок) и 

запущено более 110 мобильных приложений. 

Бизнес-инкубатор является отправной точкой для реализации 

предпринимательских навыков, а также дает возможность приобрести 

незабываемый опыт в сфере менеджмента и управления бизнесом. 

Для финансирования бизнес-инкубаторов в Казахстане  организуются 

предпринимательские фонды с целью поддержки, как малого, так и среднего 

бизнеса. Одним из самых влиятельных и крупных предпринимательских фондов, 

распространенных в Казахстане является АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму».  

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»  является национальным 

институтом развития, а также распределяет активы государства,  его основная 

цель - стимулирование становления и экономического роста субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Республике Казахстан, повышение 

эффективности использования финансовых средств государства, направляемых на 

поддержку малого и среднего бизнеса. Фонд предоставляет широкий спектр 

продуктов и услуг для предпринимателей: программы кредитования через банки 

второго уровня, финансирование лизинговых сделок, субсидирование процентных 

ставок, гарантирование, обучение основам бизнеса, консультационная поддержка, 

распространение информационно-аналитических материалов. Фонд 

предпринимательства «Даму» помог с финансированием и реализацией проекта 

инновационного-предпринимательского университета «Туран» «Бизнес-

инкубатор – проекция в будущее». 

Стартаперы,  которые планируют открыть свое венчурное предприятие, 

основанное на инновационных открытиях в сфере науки и современного 
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предпринимательства, в первую очередь должны оценить свои возможности, 

подготовить бизнес-план своего будущего предприятия. За консультациями по 

составлению бизнес-плана или за помощью в получении инвестиций в создание и 

развитие своего бизнеса  стартаперы могут обратиться в бизнес-инкубаторы. 
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FORMATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE REPUBLIC OF 

KAZAKHSTAN 

 

УДК Turganbay Madina - KSU student  

Scientific director - Master of Laws Rakhmankulova G.B. 

 

   From the first days of independence, fighting against corruption became one of the 

main state policy priorities of our republic. Kazakhstan was one of the first CIS 

countries to accept the laws «On combating corruption» (1998) and «On public 

services» (1999), created a special state agency to combat corruption. From January 

2016 new laws «On combating Corruption», «On public services» started to 

functionate. The efficiency and transparency of the work of the state apparatus, the 

provision of public services are consistently increased, the administrative burden on 

business is drastically reduced, the anti-corruption legislation is improved, and the field 

of public control is expanded. The main harm of corruption is that it corrodes state 

power, makes it weak, frail and fictitious. The main source of power, i.g. public 

confidence in it – decreases. Without this the government can not make its own policy 

and laws.  

   The origin of occurance and increase of corruption is deep selfish behaviour of 

government officials, their intention to profit through the use of authority and official 

position.  

   One of the most dangerous distortion for modern state-building is corruption, 

which is the abuse of power by officials of various degrees for personal benefit. 

Corruption comes to be comprehensive and global institutional distortion, significantly 

violating principles of government, equality and social justice, obstructing economic 

development and threatening the stability of democratic systems and the moral 
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foundations of the community. Continuing to follow the path of improving the 

Kazakhstani model of political and state structure, the country's governance plans to 

improve the modern native political system.  

   Altogether, the anti-corruptional policy of the country must be multifaceted and 

have a poly-systematic character, because the phenomenon of corruption itself does not 

have one manifestation and dimension, but always strikes the main spheres of public 

life. So, economic reasons of corruption as a type of venal crime is rooted on 

fundamental social-economic problems of public life, which appears to be incapable to 

combine economic progress in private property with the social protection of people. 

Economic decrease, caused by the common systemic crisis in society, led to low salaries 

of civil servants, whose official income does not allow them and their loved ones to live 

in dignity. 

   Its theoretical research helps summarize and systematize collected knowledge of 

this sphere, more effectively use existing experience, established social practice, to form 

conceptual apparatus, which allow to examine corruption from scientific view. In this 

question it is hard to overestimate the role of legal science. After all, exactly with the 

help of research it’s possible to find weak, vulnerable places of corruption and propose 

systematic remedy for resistance, find an antidote to this social “disease” that struck the 

post-Soviet state organism, anticipate the tendencies of its occurrence and the necessary 

recipes for treatment. To a greater extent, it is science that will provide opportunities for 

predicting corruption situations and initiating outpacing steps related to the prevention 

of corruptional relations. Thus, the level of anti-corruption culture can be expressed 

both in the degree of an individual’s congnition of his rights as a citizen, and their use in 

terms of the execution of obligations. When we talk about anti-corruptional culture, we 

also mean that every person must: 

- know how to interpret certain these of the law and determine their scope; 

- be able to apply knowledge against corruption in their life;  

- find way out of complicated law situations, and therefore, use law for protection 

of their rights and interests. 

   In connection with the administrative reform carried out in the Republic of 

Kazakhstan, I would like to note the following: you can abolish and transform ministries 

(agencies) and departments as much as you like, raise the salaries of officials, reduce the 

state apparatus, eliminate duplication of functions, but if you do not establish financial 

and other state control over official individuals, first of all, in the highest echelons of 

power in terms of increasing the effectiveness of governing the country and fighting 

corruption, this reform will be useless. It is no secret that in the past there was a stable 

idea in society that everything is being sold and bought, but the results of anti-

corruption remedies fundamentally change this opinion. People watch and started to 

believe in punishability of crimes, started to use their rights more often, which is 

witnessed by the increasing quality of appeals to all instances. Practically, bigger parts 

of these appeals point at existence of corruption, manifesting itself in the interaction of 

an official with the people.  

   The most important source of corruption in every country is bureaucracy. That is 

why it is necessary to form effective political and law institution systems, able to affect, 
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stop government and municipal structure bureaucracy. These institutions must become 

the base of modern native anti-corruption policy.  

   The bureaucracy, in many respects by itself, through its own activity, constantly 

generates corruption, which has already become a systematic problem of public 

administration. Because established practice prevents resolution of strategically 

important government problems, not achieving a single solution of more or less real 

programs of their decisions, nor implementing resolutions of decisions using uniform 

legal rules for all citizens or for all subjects of economic activity. In a situation like this, 

implementation of regulatory government, and accordingly, the establishment of a 

regime of legality in the sphere of power relations and institutions becomes almost 

impossible. 

   At that point the most mandatory goal of modern anti-corruptional policy – is 

destruction of corruptional connections between supreme and bottom echelons of state 

(or more widely – public) power. Of course, powerful reason of formation and 

functioning of institutions of control in the Republic of Kazakhstan is the fact that 

bureaucracy will never be able to effectively resist corruption. A decrease in its level 

will not happen without legitimately organized pressure on the activities of officials 

from state structures and civil society institutions. For the sake of objectivity, it must be 

said that phenomena related to corruption in the public service system have been and is 

being identified in virtually any state, however, this does not mean that corruption itself 

is the same everywhere and always. Reasons of its occurrence and distribution is pretty 

various, therefore, attempts to develop some kind of universal state and legal, including 

administrative and legal, resources to prevent and curb corruption appear to be 

corporeal. In the developed foreign countries, the fight against corruption is conducted 

mainly through a variety of state-legal ways. And of course the provision of material 

and social wealth of civil servants at the proper level. Indeed, as world experience 

shows, the greatest increase in corruption is observed where the salaries of officials are 

below the minimum consumer basket and less than the salaries in the private 

department. Therefore, in the West officials receive high salary, and also have some 

privileges, for example, cheap medical insurance. 

   Also it is hard not to mention that the main principle of anti-corruptional policy in 

probably all of the developed countries – is equality of all state citizens before law. This 

principle anticipates strict responsibility for commuting corruptional offenses of any 

individuals, regardless of their social position, position held in the state, political 

affiliation, including to the ruling party, etc. In accordance with this principle in certain 

countries, high-ranking officials and parliamentarians, including heads of state and 

government, are often brought to certain responsibility.  

   A significant role in combating corruption is played by leading international 

organizations and institutions. Acting on a global scale, they tend to be involved in this 

process by examining the scope and the main factors of appearance and the growth of 

corruption, as well as the development and adoption on the basis of the results of these 

studies, international legal documents, bearing the data of participating organizations 

both mandatory and advisory in nature. This convention is a document designed to help 

member countries ensure effective confrontation with corruption in the public and 

private sectors of society. It contains the main areas of this activity, such as the 
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prevention of corruption and its criminalization, the development of international 

cooperation and the adoption of measures to return to the participating countries assets 

illegally withdrawn from their territory abroad. In this regard, the convention’s 

corruption acts include bribing officials of relevant foreign countries and international 

organizations, embezzlement, misappropriation or other misuse of property by a public 

official, abuse of official position, unlawful enrichment, obstruction of justice, 

laundering of proceeds from crime and etc.  

   Thus, Kazakhstan, as well as other post-Soviet republics, has much to learn from 

foreign countries in terms of improving the system and mechanisms to combat 

corruption. Although, of course, the native specificity will influence the adaptation of 

foreign experience and, perhaps, somewhere even slow down this process.  

   Corruption menaces the fundamental value of our state - independence, thanks to 

which all the successes of Kazakhstan became possible. Corruption destroys public 

confidence in the state, reduces the effectiveness of state power, seriously hindering the 

country's socio-economic and spiritual progress. 

   President of the Republic of Kazakhstan N.A. Nazarbayev presented the program 

of entering Kazakhstan among the 50 most competitive countries in the world, where he 

stressed the need for consecutive implementation of a all-inclusive nationwide program 

to combat corruption as a threat to national security and public stability. As the practice 

of state-building shows, corruption destroys the entire system of state administration, 

generates a negative attitude towards the state service and state servants, contributes to 

the recession of the authority of the government, the prestige of public service. 

Corruption obstructs the progressive development of a market economy and contributes 

to the growth of organized crime in the sphere of economic relations.  

   For not a long period of time, such works were carried out as: anti-corruption 

legislation was created and is in force, the measure of responsibility has been tightened 

in the criminal and administrative lawbook, the disciplinary responsibility of state 

employees for these offenses has been abolished. And also in many educational 

institutions disciplines are being studied to familiarize students with the basics of anti-

corruption culture.  

   In general, for the further development of research, it is necessary to continue 

comprehensive studies of the nature, driving forces, and dynamics of the criminal and 

shadow economy as the most dangerous basis for the formation of the system of 

corruption. It is also necessary to reveal the causal complex of corruption, to deepen and 

actualize the research characteristic of the criminal economy outside economic methods 

of competition and ways of obtaining super-profits, employment, it is aimed to create 

alternative conditions. On this basis, mechanisms should be laid for a healthy strategic 

management of how an economy is programmed, the creation of an effective system of 

control and monitoring as necessary components of management naturally sharply 

reduces the potential for corruption in general and corruption for management in 

particular. 
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  СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В КАЗАХСТАНЕ 

 

УДК Толешева А.А. – студентка КГМУ  

Научный руководитель – ст. преподаватель Рысбекова Б.Б. 

 

Прежде чем начать сравнения развития предпринимательств в Казахстане 

хотелось бы отметить , что именно представдяет собой предпринимательство и 

какова роль малого и среднего бизнесов в Казахстане. 

Предпринимательство это понятиями такое- сделать что-то новое или 

улучшить уже существующее. Оно связано с понятиями «динамизм», 

«инициатива», «смелость» и восвобождает в обществе тот потенциал, который 

многие интересные идеи превращает в реальность.  

Казахстанский бизнес – это экономический сектор,который полон различных 

реформ,которые направляют дальше. После получение долгожданной 

независимости было много изменений.7 июля 1997 года,когда был принят Указ 

Президента страны № 3589 «О приоритетных и региональных программах 

поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Казахстан». С 

тех пор началось приоритетное развитие   неотъемлемой части государственной 

политики и также было большинство кардинальных изменений в обществе. 

Одним из приоритетных движений вперед экономической реформы, 

производимой в настоящее время в Казахстане, стало развитие малого бизнеса. 

Общество дожно осознать, что малый бизнес представляет собой ключевое 

условие формирования рыночных механизмов,отношений и является основной 

частью современной рыночной системы. Развитие малого бизнеса в единстве 

с диверсификацией промышленности составляют одну из основ стратегии 

«Казахстан - 2030». Малый бизнес в Казахстане является необходимым звеном в 

создании рыночной экономики , также и наиболее существенным элементом 

социальногоразвития общества. 

  В своей статье я бы хотела рассмотреть и сравнить рост предпринимательств 

в Казахстане в 2016-2017годы.Взявь с интернета некую информацию я бы хотела 

представить следующее: 

  По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Респyблики Казахстан, по  состоянию на  1 января 2016 г. в РК зарегистрировано 

1 666 тыс. сyбъектов МСП, из которых 34,8 % являются активно действyющими, а 

376 тыс. сyбъектов МСП не ведyт активнyю деятельность. Основными причинами 

являются экономические факторы (например, по причине yбыточности, сезонной 
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зависимости работ в ряде отраслей) и иные операционные факторы  (например, 

отсyтствие операций в связи с недавней регистрацией) 

Региональная разбивка активных сyбъектов МСП выглядит так: наибольшее 

количество размещено в г. Алматы  (185,15  тыс.  ед.),  в Южно-Казахстанской 

области (ЮКО) (184,89  тыс.  ед.) и Алматинской области (157,81 тыс. ед.), а 

наименьшее — в Северо-Казахстанской области (СКО) (34,33 тыс. ед.), Западно-

Казахстанской области (ЗКО) (39,6 тыс. ед.) и Кызылординской (41,65 тыс. ед.) 

области. (рис. 1) 

 
 

Гендерный показатель указывет на то что, что в Казахстане действyет свыше 

40 % сyбъектов МСП, которые возглавляют женщины. Наибольшая доля таких 

малых и средних предприятий наблюдается в г. Астане и Костанайской области 

(49 %), а наименьшая - в Южно-Казахстанской (24 %), Алматинской (32 %) и 

Жамбылской (32 %) областях (рис. 

3): 

 
По организационно-правовым формам ИП под рyководством женщин в 

среднем по РК составляет 85 % почти по многим регионам, но ниже в ЮКО (51 
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%), Алматинской (60 %), Жамбылской (73 %) областях. Однако названные три 

южные области с развитым сельским хозяйством лидирyют по доле крестьянско-

фермерских хозяйств, возглавляемых женщинами (рис. 4): 

 
Распределение населения, занятого в МСП, по регионам неравномерно. 

Наибольшее количество человек занято в малом и среднем предпринимательстве 

г. Алматы (583 тыс. чел.), ЮКО (330 тыс. 

чел.),  г.   Астаны  (288  тыс.   чел.)   и  Алматинской  (284   тыс.   чел.)   области,   

а   наименьшее  —  в Кызылординской области (86 тыс. чел.), СКО (103 тыс. чел.), 

Мангистаyской области (105 тыс. чел.) и ЗКО (106 тыс. чел.) (рис. 5):

 
Объем выпyска продyкции малого и среднего предпринимательства г. Астаны, 

ЮКО, г. Алматы, и Алматинской областе в РК в 2016 г. составил 15 858 млрд 

тенге (рис. 6): 
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Сравнительный анализ развития сектора малого и среднего 

предпринимательства в регионах РК позволяет сделать следyющие выводы: 

 в 2016 г. лидерами страны по количествy активных сyбъектов СМП 

являются :  г. Алматы, ЮКО и Алматинская область; 

 Наибольшее количество предприятий малого и среднего 

предпринимательства занимает места в г. Алматы; в этом городе наибольшие 

показатели выпyска продyкции малого и среднего предпринимательства и 

большая численность населения, занятого в нем; 

 В период с 2005г по 2016 наблюдается рост малого и среднего 

предпринимательства — более чем на 50 % наблюдается в г. Астане; 

 По  гендерному анализу те субъекты СМП, которые возглавляют женщины 

в РК действyет свыше 40 % , и чаще всего женщины возглавляют ИП. Их доля в 

среднем по РК составляет 85 %. 

 Большее количество человек 

занято  в  малом  и  среднем  предпринимательстве  

 г. Алматы (583 тыс. чел.), ЮКО (330 тыс. чел.), г. Астаны (288 тыс. чел.) и 

Алматинской области (284 тыс. чел.); 

 

  В Казахстане в возрастной структуре предпринимателями становятся люди в 

возрасте от 25 до 34 лет (16.5%). Известно, что людей в возрасте 45-54 лет, 

желающих начать свое дело больше (9.6%), чем людей, которые стремятся к 

предпринимательству в возрасте 35- 44 лет (7.4%) и 18-24 лет (9.4%). 
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Предпринимательство в 2017году: 

  Малый бизнес в Казахстане генерирует 25,6% ВВП, а доля занятых в МСБ 

составляет 36% республиканского рынка труда. 

  В масштабах национальной экономики популярность предпринимательства в 

РК увеличивается, однако темпы активности достаточно малы - уровни 

предпринимательской активности в РК в два раза ниже средней мировой 

величины (63% в ВВП и 47% от числа занятых). 

Среди регионов наибольшее влияние МСБ в формировании валового 

регионального продукта наблюдается в Астане - 46% ВРП, ЗКО (40%) и в Алматы 

(29%). 

 
  В структуре МСБ наблюдается традиционное доминирование субъектов 

индивидуального предпринимательства, занятых в торговой деятельности и 

сферах, не требующих высокой квалификации. В то же время мировым трендом 

считается переход к производству продукции с высокой добавленной стоимостью, 

внедрению механизмов инновационного, эффективного производства ("Казахстан 

-2050"). 

9,40% 

16,50% 

9,60% 

8,40% 

7,40% 

18-24

25-34

45-54

55-64

35-44
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  На конец января 2017 года в РК действуют 800 тыс. ИП, что составляет 68% 

МСБ. За год их количество сократилось на 15%. Почти половина (47%) ИП 

заняты в торговле. 

  Как отмечает Азиатский Банк Развития, индивидуальное 

предпринимательство в РК демонстрирует низкую продуктивность. Годовой 

объем производства на одного работника в ИП составляет $3 тыс., в то время как 

в малых и средних предприятиях - $27 тыс. 

  Количество малых предприятий (юридических лиц) за год увеличилось на 

8% и составило 191 тыс. ед. Большая часть малого предпринимательства 

сконцентрирована в секторах торговли - 30% и строительстве - 16%. 

 
   С 2015 года наблюдается активный рост кредитования МСБ. Число 

выданных банками кредитов увеличилось в 2,3 раза с 2014 года. По сравнению с 

январем прошлого года объем кредитов увеличился на 29% и составил 3 трлн 

тенге. 

Однако, по данным АБР, только 19% МСП получают кредиты, в то время как 

остальные рефинансируют доход или берут займы из других источников. Это 

связано с тем, что большинство предприятий имеют плохую кредитную историю 

или не имеют нужных документов. 

Направление кредитов отражает основные виды деятельности предприятий: 

торговля (37%), строительство (13%), промышленность (13%) и другие отрасли, 

не связанные с основными секторами экономики (24%). 

 
  Помимо хорошо известных госпрограмм, также на развитие МСБ с 2015 по 

2017 год активно привлекались займы у МФО сроком до 2020 года. В этом году 

начата реализация третьего транша в $200 млн по проекту АБР. 

  Проект нацелен на увеличение доступности финансирования МСБ, более чем 

на 20% увеличить количество заемщиков и число выданных кредитов к 2020 году. 
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Также включая в себя гендерную политику так, что не менее $50 млн пойдет на 

кредитование женского предпринимательства. Также не менее $120 млн будет 

выделено на кредитование предприятий вне Алматы и Астаны. 

Всемирный Банк (МБРР) в этом году выделит еще $9,24 млн по проекту 

конкурентоспособности МСП. Цель проекта - укрепить правительственные 

программы и повысить компетентность МСП. 

  На данный момент разрабатывается программа развития поставщиков, роль 

которой будет заключаться в увеличении рыночных связей для МСП с крупными 

местными и многонациональными корпорациями в нефтегазовом, 

железнодорожном и металлургическом секторах. В рамках проекта коллективу 

специалистов КИРИ будут предоставлены современные рыночные инструменты 

для развития кластеров, включая программы обучения и оснащения по ГПИИР 2. 

Также будут разработаны онлайн платформы для покупки счетов-фактур и 

проверки дебиторской задолженности МСП, которая также увеличит доступ к 

финансированию предпринимателей. 

К концу проекта планируется увеличить число "аккредитованных 

поставщиков" для крупных компаний - с нуля в 2015 году до 200 к 2019 году. 

Процент МСП, участвующих в повышении эффективности управления и деловой 

практики увеличится, с 5% в 2015 году до 75% к 2019 

 
 

   31октября 2017года в рейтинге Всемирного банка «Doing Business 2018» 

Казахстан вышел на 36место. По сравнению с прошлым годом было снижение на 

1 позицию. В 2018 году место Казахстана в рейтинге находится рядом с Китаем 

(34), Россией (35), Словенией (37) и Беларусью (38). Казахстан превосходит по 

своим показателям Венгрию (48), Бельгию (52) и Италию (46). 

 

Показатели Рейтинг 2017 Рейтинг 2018 Ухудшения/ 

улучшения 

Открытие 

предприятий 

45 36 +9 

Получение 

разрешений на 

строительство 

22 41 -19 

Присоединение к 75 70 +5 
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электрическим сетям 

Регистрация 

собственности 

18 17 +1 

Получение 

кредитов 

75 77 -2 

Защита 

миноритарных 

инвесторов 

3 1 +2 

Налогообложение 60 50 +10 

Международная 

торговля 

119 123 -4 

Обеспечение 

исполнения 

контрактов 

9 9  

Разрешение 

неплатежеспособности 

37 39 -2 

 

 

  Исходя из этих данных с 2016 по 2018год можно рассмотреть, что из года в 

год лишь на несколько процентов повышается число предпринимательств. В 

основном развитыми регионами являются Алматы, Астана, ЮКО, а также ЗКО.  

Экономика Казахстана в 2016 году находилась под влиянием тенденций, 

сформированных в 2015 году, поскольку глобальное экономические тренды 

продолжают оказывать негативное влияние на экономическое развитие страны. В 

то же время, успешные экономические реформы Казахстана позволили стране 

остаться на 36-ом месте в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса. Важно 

отметить, что Правительство Казахстана определило развитие 

предпринимательства в качестве национального приоритета, что повлияло на 

улучшение предпринимательской активности в республике. По сравнению с 

показателями стран БРИКС Это привело к улучшению в области структурных 

условий предпринимательства. Проведенный анализ  состояния и тенденций в 

развитии бизнеса показывают предпринимательство как важнейшее направление 

развития экономики. В настоящее время  вклад предпринимательств в экономику 

республики становится все более важным. Однако, независимо от того, что в 

республике из года в год повышается количество занятых в сфере 

предпринимательства, экономически развитое и активное население остаётся ещё 

низким по сравнению с государствами с развитыми рыночными отношениями. 

Государство поддерживает предпринимательсво для осуществления его 

механизма через созданные инфраструктуры малого предпринимательства 

К ним можно отнести кредитные и страховые учреждения,фонды, 

технологические парки, бизнес-инкубаторы.  

 Анализируя инфраструктуру можно заметить, что страховые компании, 

аудиторские и консалтинговые фирмы отстают. Рыночная инфраструктура 

развита большего всего в таких городах, как Алматы и Астана .Основными 

проблемами предпринимательства является преобладание сырьевого экспорта, 
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низкая доля MCП в BBП Казахстана, неразвитый пласт предприятий, 

выпускающих продукцию с добавленной стоимостью. 

 Слабая информированность населения, высокие кредитные ставки для 

предпринимательства, административные барьеры и т.д. являются факторами 

которые тянут развитие предпринимательств вниз и тормозят развитие МСП в 

нашей республике. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

 

УДК 338.33                            Усупова К.Ж. – студентка университета «Туран»  

Научный руководитель - м.э.н., ст. преподаватель Елшибекова К.Ж. 

 

Стратегический  курс  руководства  республики  на  вхождение  Казахстана  в  

число  пятидесяти  наиболее  конкурентоспособных  стран  мира  приводит  к  

развитию  малого и среднего предпринимательства как  мощной  экономической  

силы.  

В условиях развития конкуренции между странами именно малый и средний 

бизнес создают необходимую атмосферу конкуренции, способен быстро 

реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять 

образующиеся ниши в потребительской сфере, создает дополнительные рабочие 

места, является основным источником формирования среднего класса. Субъекты 

малого предпринимательства весьма уязвимы ко всем рыночным изменениям и 

потрясениям, поскольку обладают гораздо меньшими возможностями и 

ресурсами по сравнению с субъектами среднего, а тем более крупного 

предпринимательства. Поэтому экономическая политика развитых государств 

направлена на то, чтобы компенсировать эти способности малых предприятий и 

помочь им действовать на рынке как полноправным субъектам конкуренции. 

В рамках поддержки бизнеса государство на определенный срок субсидирует 

номинальные ставки процента в размере 6% по кредитам со ставкой не выше 19%, 

что снижает конечную процентную ставку для бизнеса. Функции оператора 

госпрограмм в области развития предпринимательства выполняет фонд Даму. 

Доля кредитов, выданных в рамках программ фонда, достигает 8% от всех 

кредитов на предпринимательские цели, повысившись с 5% в период до 2014 

года.  
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Микрокредитование через микрофинансовые организации ориентировано в 

первую очередь на обеспечение людей самозанятостью, в значительной мере в 

сельской местности. В рамках программы развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства с 2015 года выдавались микрокредиты на сумму 

от 10 млрд. тенге до 30 млрд. тенге в год. Ставки по микрозаймам примерно 

соответствуют уровню инфляции, а сроки займов составляют 5-7 лет. 

Поддержка бизнеса со стороны государства в Казахстане осуществляется в 

рамках различных программ. Как ответ на кризис 2008-2009 годов была 

разработана госпрограмма «Дорожная карта бизнеса 2020», которая реализуется 

по четырем направлениям: поддержка новых бизнес-инициатив, оздоровление 

предпринимательского сектора, снижение валютных рисков предпринимателей, 

усиление предпринимательского потенциала. Период действия программы 

охватывает 2010-2020 годы[1]. В 2017 году расходы на реализацию программы 

равнялись около 17 млрд. тенге, что было значительно ниже 56,6 млрд. тенге в 

2016 году. В текущем и следующем году расходы не превышают 9 млрд. тенге, 

как было запланировано программой, но в настоящее время в связи с 

приближением данной программы к концу предусматривается ее продление. С 

чем связано снижение расходов сказать трудно, возможно регионы на своем 

уровне будут находить источники самостоятельно, а институты развития 

посредством привлечения средств на рынке, либо через бюджетные кредиты. 

Господдержка МСБ носит достаточно скромный характер. Доля субъектов 

МСБ, которым оказана поддержка, к общему числу действующих субъектов МСБ 

на рынке через фонд «ДАМУ» в 2016 году составила немногим более 5% [1]. 

Главным недостатком господдержки бизнеса является искажение рыночной 

среды, с одной стороны заставляя компании стремиться получить господдержку, 

не повышая собственную эффективность, а с другой стороны негативно влияя на 

работу банков, вынуждая их подстраиваться под нерыночные ставки, которые 

формируются вследствие государственного участия, хотя объемы господдержки 

невелики и в принципе не могут охватить весь бизнес. Если не учитывать двух лет 

(2008 и 2014), вклад МСБ в ВВП был увеличен из-за изменения критериев 

размера бизнеса, т.е. не за счет эффективности и активности МСБ, а 

перераспределения ВВП в пользу МСБ, тогда как в остальные периоды малый и 

средний бизнес в среднем растет почти теми же темпами, что и экономика. Это 

опять же говорит о невысокой эффективности и слабом влиянии господдержки на 

общеэкономический рост. При этом периодические девальвации национальной 

валюты отбрасывают бизнес на годы назад, ведут к увеличению банкротств, либо 

замораживают бизнес-активность из-за высокой неопределенности 

макродинамики. В конечном итоге данные проблемы накапливаются на балансах 

банков в виде плохих кредитов. Наличие господдержки способствует консервации 

текущей неэффективной деятельности МСБ, т.е. бизнес привыкает к получению 

господдержки и не прилагает усилий к самостоятельному развитию в рыночной 

среде. 

Одним из примеров низкой эффективности господдержки может служить 

сектор торговли, который не может получать государственную помощь, что 

закреплено законодательно, однако при этом доля сферы торговли в деятельности 
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МСБ стабильна на уровне 20%, обеспечивая 30% занятости, а доля 

обрабатывающей отрасли 13% и почти не растет, обеспечивая около 8% занятости 

[2]. 

Актуальной проблемой является слабое развитие МСБ на региональном 

уровне, где число малых и средних предприятий в расчете на 1000 жителей в 

отдельных регионах в два раза ниже республиканского уровня. Данные рейтинга 

Doing Business по регионам подтверждают наличие региональных расхождений 

условий для ведения бизнеса, что не согласуется с унитарным устройством 

страны. 

Слабое развитие МСБ объясняется переходом от аграрной экономики, 

составлявшей треть ВВП Казахстана в начале девяностых, к экономике, 

основанной на добыче минеральных ресурсов, достигавшей на пике нефтяных цен 

почти 20% от ВВП, при том, что в добывающем секторе занято лишь 3% от всех 

занятых. Исходя из этого, полем деятельности для МСБ остается 

низкопроизводительная сфера услуг, а в более доходные сектора ее доступ 

ограничен высокими барьерами для входа в виде недостатка финансовых средств, 

квалификации, инновационной среды, замкнутости на местный рынок, неравных 

условий ведения бизнеса. Естественно, что в таких условиях огромное число 

мелких предпринимателей озабочено в первую очередь обеспечением 

собственного существования, нежели созданием перспективных бизнесов. 

Учитывая, что 40% занятых в МСБ приходится на ИП, и при этом выпуск 

продукции ими составляет менее 10% от выпуска всего МСБ, видится важным 

сбор более детальной информации об их деятельности, так как в рамках малого 

бизнеса статистические данные искажают и затрудняют понимание 

происходящих процессов в малом бизнесе. Альтернативный подход заключается 

в выделении из их числа самозанятых [3]. 

Представляется, что господдержка МСБ со стороны государства должна 

носить равнодоступный для всех предпринимателей характер, к примеру - 

снижение реальных процентных ставок для всех категорий бизнеса до 

конкурентного уровня с соседними странами за счет мер по снижению инфляции 

и углублению финансового рынка. 

Различные распределительные каналы ресурсной поддержки из-за искажения 

рыночной среды, непрозрачности, потенциальной подверженности коррупции, 

желательно исключить. Взамен необходимо сделать упор на меры нефинансовой 

поддержки, обеспечения необходимой инфраструктуры, углубления 

качественного бизнес-образования, минимизации регуляторного влияния и т.д. То 

есть, вести работу по таким направлениям, которые, в конечном счете, идут на 

пользу всему обществу, а не отдельным предпринимателям. 

В современном мире расширяется тенденция цифровизации взаимоотношений 

бизнеса и госструктур. Государство могло бы взять на себя расходы по созданию 

платформы для всестороннего охвата операций бизнеса с применением 

технологии блокчейн, где был бы доступен профиль, история и соответственно 

рейтинг (подтвержденный конкретными сделками) по всем участникам бизнеса. В 

рамках данной системы учета также можно было бы реализовать автоматическое 
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формирование типовой бухгалтерской отчетности, что снизило бы издержки 

МСБ. 

Данная платформа могла бы предусматривать фискальные стимулы для 

выхода мелкого бизнеса из тени за счет доступа к потенциально большему рынку 

и налаженной системы транзакций. К примеру, в настоящее время огромное 

количество услуг и товаров находятся через объявления в СМИ, но при этом 

отсутствует информация о надежности и качестве товаров и услуг, а также лиц их 

предоставляющих, при этом большинство этих операций находится в тени и 

никак не регулируется. 

Так как развитие МСБ ориентировано на внутренний рынок, оно сильно 

зависит от доходов населения. Соответственно важно находить источники 

повышения доходов населения через рост качественной занятости, 

стимулирование перспективных городских агломераций в сочетании с развитием 

индустрии. Бизнес, в свою очередь, должен конкурировать за деньги 

потребителей, а не за субсидии государства. 

Малый и средний бизнес в Казахстане в первую очередь работает на местный 

рынок и, соответственно, сильно зависит от внутреннего спроса, который в 

настоящее время ограничен, а решающее значение для экономики играют 

внешние условия, прежде всего, цены на сырье. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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                       Научный руководитель -  ст. преподаватель Рысбекова Б.Б. 

 

Актуальность проблемы. Предпринимательство в сегодняшнем Казахстане, 

хотя и испытывает значительные трудности, - уже свершившийся факт. Оно 

защищено законом и будет развиваться. Актуальность выбранной темы очевидна, 

ибо рыночной экономики без предпринимательства не бывает. И хотя оно у нас 

находится в зачаточном состоянии, сомнений в том, что бизнес будет ведущей 

сферой общественного производства, нет. 
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Цель исследования. Цель данной работы - показать насколько актуально 

предпринимательство в рыночной экономике, рассмотреть его развитие в 

Республике Казахстан.- выявить и сформировать предпринимательство в 

современной экономике; 

- рассмотреть основные виды предпринимательской деятельности; 

- ознакомиться с современным состоянием предпринимательства в РК; 

- рассмотреть малое предпринимательство на примере Южно-Казахстанской 

области. 

 

Материал и методы исследования. Предметом исследования данной 

курсовой является предпринимательство, а объектом – предприятия МСБ. 

Результаты и обсуждения. Малое предпринимательство в РК стало явлением 

массовым и относительно динамичным. За последние четыре года количество 

зарегистрированных СМП увеличилось более чем на 35% по сравнению с 2017 

годом, и по итогам 2018 года достигло 1 млн. Единиц, что составляет около 92% 

от общей численности всех хозяйствующих субъектов в стране. Структура 

действующих СМП в разрезе организационно-правовых форм показывает, что в 

2018 году количество ИП составило 604 тыс. субъектов или 60,3%, количество 

юридических лиц – ПМБ составило 203 тыс. или 20,3%, КФХ – 194 тыс. или 

19,4%.(Рисунок 1) 

 
Обзор СМП, осуществляющих экономическую деятельность, в региональном 

разрезе за 2017 год показывает, что наибольшее количество СМП функционируют 

в Южно-Казахстанской области (102 тыс.), в Алматинской области (79 тыс.) и в 

г.Алматы (60 тыс.). Наименьшие показатели имеет Кызылординская (15 тыс.), 

Северо-Казахстанская (18 тыс.), Мангистауская (21 тыс.) и Западно-Казахстанская 

(22 тыс.) области.(Рисунок 2) 
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Выводы. Видимо, было бы неверно соглашаться с распространенным тезисом 

о том, что будущее Казахстана — за предпринимательством. Будущее Казахстана 

— за всеми нами и во многом будет определяться нашей способностью 

выработать эффективную концепцию бытоуложения. Но будущее Казахстана — и 

за предпринимателями. Поэтому требуется профессиональный подход каждого, 

кто решил заняться этой формой экономической деятельности, к исполнению 

своих предпринимательских функций. 
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             Ғылыми жетекші - э.ғ.к., доцент Хишауева Ж.Т. 

 

 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік белсенді дамып келеді. Өз 

қызығушылығымен әрекет ете отырып, кәсіпкер біздің қажеттілігімізді 

қанағаттандырады. Кәсіпкерлік жеке меншік, еркін экономикалық қызмет сияқты 

қажетті жағдайлар болған кезде табысты дамиды. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың барлық алғы шарттары 

жасалуда, осы қызмет түрін реттеу және әрі қарай қалыптастыруға бағыттылған 

заңдар мен басқа нормативтік-құқықтық актілер қабылданды және қызмет етуде. 

Олар кәсіпкерлікті дамытудың барлық негізгі сұрақтарын қамтуда: шаруашылық 

қызметтің еркіндігі, жеке кәсіпкерді қорғау және қолдау, шаруашылық 

серіктестікті, акционерлік қоғамды, өндірістік кооперативті, мемлекеттік 

кәсіпорынды, жеке кәсіпкерлікті, шаруа (фермер) шаруашылығын, шағын 

бизнесті мемлекеттік қолдау, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын азаматтар мен 

заңды тұлғалардың құқығын қорғау және т.б. 

19-шы ғасырдың екінші жартысында бастау алып, 20-шы ғасырда жалғасуын 

тапқан бұл тенденция ақыраяғы үлкен өзгеріске және экономикалық әрекеттің 

күрделенуіне әкелді. Көптеген салаларда шағын кәсіпорындар талғампаз және 

ауқатты халық қажет ететін тауарларды тиімді өндіруге мүмкіндік берді қаржы 

табуда және өндіріс көлемін ұлғайтуда көптеген қиыншылықтарды бастан 

кешірді. Кәсіпкерлік, кәсіпкерлік қызмет– тәуекелге бел буып жасалынатын 

экономикалық әрекет, тауарларды өндіру және сатудан, іс-шарадан,көрсетілген 

қызметтерден, істелген жұмыстардан жүйелі пайда алуға бағытталған дербес 

қызмет. 

Философиялық көзқарас тұрғысынан кәсіпкерлік – жанның ерекше қалауы, 

іскерлік романтика түрі, адамның өзіне тән мүмкіндігін жүзеге асыру құралы 

ретінде сипатталуы мүмкін. 

Кәсіби мағынада кәсіпкерлік өзінің бизнесін ұйымдастыра алуы және оған 

байланысты функцияларды жеткілікті, табысты жүзеге асыра алуы ретінде 

қарастырылады. 

Кәсіпкер үнемі болашақ туралы ойлайды, сондықтан бұл жерде ұлы ағылшын 

жазушысы Джон Голсуорсидің (1867 – 1933) мына сөзі орынды : “Егер сіз 

болашақ туралы ойламасаңыз, ол сізде болмайды”. 

Кәсіпкерлікке тән сипаттама: 

 ең жоғары пайдаға ұмтылу; 

 тәуекелге баруға дайын; 

 жаңаға ұмтылу ұйымдастыру – шаруашылық жаңашылдық. 

Кәсіпкерлікті қалыптастыру үшін белгілі жағадайлар қажет: 

 экономикалық; 

 құқықтық; 

 әлеуметтік және басқа. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті дамытудың барлық алғы 

шарттары жасалған, соның ішінде меншікті жекешелендіру бойынша үлкен 

жұмыс жүзеге асты.Нарық кәсіпкерліктің өмір сүру ортасы болып табылады. 



 

336 
 

Қазақстан Республикасында әртүрлі нысандағы нарықтар қалыптасуда. Бұл ұзақ 

мерзімді міндет болып табылады. Ел Президентінің Қазақстан халқына 

жолдауында “әлсіз және дамымаған нарықтарда, нарықтық кеңістік әкімшілік 

жүйе қалдықтарымен тиелген жерлерде мемлекет нарықты дамытуға және осы 

кеңістікті тазартуға араласуы тиіс” деп көрстеілген. 

Республикада кәсіпкерлікті, әсіресе шағын және орта бизнесті, мемлекеттік 

қолдауда кең масштабты шаралар қолданылады. 

ҚР Президентінің “Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік күшейту және дамытуды 

белсендіру шаралары туралы” Жарлығына сәйкес шағын кәсіпкерлікті қолдау 

және дамыту мемлекеттік экономикалық саясаттың маңызды сферасы деп 

саналады. 

Отандық кәсіпкерлікті дамыту жолындағы барлық бөгеттер толық жойылды 

деп санауға болмайды. Қазір кәсіпкерлік сфераны жылдам дамытуға және оның 

қызметінің тиімділігін арттыруға әсер ететін, механизмдер белсенді жасалуда. 

Кез-келген экономикалық қызмет ұдайы өндіріс циклының типтік фазаларына 

байланысты болғандықтан, кәсіпкерлік қызметтің келесі түрлерін бөліп көрсетеді: 

өндірістік, коммерциялық, қаржылық кәсіпкерлік. 

Соңғы он жылдықта әлемнің барлық экономикалық дамыған елдерінде 

кәсіпкерліктің жеке түрі ретінде кеңестік (консалтинг) кәсіпкерлік бөліп 

көрсетілуде. 

Көрсетілген кәсіпкерліктің түрлерінің ішінде әр қайсы бірнеше түрлерге 

бөлінген. Өндірістік кәсіпкерлікті кәсіпкерліктің жетекші түрі деп атауға болады. 

Мұнда өнімді, тауарларды өндіру, жұмыс, қызметтер көрсету жүзеге асады, 

белгілі бір рухани құндылықтар жасалады. 

Қазақстанда бір жыл ішінде іске қосылған кәсіпорындар саны 14,4 пайызға 

(5,1 мың бірлікке) көбейді. 2017 жылдың қыркүйегінде мұндай кәсіпорындардың 

саны 40 мыңнан асты. Бұл соңғы 10 жылдағы ең жоғарғы көрсеткіш. 

 Бір жыл ішінде уақытша белсенді қызмет атқармайтын кәсіпорындар саны 6,1 

пайызға (4,2 мың бірлікке) азайған. 

Осылайша, қазіргі әрбір 4 жаңа кәсіпорын ашылған сайын, 7 белсенді қызмет 

атқармайтын кәсіпорын жұмысын тоқтатады. Бұл коэффициент өткен жылы аз 

көрсеткішті көрсеткен. Яғни өткен жылы әрбір 4 жаңа кәсіпорын ашылған сайын, 

5 белсенді қызмет атқармайтын кәсіпорын жұмысын тоқтатып отырған. 

Әдеттегідей жаңа қатысушылардың саны сауда саласында белсенді өсіп 

келеді. Олар бір жылдың ішінде 24,7 пайызға (2,3 мың) артты. 

2017 жылы қазақстандықтардың ауыл шаруашылығына деген қызығушылығы 

артқан. Осы салада жаңа кәсіпорындардың саны 2 есе (1,3 мың) өскен. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың барлық алғы шарттары 

қарқынды жасалуда, осы қызмет түрін реттеу және әрі қарай қалыптастыруға 

бағыттылған заңдар мен басқа нормативтік-құқықтық актілер қабылданды және 

қызмет етуде. Олар кәсіпкерлікті дамытудың барлық негізгі сұрақтарын қамтуда: 

шаруашылық қызметтің еркіндігі, жеке кәсіпкерді қорғау және қолдау, 

шаруашылық серіктестікті, акционерлік қоғамды, өндірістік кооперативті, 

мемлекеттік кәсіпорынды, жеке кәсіпкерлікті, шаруа (фермер) шаруашылығын, 

шағын бизнесті мемлекеттік қолдау, кәсіпкерлік қызметпен айналысатын 
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азаматтар мен заңды тұлғалардың құқығын қорғау және т.б. Кәсіпкерлік 

субъектілер ретінде жеке тұлғалар жєне жанұялық кәсіпорындарды ұйымдастыру 

жолымен шығады. Мұндай кәсіпорындар өз еңбектерінің шығындарымен 

шектелуі немесе жалдамалы еңбекті қолдануы мүмкін. 

Қазіргі кезде, кәсіпкерлік Қазақстан экономикасының маңызды элементі 

болып табылады. Осы тұрғыдан кәсіпкерлікті мемлекет тарапынан қолдау 

шаралары өте орынды болып табылады. Кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 

келесідей институттар құрылып қазіргі кезде өз қызметтерін көрсетуде: 

«Технология трансферті және инжиниринг орталығы» АҚ; «Маркетингті-

сараптамалық зерттеулер орталығы» АҚ; «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» 

АҚ; «Ұлттық инновациялық қоры» АҚ. Сонымен қатар, мемелекеттік қолдау мен 

отандық кәсіпкерлердің өз ынталары нәтижесінде келесідей одақтар құрылған: 

«Қазақстан Республикасының сауда-өнеркәсіптік палата Одағы» ЗТБ; «Қазақстан 

кәсіпкерлеріның форумы» ЗТБ; «Атамекен» Қазақстанның жұмыс берушілері 

және кәсіпкерлерінің жалпыұлттық одағы» ЗТҚ. 

Отандық кәсіпкерлікті дамыту, әртүрлі кәсіпкерлік салалардың құрылымын 

жетілдіру мен оларды тиімді пайдалану шаралары алдағы экономикасы тұрақты 

дамыған, индустриялы ел болуымызға жол ашпақ. 

Қорыта келе, біз кәсіпкерлікті экономиканың маңызды элементі ретінде 

қарастырдық. Сонымен қатар, кәсіпкерлікті мемлекет тарапынан қолдау 

мақсатында жүргізілетін әртүрлі саясаттар мен іс-шараларды, соның ішінде, 

мемлекеттік қолдау нәтижесінде пайда болып, дамуы үстіндегі  түрлі  

институттарды және ұйымдарды қарастырдық. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В КАЗАХСТАНЕ 

УДК 61.614.27                                                         Чуева Т.А.- студентка КГМУ 

Научный руководитель -ст. преподаватель Рысбекова Б.Б. 

 

Является фактом то, что предпринимательство современном Казахстане 

испытывает значительные трудности. Переход к рыночной экономике требует 

радикальных преобразований структуры производства, направленных на 

преодоление монополизма и развития конкуренции. В Республике Казахстан 

интенсивно создаются все условия для развития предпринимательской 
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деятельности. Так, например, проведена большая работа по приватизации 

собственности, что является прочной экономической основой для развития 

предпринимательства и общества в целом. Страна процветает благодаря 

предпринимателям, а предприниматели – благодаря поддержке своего 

государства. 

 Для поддержки предпринимательства в нашей стране разработана 

программа и отражается в Послании Президента Республики Казахстан 

Н.А.Назарбаева от 29.01.2010года («Дорожная карта бизнеса - 2020»). В данной 

программе отражается сущность предпринимательства, его преимущества и 

недостатки, современное состояние и тенденции развития. Целью программы 

является рассмотрение актуальности предпринимательства в рыночной 

экономике, его развитие в Республике Казахстан. 

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи исследования: 

- выявить и сформировать предпринимательство в современной экономике; 

- рассмотреть основные виды предпринимательской деятельности; 

- ознакомиться с современным состоянием предпринимательства в РК; 

В конце 1996 и в начале 1997 годов в Казахстане произошла 

макроэкономическая стабилизация и приватизация наиболее социально-

ориентированных предприятий, лишенных централизованного управления, в 

связи с ликвидацией бывших республиканских министерств. Приватизация была 

особенно актуальна в сфере мелкотоварного производства, бытового 

обслуживания, общественного питания и торговли. К сожалению, адресная 

приватизация была проведена с опозданием, и существующая инфраструктура 

вышеперечисленных отраслей была уже практически уничтожена. Для того, 

чтобы воссоздать инфраструктуру требовалось освоение новых площадей, полное 

обновление оборудования и основных средств, подготовка новых кадров. Однако, 

стоит заметить, что был упущен важный сектор экономики, ориентированный на 

социальное обслуживание населения. Но, как ни странно, после сокращения 

многих отраслевых министерств в 1988-1990 годах именно эти отрасли, 

лишившись централизованного управления, стали развиваться наиболее 

динамично и вовлекать в работу наибольшее количество населения. 

Следовательно, можно утверждать о том, что рынок малого бизнеса является 

саморегулируемым и наиболее подверженным рыночной конъюнктуре, 

основанной на спросе и предложениях. Примерами адресной продажи 

предприятий являются кондитерская фабрика «Рахат», «Бахус», «Алматы Крем» и 

др. 

С 1998 по 2001 годы наступил период качественного развития экономики 

Казахстана. Он сопутствовался ростом промышленного производства, объемов 

валового внутреннего продукта, стабильным развитием финансово-кредитной 

сферы республики. Основными источниками финансирования проектов малого 

предпринимательства являются Государственный фонд содействия занятости, 

банки второго уровня, средства местных бюджетов, а также средства кредитных 

линий Азиатского Банка Развития и Европейского Банка Реконструкции и 

Развития. В отдельных регионах для заинтересованного кредитования субъектов 

малого бизнеса коммерческими банками были созданы ликвидные залоговые 
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фонды из коммунальной собственности. Такие фонды действуют в Алматы, 

Астане и областях Восточно-Казахстанской, Актюбинском, Кзыл-ординской, 

Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской. За счет этих фондов были 

профинансированы десятки проектов в сфере малого бизнеса. 

Периодом зарождения в стране цивилизованного бизнеса можно смело назвать 

1997 год. В это время был принят Указ Президента страны от 07.07.1997 г. № 

3589 «О приоритетных и региональных программах поддержки и развития малого 

предпринимательства в Республике Казахстан». С тех пор приоритетное развитие 

предпринимательстваявляется неотъемлемой частью государственной политики; 

произошло множество изменений в обществе. 

Одним из приоритетов для современного Казахстана является становление и 

развитие малого бизнеса. Общество всё больше осознаёт, что малый бизнес 

представляет собой одно из ключевых условий формирования рыночной системы 

и является составляющей ее частью. Развитие малого бизнеса является составной 

частью стратегии «Казахстан - 2030». Малый бизнес в Казахстане является не 

только необходимым звеном в создании рыночной системы хозяйствования, но и 

наиболее существенным элементом в социальном преобразовании общества. 

В связи с развитием рыночных отношений в нашей стране стоит учитывать 

факт изменчивости экономической среды. Начиная свою деятельность, 

предприниматели сталкиваются с риском, опасностью неудачи, непредвиденных 

потерь. Несмотря на высокие темпы развития предпринимательства в последние 

годы, можно выделить следующий ряд проблем: 

 - несовершенство законодательной базы – законодательство о частном 

предпринимательстве содержит устаревшие нормы. По ряду вопросов развития 

МСБ отсутствуют четкие нормы, что ведет к увеличению административных 

барьеров и двоякой трактовке норм действующего законодательства; 

-  проблема критериального определения субъектов предпринимательства – 

критерии отнесения субъектов предпринимательства к категории малого и 

среднего бизнеса не соответствуют мировой практике. Заниженные стоимостные 

критерии не соответствуют сегодняшнему уровню развития экономики и бизнеса. 

Они стимулирую искусственное «дробление» бизнеса, снижают эффективность 

мер поддержки и конкурентоспособность отечественного предпринимательства; 

- недостаточно конструктивная налоговая система – налоговая система 

Казахстана не предусматривает экономических стимулов для роста масштабов 

малого бизнеса и постепенной его трансформации в средний; 

- административные барьеры – наличие административных барьеров является 

серьезным препятствием для развития малого и среднего бизнеса. Однако их 

комплексные анализ диет ключи к наиболее эффективному решению данной 

проблемы; 

- слабое развитие и фрагментарность инфрастуктуры поддержки 

предпринимательства – существующая в Казахстане инфраструктура поддержки 

МСБ не обеспечивает комплексной поддержки развития малого и среднего 

бизнеса и обуславливает повышенные транзакционные издержки; 

- низкая конкурентоспособность продукции малого и среднего бизнеса – 

недостаточный уровень фондовооруженности, высокий уровень износа и низкая 
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обновляемость основных средств, а также низкая технологичность сектора МСБ в 

целом, снижают производительность труда, экономическую эффективность и 

конкурентоспособность продукции малого и среднего бизнеса; 

- отсутствие доступа к финансовым ресурсам – мировой финансовый кризис 

усугубил проблему недостатка финансирования субъектов МСБ. Своевременная 

реализация государственной Стабилизационной программы позволило частично 

нивелировать негативное влияние кризисных явлений на сектор МСБ. 

В Казахстане проводиться серьёзная работа по созданию эффективных 

инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства, уже сегодня 

она даёт свои результаты, и обязательно станет залогом дальнейшего успешного 

социально-экономического развития нашей страны. 
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Мемлекеттік сатып алу — ұлттық экономиканың маңызды құрамдас бөлігі, 

олардың көлемі 2017 жылы төрт триллион теңгеден асты. Мемлекет мұқтажы 

үшін өнімді сатып алу бойынша электрондық сауда-саттықты жүзеге асыру 

бүгінгі Қазақстан үшін өте өзекті.Электронды сауда-саттықтың артықшылығы 

айқын[1]. 

Ең алдымен, интернетте өткізілетін конкурстық сауда-саттық және олардың 

нәтижелері туралы толық ақпаратты жариялау мемлекет қызметінің бұл маңызды 

секторын елдің әрбір азаматы, атап айтқанда, кәсіпкерлік қызмет саласы үшін 

ашық етеді. Бұл мемлекеттік шенеуніктің қоғамдық мәртебесін арттырып қана 

қоймай, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің пәрменді құралы болып 

табылады: енді әрбір адам үйден шықпай-ақ мемлекеттік сатып алу бағасының 

қаншалықты әділдігін бақылай алады. 

Мемлекеттік сатып алу жүйесіндегі қатысушылар бір жағынанкәсіпорындар 

(мемлекеттік мекемелер, мемлекеттік органдар, дауыс беретін акцияларының елу 

және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалар), ал екінші жағынан 

– кәсіпкерлерболып табылады. 
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Мемлекеттік қажеттіліктер үшін электрондық сауда — саттықты енгізу-

Қазақстанның қазір тез дамып келе жатқан электрондық коммерцияның әлемдік 

жүйесінің толыққанды қатысушысы ретінде қалыптасу жолындағы қажетті қадам. 

Егер Қазақстанда электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесін құруды кезең-

кезеңмен қарайтын болсақ, онда осы процесті 1-кестеде ұсынылған 8 кезеңге 

бөлуге болады. 

 

Кесте 1. Қазақстанда электрондық мемлекеттік сатып алу жүйесін құрудың 

негізгі кезеңдерінің тізбесі 

Кезең Кезең мақсаты мен қаулысының сипаттамасы (міндеттері) 

2007 - Мемлекеттік сатып алу туралы жаңа заңды 

қабылдау; 

- Сатып алудың 5 тәсілін анықтау,оның 3-еуін өткізу 

мүмкіндігі бар:ақпараттық жүйелерді және электрондық 

құжат айналымын пайдалана отырыпконкурс, баға 

ұсыныстары жәнебір көзден алу тәсілдері; 

- Сатып алу тізілімдерін қалыптастыру; 

- Екі кезеңді конкурстық рәсімдердіөткізу. 

2008 «Мемлекеттік сатып алу» туралы заңға өзгерістер енгізу 

«Электрондық мемлекеттік сатып алу» және «Мемлекеттік 

сатып алу веб-порталы" ұғымдарын енгізу»; 

Үкіметпен және Мемлекеттік сатып алу саласындағы 

уәкілетті органмен қатар оның құзыретін заңмен айқындай 

отырып, электрондық мемлекеттік сатып алу саласында 

бірыңғай операторды құру; 

1. Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен мемлекеттік сатып 

алу веб-порталын пайдалануға енгізу және электрондық сатып 

алу модулін «пилоттық» пайдалану. 

 

2009 

Баға ұсыныстарына сұраныс беру тәсілімен электрондық 

сатып алу модулін тәжірибелік пайдалану; 

Қаржы министрлігі мен тапсырыс берушілер арасында баға 

ұсыныстарын электронды форматта сұрату тәсілімен барлық 

сатып алудың 50% өткізу туралы меморандумға қол қою; 

Электрондық мемлекеттік сатып алуды оқыту; 

Шағын кәсіпкерліккемемлекеттік тапсырыстарды алу үшін 

үлкен мүмкіндіктермен қамтамасыз ету; 

Электрондық конкурс модулін әзірлеу. 

2010 «Мемлекеттік сатып алу» туралы Заңға өзгерістер енгізу; 

«Мемлекеттік сатып алу» туралы Заңға электрондық 

конкурсты жетілдіру және конкурстық рәсімдер мерзімдерін 

қысқарту бөлігінде өзгерістер енгізу; 

Электрондық аукционды (ұйымдастырылған электрондық 

сауда-саттық) әзірлеу. 

2010 Конкурс тәсілімен электрондық мемлекеттік сатып алу 
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қағидаларын қабылдау 

 Конкурс процесін автоматтандыру; 

 Конкурстық рәсімдерді формализациялау; 

 Конкурстық комиссия мүшелерінің 

жауапкершілігін арттыру. 

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен электрондық конкурс 

модулін «пилоттық» пайдалану және электрондық сатып алу 

модулін өнеркәсіптік пайдалану; 

«Мемлекеттік сатып алу» туралы Заңға электрондық 

конкурсты жетілдіру және конкурстық рәсімдер мерзімдерін 

қысқарту бөлігінде өзгерістер енгізу. 

2011 Электрондық конкурс модулін тәжірибелік пайдалану және 

электрондық аукционды «пилоттық» пайдалану. 

2012 Электрондық конкурс модулін өнеркәсіптік пайдалану және 

электрондық аукционды тәжірибелік пайдалану. 

2014 Электрондық шарттар модулін іске қосу 

2016 Мемлекеттік сатып алу порталының жаңа платформасы 

пайдалануға берілді 

 Жаңа заңнама талаптарына –«мемлекеттік сатып 

алу туралы» Заңның жаңа редакциясына және 2016 

жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілген 

мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру туралы жаңа 

ережелерге сәйкес әзірленген жаңа платформа; 

 Open Source бағдарламасына көшу; 

 бюджеттік шығындарды қысқарту; 

 жаңа платформа «баға ұсыныстарын сұрату» және 

«конкурс және аукцион» алаңдарын құқықтар мен 

рөлдердің бірыңғай аутентификациясы мен иерархиясы 

арқылы бір біріне біріктіруге мүмкіндік берді. 

 

Электрондық сауда барлық елдерде нарықтың барлық сегменттерін жеңіп 

алды. Электрондық сауда алаңдарында мемлекет мұқтажы үшін сатып алу бірінші 

жыл жүзеге асырылмайды, белгілі бір номенклатура бойынша электрондық сауда 

алаңдары арқылы электрондық сатып алуды міндетті түрде жүргізу мемлекеттік 

тапсырыс берушілер 2011 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асыруы тиіс. 

Қазақстанда бірнеше электрондық сауда алаңдары бар (2-кесте): 

 

Кесте 2. Электрондық сауда порталдары 

Мемлекеттік сатып 

алулар 

«Самұрық-Қазына» 

АҚ сатып алулары 

Жер қойнауын 

пайдаланушылардың 

сатып алулары 

www.goszakup.gov.k

z 

www.tender.sk.kz www.reestr.nadloc.kz 

ГО, ГУ, ГП, ЮП 

Барлығы 4 

«Самұрық-Қазына» 

АҚ,ЮП 

Жер қойнауын 

пайдаланушылар, 
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Барлығы 2 мердігерлер,  

Өкілдері 3 

 

Электрондық сауда алаңдары қазіргі заманғы коммуникация құралдарын 

пайдаланатын жаңа экономиканы дамыту шеңберінде неғұрлым басым болып 

табылады. Электрондық сауда алаңдары арқылы мемлекеттік сатып алу 

институтының агенттері арасында өзара қарым-қатынасты құру бірқатар 

артықшылықтарға ие (3-кесте): 

 

Кесте 3. Мемлекеттік сатып алу жүйесінің объектілері үшін электрондық 

сауда алаңдарының артықшылықтары 

Мемлекет Кәсіпкерлер 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

күрес 

әділдік пен бәсекелестікті 

арттыру 

Өнім берушілердің санын 

арттыру 

мемлекеттік тапсырыстарға қол 

жеткізуді жақсарту 

билік органдары арасындағы 

ықпалдастық және өзара іс-қимыл 

жаңа өнім берушілер үшін 

мемлекеттік тапсырыстардың 

ашықтығы 

сатып алулардың кәсіби 

мониторингі 

шағын кәсіпкерлік 

субъектілерінің қатысуын 

ынталандыру 

шығындар мен бюджеттік 

шығыстарды төмендету 

ақша ағынын ұлғайту 

қызметкерлерді қысқарту мәмілеге шығындарды 

төмендету 

 

Қоғамдық игіліктерді тұтынушылар, салық төлеушілер үшінартықшылықтар: 

тапсырыстарды орналастыру туралы ақпаратқа қол жеткізу; мемлекеттік билік 

органдарының қызметін және шығыстар туралы ақпаратты бақылау мүмкіндігі; 

мемлекеттік аппараттың есеп беруі.«Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

сатып алулары» автоматтандырылған интеграцияланған ақпараттық жүйесі нақты 

уақыт режимінде мемлекеттік сатып алуды жүргізуге арналған.Жүйе тапсырыс 

берушілердің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізуге 

қажеттіліктері туралы электрондық шарттар жасасуды, оларды шоғырландыруды, 

сатып алу рәсімдерін жүргізуді, өнім берушіні айқындауды, жасалған шарттар 

және оларды орындау нәтижелері туралы мәліметтерді мемлекеттік сатып алу 

веб-порталында жариялауды қамтамасыз етеді. Нақты уақыт режимінде 

мемлекеттік сатып алуды өткізудің негізгі мақсаты-бюджет қаражатын пайдалану 

процесінің ашықтығын және тиімділігін қамтамасыз ету. 

Интернетке шығу мүмкіндігі мемлекеттік сатып алу конкурсынаөнім 

берушілердікең ауқымды түрде тартуға мүмкіндік береді.Компьютерлендіру 

конкурсты өткізудің барлық кезеңдерінің тиімділігі мен сенімділігін 

арттырады.Атап айтқанда, конкурстық құжаттаманы алу, конкурстық өтінімді 

беру және қабылдау, конкурстық комиссияға нақтылайтын мәселелерді беру және 
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оларға жауаптар жіберу рәсімдері айтарлықтай арзандатылады, жеделдетіледі 

және жеңілдетіледі.Конкурстық комиссия өз иелігіне алынған өтінімдерді 

жүйелеу мен салыстырудың ыңғайлы құралдарын алады, конкурстық іріктеу 

рәсімі неғұрлым нақты және қатаң болады. 

Ақпараттық жүйенің міндеттері: 

 Мемлекеттік қажеттіліктер үшін тауарларды, жұмыстарды және 

қызметтерді сатып алуға бюджеттік шығыстарды төмендету; 

 Мемлекеттік тапсырысты қалыптастырудың және орналастырудың 

бірыңғай тәртібі; 

 Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізуге арналған шығындарды 

қысқарту;создание равных условий конкуренции среди поставщиков продукции; 

 Жинақталған ақпаратқа жылдам қол жеткізу; 

 Қағаз құжат айналымын едәуір қысқарту; 

 Мемлекеттік сатып алу процесінің транспаренттілігі мен ашықтығын 

арттыру. 

Жүйенің функциялары: 

  Мемлекеттік сатып алу процесіне қатысушыларды тіркеу; 

 Мемлекеттік сатып алуды жоспарлау; 

  Өткізілген Мемлекеттік сатып алулар туралы ақпарат жинау; 

 Электрондық мемлекеттік сатып алуды жүргізу, оның ішінде   тапсырыс 

беруші мен әлеуетті өнім беруші арасында электрондық құжаттармен алмасу; 

 Мемлекеттік сатып алу веб - порталы арқылы жоспарланған, өткізілетін 

және жүзеге асырылған Мемлекеттік сатып алу туралы ақпаратты ұсыну; 

 Өткізілген Мемлекеттік сатып алу бойынша статистика мен есептілікті 

қалыптастыру; 

 Мемлекеттік сатып алу саласындағы түсіндірмелерді және нормативтік-

анықтамалық ақпаратты жариялау; 

2009 жылдың 1 мамырынан ағымдағы күнге дейінгі кезеңде Google analytics 

жүйесінің деректері бойынша келесі көрсеткіштер тіркелді [2]: 

 Күн сайын 4 млн бет қарау 

 139 293-әлеуетті өнім берушілер 

 2 087 388 - жарияланған хабарландырулар 

 2-2, 5 трлн - теңге жыл сайынғы сатып алу көлемі 

 160 млрд-теңге 2016 жылы бюджет қаражатын үнемдеу көлемі 

 00:16:25 - келудің орташа ұзақтығы 

Мемлекеттік сатып алу веб-порталына ең көп кіру саны - 172 202 2016 жылғы 

17 ақпанда тіркелді. 

Жалпы алғанда электрондық мемлекеттік сатып алудың негізгі 

артықшылықтары: 

•Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің тиімді тәсілі; 

• Бюджет қаражатын нақты үнемдеу; 

• Мемлекеттік сатып алу саласында жұмыс істеу ыңғайлылығы; 

• Салауатты бәсекелестік үшін тиімді жағдайлар жасау; 

•Отандық кәсіпкерлікті дамытуды қолдау. 
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Осылайша, электрондық мемлекеттік сатып алу экономиканың нақты 

секторын қолдауға, отандық өндірушілерді ынталандыра отырып, мемлекет пен 

кәсіпкерлік саласының қатынастарын тиімді құрылымдауға көмектеседі. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В КАЗАХСТАНЕ 

УДК                                                                      Шевалье К.А. -студентка КГМУ  

                                             Научный руководитель– РысбековаБ.Б. 

 

В литературе можно найти различные точки зрения на сущность и понятия 

«предпринимательство». Например, по понятиям американских ученых – это вид 

деятельности граждан, направленный на организацию и осуществление смелых, 

важных и трудных проектов. Предпринимательство – это рискованное дело, 

осуществляемое добровольно гражданами (их объединениями) на свой риск и под 

свою ответственность. Предпринимательство ассоциируется с понятиями сделать 

что-то новое или улучшить уже существующее. Оно связано с понятиями 

«динамизм», «инициатива», «смелость» и освобождает в обществе тот потенциал, 

который многие интересные идеи превращает в реальность. 

Как показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой, развитие малого 

бизнеса способствует решению ряда важных для поступательного социально-

экономического развития страны задач, таких, как демонополизация, 

формирование рыночной структуры экономики и конкурентной среды; 

насыщение рынка товарами и услугами; экономический рост и увеличение 

налоговых поступлений (при стабильной налоговой системе); формирование 

среднего класса; укрепление деловой этики, в том числе и налоговой дисциплины. 

Именно такие конечные цели изначально ставились при выработке 

государственного подхода в отношении поддержки развития малого бизнеса в 

Казахстане. 

Одним из важнейших стратегических факторов устойчивого экономического 

развития и достижения нормального уровня жизнеобеспечения населения 

является формирование цивилизованного современного предпринимательства в 

экономическом пространстве Казахстана, во всех сферах и отраслях 

производства, на каждом предприятии и в их объединениях. 

Чтобы войти равным партнером в мировое хозяйство и мировой рынок, нужно 

сформировать предпринимательский тип воспроизводства в стране. Но и сам 

процесс создания воспроизводства предпринимательского типа невозможен в 

отрыве от мирового хозяйства, ибо современный уровень производительных сил 
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таков, что нельзя быть конкурентоспособным во всех отраслях и сферах 

производства. Нужно обоснованно выбрать свою нишу в мировом рынке, 

используя преимущество в обеспечении теми основными и развитыми факторами 

производства, которыми располагает в данное время Республика Казахстан. 

Казахстан обладает богатыми основными   факторами природными ресурсами, но 

этого недостаточно для конкурентоспособности на мировых рынках.  

Предпринимательство стало реальным стратегическим ресурсом, который 

явится одним  из  основных  факторов выхода из глубокого экономического 

кризиса на путь устойчивого экономического развития и входа в качестве 

равного  субъекта мировых рыночных отношений в мировое хозяйство, нужно 

правильно понять экономическую сущность и содержание 

предпринимательства. Именно предпринимательский доход является важнейшим 

внутренним источником развития экономики, и вследствие этого подлинные 

предприниматели являются той производительной силой, которая превращается в 

стратегический фактор развития национальной экономики. 

В экономически развитых странах идут по пути развития 

предпринимательства, прежде всего, в сфере производства, казахстанские 

предприниматели заняты в посреднической сфере торговле и т.д. До сферы 

производства не доходят их капиталы, в сфере производства не реализуются их 

способности, знания, квалификация и пр. Такой путь становления 

предпринимательства – это зацикливание на первоначальном пути его 

становления. В данном случае предпринимательство не становится фактором 

подъема экономики, а ведет к разбазариванию природных, трудовых, 

интеллектуальных и других ресурсов страны. Для экономического развития 

необходимо наличие массы предпринимателей, обладающих соответствующими 

способностями, знаниями, профессионализмом, соответствующим опытом. 

Экономическое развитие Казахстана  можно однозначно охарактеризовать как 

зависящее от сырьевого (преимущественно нефтегазового) экспортного сектора. 

Следовательно, сильна подверженность экономики колебаниям цен на 

энергоресурсы. 

В Казахстане значительную долю ВВП страны составляют крупные 

предприятия, которые имеют возможность применять в 

деятельности   новые   технологии,   не  требующие дополнительную рабочую 

силу. Например, предприятия горнодобывающей отрасли являются 

капиталоемкими и слабо влияют на уровень занятости населения страны. 

Одним из решающих направлений развития экономики Казахстана является 

структурная перестройка, призванная обеспечить, в частности, развертывание 

сети малых предприятий. Роль этого сектора велика, поскольку он способствует 

рыночно ориентированному выпуску инвестиционных и потребительских 

товаров, а, в конечном счете, обеспечивает рост ВВП, доходов бюджетов и 

занятости, решение других социально-экономических проблем. 

Я считаю, что развитие малого и среднего предпринимательства является 

обязательным условием устойчивого развития экономики в долгосрочной 

перспективе. 
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Малый и средний бизнес в Казахстане развивается быстрыми темпами. 

 

Страна процветает благодаря предпринимателям, а предприниматели – 

благодаря поддержке своего государства. 

В Казахстане проводиться серьёзная работа по созданию эффективных 

инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства, уже сегодня 

она даёт свои результаты, и обязательно станет залогом дальнейшего успешного 

социально-экономического развития нашей страны. 
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В современном обществе женскому предпринимательству отводится особая 

роль. Небольшую часть социальной группы предпринимателей составляют 

женщины и масштабы их участия в бизнесе нарастают. На сегодняшний день, 

женщина–предприниматель является носителем нового мышления, философии и 

образа жизни, ценностных установок и морали.  

Доля женщин, которые занимаются индивидуальным предпринимательством, 

безусловно, растет с каждым годом, но сложности все еще есть. Женщинам в 

Казахстане сложнее делать бизнес в одиночку, так как все вопросы на уровне 

государства, инвестиционных фондов и иностранных организаций в нашем 

регионе решаются среди мужчин. Сталкиваясь с отсутствием первоначального 

капитала, разрываясь между карьерой и семьей, даже самые амбициозные 

женщины предпочитают работу исполнителя со стабильной зарплатой и удобным 

графиком. 

Еще одним камнем преткновения в вопросе о том, что мешает казахстанским 

женщинам развиваться в бизнесе, является недостаток информации о фондах или 

программах, которые направлены на поддержку женского предпринимательства.  

Согласно отчету Ranking.kz за март 2018 года, количество индивидуальных 

предпринимателей в РК достигло около 1,2 миллиона - на 0,6% больше, чем 

годом ранее, в т.ч. женщин - 561,1 тысячи, мужчин - 632,5 тысячи, т.е. на 71,4 

тысячи больше.  

В Казахстане разработаны  программы, которые помогут открыть свое дело, 

расширить бизнес и найти иностранных инвесторов.  
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1. Проект «Coca-Cola Белестерi» направлен на вовлечение в бизнес женщин по 

всему Казахстану путем предоставления возможности участвовать в бизнес-

тренингах, получать финансовые знания и навыки, консультации со стороны 

единомышленников и кураторов, а также первую финансовую 

поддержку.  Особенность программы в том, что организаторы ведут ваш проект с 

самого зарождения бизнес-идеи и до закупки необходимого оборудования. Еще 

одним условием «Coca-Cola Белестерi» является получение гранта только через 

освоение средств на необходимые для реализации проекта нужды.  

Сумма финансирования: $4000-6000[1].   

2. ГосударственнаяПрограмма микрокредитования женского 

предпринимательства от Damuрассчитана на женщин, которым необходимы 

средства для расширения существующего бизнеса. Damu реализует ее через банки 

второго уровня. Участвовать в ней могут как ИП, так и ТОО, где руководителем 

является женщина, 50% уставного капитала принадлежит женщине, и 30% 

штатной численности персонала - женщины. Деньги выдаются на приобретение 

новых основных средств, пополнение оборотных средств; рефинансирование 

ранее полученных субъектами женского предпринимательства займов в банках – 

партнерах и в других кредитных организациях. При этом допускается 

рефинансирование потребительских займов и микрокредитов, направленных на 

предпринимательские цели, при условии наличия статуса ИП на момент 

рефинансирования и подтверждения банком – партнером. Ставка вознаграждения 

по программе: не более 14 % годовых. 

     Сумма финансирования: до 30 000 000 тенге[2]. 

3. Европейский Банк Реконструкции и Развития работает с предприятиями 

малого и среднего бизнеса (МСБ), возглавляемыми женщинами, для поддержания 

вовлеченности женщин в бизнес. Программа может помочь получить 

практические навыки, знания и ресурсы, необходимые для того, чтобы заниматься 

предпринимательством. Участвовать в программе могут предприятия МСБ, 

возглавляемые женщинами, т.е. предприятия, насчитывающие в штате менее 250 

сотрудников и имеющие годовой оборот в размере менее 50 миллионов евро или 

итоговый балансовый показатель менее 43 миллионов евро.  

     Сумма финансирования: до 19 000 000 тенге [3].  

4. Программа "Женщины в бизнесе" от Bank CentеrCreditпредлагает 

воспользоваться новой программой кредитования. Можно получить здесь 

максимальную сумму финансирования, имея соответствующее залоговое 

обеспечение. 

     Сумма финансирования: до 550 000 000 тенге 

5. «Розовая» программа от Halykbank направлена на поддержку женщин-

предпринимательниц. Условия реализации краткосрочные - до конца 2018 

года. Ставка - пять процентов на срок до двух лет. Если срок погашения составит 

семь лет, то ставка - семь процентов. Универсальный кредит направлен больше на 

микробизнес: до десяти миллионов тенге в одни руки. 

До конца 2018 года Halyk планирует выдать кредиты на сумму один миллиард 

тенге.  Никаких отраслевых и географических ограничений нет: кредиты могут 

https://www.damu.kz/programmi/programmy-dlya-zhenshchin-v-biznese/detail.php?ELEMENT_ID=4623
https://www.damu.kz/programmi/programmy-dlya-zhenshchin-v-biznese/detail.php?ELEMENT_ID=4623
https://www.bcc.kz/product/programma-kreditovaniya-dlya-individualnykh-predprinimateley/
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получить и парикмахерские, и стоматологии, и магазины возле дома, в городе и в 

селе, но участвовать могут только женщины.  

     Сумма финансирования: до 1 млрд. тенге 

6. В апреле 2010 года был произведен запуск программы «Дорожная карта 

бизнеса-2020», по которой осуществляется грантовое финансирование 

предпринимателей, субсидирование части ставки вознаграждения, 

гарантирование кредитов, а также бизнес-обучение предпринимателей и 

сервисная поддержка ведения бизнеса.  

Судя по данным, предоставленным Фондом развития 

предпринимательства «Даму», среди людей бизнеса, которые воспользовались 

опциями Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 

бизнеса-2020», примерно треть — женщины. По состоянию на 1 января 2018 года 

просубсидировано 3432 проекта, которые реализуются 2 621 частным «женским» 

предприятием. Всего на указанную дату фонд выдал субсидии для 

11 186 проектов, реализуемых 7 919 предпринимателями. 

По другому инструменту — гарантиям — в «Даму» привели такую 

статистику. Фонд выпустил 3 662 гарантии на общую сумму 56 163 млн 

тенге (общая сумма поддержанных кредитов — 129 915 млн тенге). Из числа 

проектов 1 271 (34,7%)— это проекты женщин-предпринимателей. 

В рамках программ фонда по обусловленному размещению средств 

финансовую поддержку на сумму свыше 1 670,90 млрд тенге получили 

35 530 субъектов частного предпринимательства, из которых 20 175 (57%) — 

женщины.  

Эксперты фонда «Даму» заметили, что чаще всего женщины открывают 

ателье, салоны красоты, магазины. Также «типично женские» области 

предпринимательского интереса — здравоохранение, питание и туризм[4]. 

Для составления представления о доходах работающих женщин эксперты 

компании проанализировали пять отраслей экономики и пришли к выводу, что 

деления заработной платы по гендерному признаку не наблюдается. Были 

приведены следующие  данные за 2017 год: в финансовом секторе максимальная 

ежемесячная зарплата составила 560 000 тенге при медиане 

111 815 тенге;в области СМИ, маркетинга, рекламы, BTL, PR, дизайна 

и продюсирования максимальная заработная плата составляла 496 966 тенге при 

медианно значении 119 274 тенге. Работники сфер«медицина, фармацевтика, 

аптеки» смогли заработать 635 712 тенге (медианное значение  — 119 274 тенге). 

Представители сферы «телекоммуникации и связь» могли рассчитывать 

максимально на 496 966 тенге (медиана — 121 088 тенге). Компании из отрасли 

нефти и газа предлагали максимально 504 000 тенге, медианное значение в этой 

сфере — 119 275 тенге [4]. 

Бизнес-леди– это особый социальный тип женщин, носителей либеральных 

ценностей, с повышенной потребностью всамореализации, творческой 

самоотдаче, новаторов по своей природе. Какправило, такой тип женщин является 

востребованным не только впредпринимательстве, но и в других сферах трудовой 

деятельности, напредприятиях с самыми разнообразными организационно-

правовыми формами. 
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Присущие бизнес-леди ценные качества не являются доминирующими и 

массовыми у современных женщин, тем более у тех, кто оказался вытесненными 

по тем или иным причинамиз сферы производства. Лишь небольшая часть 

женщин, потерявших работу, можетоткрыть свое дело и тем самым решить 

проблему своей занятости. Однако со временем социальные качества, 

необходимые для предпринимательской активности, будут, видимо, все более 

проявляться у новых поколений женщин, входящих вжизнь в условиях рынка. 
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Развитие интернет-бизнеса одна из наиболее актуальных тем нашего времени, 

интернет- технологии прочно укрепились в нашей повседневной жизни. С 

развитием сети Интернет и электронного бизнеса открылись новые возможности 

при выборе деятельности, проведению маркетинговых исследований, 

сокращению времени и издержек, а также увеличению клиентов сети интернет 

магазинов и интернет-покупок. 

Всем известно, что бизнес является деятельностью для получения прибыли. 

Способы заработка в интернете делятся на несколько категорий, такие как: 

коммерция, заработок на рекламе и фриланс. 

К категории «коммерция» относится товарообмен, который осуществляется 

через электронную сеть. Еще одним способом заработка является продажа 

рекламы, создание личного блога или веб-сайта с последующим размещением на 

нем баннерных блоков и контекстной рекламы. Для получения дохода с такого 

сайта необходимо регулярно наполнять его качественным контентом. К третьей 

категории относятся фрилансеры – это свободные работники. 

Электронная коммерция в Казахстане проявляется через интернет-магазины, 

электронные платежи и электронные деньги. Согласно Агентству РК по 

статистике, доля онлайн торговли в Казахстане составляет 1-1,5%, ежегодно 

прибыль электронной коммерции растет на 30 %. Чаще всего в стране заказывают 

товары для дома и сада, красоты и здоровья, электронику и технику, а также 

товары для детей (конструкторы, куклы, развивающие игрушки и др.).  

Создана и успешно развивается сеть интернет-магазинов. К коммерческим 

онлайн-организациям можно отнести такие онлайн магазины, как Lamoda.kz 

,Wildberries, Aviata.kz, Sulpak.kz, Meloman.kz и др. 

https://www.zakon.kz/4593016-fond-damu-podvel-itogi-realizacii.html
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Lamoda.kzявляется онлайн-магазином модной одежды, обуви и аксессуаров, 

который предлагает более 4 миллионов товаров от поставщиков из более 80 

стран. Валовая выручка за год составляет примерно 66,2 млн. долларов [1]. 

Wildberriesтакже является интернет-магазином покупки одежды, обуви и 

аксессуаров. Он осуществляет доставку по всему Казахстану с помощью 

партнерских или собственной курьерской служб, что является очень удобным для 

покупателей. 

Aviata.kz - казахстанская система поиска и бронирования авиабилетов более 

400 авиакомпаний. Ранее продажей железнодорожных билетов занимался только 

национальный перевозчик «Казахстан Темир Жолы», но с2014 года Aviata.kz 

начала реализовывать собственные онлайн-продажи железнодорожных билетов 

поКазахстану [2]. С2015 года Aviata.kz ежемесячно продает около 25-30 тыс. 

авиабилетов. Выручка ежегодно составляет 26,7 миллионов долларов [3]. 

Sulpak.kzзанимается онлайн-продажей электронных приборов и бытовой 

техники, вместе с этим она предлагает пользователям товары в кредит и в 

рассрочку. В настоящее время годовая выручка составляет 16,6 миллионов 

доларов [4]. 

Холдингу«Меломан» принадлежит интернет-магазинMeloman.kz, который 

продает различную электронику, детские развлекательные игрушки и  одежду, а 

также распространяет контент домашних развлечений. Эта компания предлагает 

более 80 тыс. наименований товаров. Валовая выручка насчитывает 1,17 млн. 

долларов, а средний чек составляет 34,5 долларов [5]. 

Можно отметить ряд преимуществ электронной коммерции: возможность 

мелких компаний конкурировать с крупными организациями, постоянная связь с 

клиентами в течение 24 часов 7 дней в неделю, снижение затрат для продавцов в 

интернете, а еще электронная покупка полезна тем, что нет необходимости ехать 

в магазины и супермаркеты. 

Можно отметить и отрицательные стороны: основная причина, по которой 

люди не осуществляют покупки через Интернет — это боязнь предоставления 

информации о кредитной карте. Вторая важная проблема — опасение за 

сохранность персональной информации. Мошенники могут выяснить личные 

данные и использовать их в своих корыстных целях. Отсутствие контакта с 

продавцом, у которого покупатель мог бы проконсультироваться при 

возникновение каких-либо вопросов. Отсутствие доступа к технологиям — лишь 

3,5 миллиарда человек обладают возможностью пользоваться Интернетом 

Многие звезды, известные блогеры и личности в Казахстане зарабатывают 

деньги и получают дополнительную прибыль с помощью рекламы в сети, как 

инстаграм. 

В наше время большое количество людей хотят работать только на себя, не 

следуя чужим правилам, выполняя различные проекты вне офисных стен. 

Поэтому появилась категория людей занимающихся фрилансом. Флирансером 

может стать архитектор, юрист, финансист, бухгалтер, менеджер по продажам 

или по персоналу. Спрос на услуги фрилансеров невелик, т.к. фриланс еще не 

актуаленв Казахстане. Фрилансеры, работающие в нашей стране, не имеют 
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записей в трудовых книжках, а также не берут больничные и постоянно трудятся 

дополнительно.  

С каждым годом фриланс в Казахстане становится все более популярной 

формой деятельности, даже правительственные органы чаще стали обращают на 

него внимание. Сайтов для флирансеров тоже немало, одним из самых известных 

сайтов в Казахстане является allfreelance.kz. Услугами этого сайт пользуются 

около 3 тысяч человек в стране и количество клиентов умеренно растет. 

В флирансе есть ряд положительных преимуществ такие, как свободный 

график, возможность самому планировать рабочее время. К отрицательной 

стороне относится: приходится самим «добывать» себе работу, недостаток 

коммуникаций, нестабильность заработка. 

Подводя итоги, можно сказать, что интернет-бизнес с каждый годом набирает 

обороты и стал отличным способом заработка для многих людей.С помощью него 

можно осуществлять торговлю, предлагать различные услуги по выполнению 

каких-либо работ и рекламировать товары. Сейчас приняты программы, в т.ч. 

государственные, по внедрению и развитию информационных технологий во всех 

областях жизнедеятельности человека. Государство всячески поддерживает 

развитие и распространение технологий электронного бизнеса. Также стоить 

отметить, что существуеют проблемный момент – отсутствие интернет-навыков у 

населения, что уже является определенным тормозом в развитии интернет 

коммерции. Несмотря на это, становление электронного бизнеса прошел 

определенные этапы, его роль в жизни нашего общества усиливается и 

продолжает активно развиваться в Казахстане. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СОВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ 
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Научный руководитель - м.э.н., ст. Преподаватель Шакенова Г.А.  

 

Цена в строительстве определяется сметой и является важнейшим показателем 

уровня и динамики эффективности капитального строительства. Сметная 

стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, 

финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную 

продукцию, выплат за выполненные подрядные строительно-монтажные работы, 

оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а 
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также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным 

сметным расчетом.  

Экономическая обоснованность цен на строительную продукцию, их 

соответствие общественно необходимым затратам зависят от эффективности 

методов определения сметной стоимости строительства и достоверности сметно-

нормативной базы, поэтому совершенствование сметного дела и ценообразования 

осуществляется в направлении улучшения методов определения сметной 

стоимости строительства и калькулирования сметных норм и цен. Важным этапом 

на этом пути явился переход в строительстве на новые сметные нормы и цены. 

С учетом развития инфраструктуры, стройиндустрии, появления производства 

импортозамещающих строительных материалов, новых инновационных 

технологий и методов производства работ очевидна необходимость 

усовершенствования всей  существующей системы ценообразования и сметного 

нормирования в Казахстане[1]. 

Таким образом, можно отметить, что правильно определенная сметная 

стоимость влияет в конечном итоге не только на деятельность отдельных 

строительных организаций, но и на важный социально-экономический сектор 

государственных интересов. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» 

определено - сметные нормы — совокупность ресурсов (затрат труда работников 

строительства, времени работы строительных машин, потребности в материалах, 

изделиях и конструкциях), установленная на принятый измеритель строительных, 

монтажных и других работ; сметно-нормативная база — свод сметных норм и 

сметных цен на материалы, изделия и оборудование. 

Приложением к приказу и.о. председателя комитета по делам строительства, 

жилищнокоммунального хозяйства и управления земельными ресурсами 

Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 июня 2015 

года №217-н установлена «Методика определения сметной стоимости 

строительства в Республики Казахстан» (далее Методика). 

Положения, изложенные в настоящей Методике, устанавливают обязательный 

порядок определения сметной стоимости при разработке проектной (проектно–

сметной) документации для объектов, возводимых за счет государственных ин-

вестиций, средств негосударственных займов под государственную гарантию 

либо поручительство государства. 

Для других субъектов рынка Методика носит рекомендательный характер и 

может использоваться в качестве справочного материала при определении 

сметной стоимости строительства и расчетов за выполненные работы. 

Методикой определено, что сметная стоимость строительства – денежные 

средства, необходимые для осуществления строительства, сумма которых 

определяется на основе проектных материалов и сметных нормативов в 

соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Сметная стоимость строительства является основой для определения размера 

инвестиционных средств на строительство, формирования цен на строительную 

продукцию, служит ориентиром при осуществлении закупа подрядных 
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строительных услуг заказчиком и заключении договора подряда, расчётов за 

выполненные подрядные работы согласно действующему законодательству 

Республики Казахстан. 

Методикой также определены основные принципы определения сметной 

строительства, как - достоверность; - универсальность; - оперативность; - 

транспарентность. 

Основой для определения сметной стоимости строительства служат: 

- проектная документация; 

- действующие сметные нормативы; 

- текущие цены на ресурсы по результатам мониторинга. 

Методика дает четкое представление об определении стоимости строительной 

продукции. 

Так, Методикой установлено, что определение стоимости строительной 

продукции является многофункциональной и системообразующей задачей. 

Эффективное решение этой задачи с использованием ресурсного метода 

возможно на основе функционирования системы, в состав которой включаются: 

- ресурсная база - элементные ресурсные сметные нормы, постоянно 

обновляемые с включением новых технологий, исправлением обнаруженных 

ошибок и недостатков; 

- банк типовых и индивидуальных технологических карт на работы и позиции 

ресурсной базы. Постоянное пополнение базы новыми технологическими картами 

по перспективным строительным технологиям и периодическая актуализация 

существующих карт. 

- постоянный автоматизированный мониторинг текущих цен по регионам, со 

сбором и обработкой информации в едином центре. 

- расчетный информационно-аналитический центр ценообразования, 

методологически обеспеченный, являющийся источником достоверных цен для 

включения в сметную документацию. 

- программные средства для автоматизированного проектирования 

использующих “3D” и “4D” технологий, объединяющие стадии составления 

рабочих чертежей и сметной документации [2]. 

Реализация основных принципов при определении сметной стоимости 

достигается на основе использования метода прямой калькуляции строительных 

затрат – ресурсного метода определения стоимости строительной продукции. 

Ресурсный метод позволяет на основе выделяемых по проекту и сметным 

нормам ресурсных показателей: затрат труда, времени использования 

строительных машин, расхода материалов, изделий, конструкций и текущих цен 

на эти ресурсы наиболее точно, на любой момент времени, определять сметную 

стоимость объектов инвестиций исходя из текущих цен на материальные и 

трудовые ресурсы. 

Ресурсный метод можно применять на всех стадиях разработки проектной 

документации для строительства: обоснования инвестиций, проекта, рабочего 

проекта и рабочей документации. 
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Состав сметной документации определяется в зависимости от стадийности 

разрабатываемой проектно-сметной документации, особенностей и технической 

сложности объекта. 

В состав проекта (рабочего проекта) включаются: 

- сводка затрат (при необходимости); 

- сводный сметный расчет (инвесторская смета); 

- сметный расчет стоимости строительства; 

- объектные и локальные ресурсные сметы; 

- объектные и локальные сметные расчеты (при необходимости); 

- сметные расчеты на отдельные виды затрат (при необходимости); 

- сводная ведомость потребности в ресурсах; 

В состав рабочей документации включаются: 

- объектные и локальные ресурсные сметы; 

- ресурсные ведомости, локальные и сводные; 

- ведомости объемов работ. 

К сметной документации в составе проекта прилагается пояснительная 

записка, в которой должны быть приведены: 

- ссылка на территориальный район, где расположено строительство; 

-ссылки на документы, в соответствии с которыми разрабатывается сметная 

документация; 

- обоснование для составления прочих затрат. 

Ведомости объемов работ - это свод физических объемов работ в принятых 

измерителях, составляемые проектировщиком на стадии разработки рабочих 

чертежей (рабочего проекта), на основании подсчета объемов работ и выборки из 

спецификаций к разделам проекта. 

Ресурсные ведомости - это ведомости потребности в ресурсах, которые 

составляются по объемам работ, определяемым на основании рабочих чертежей 

(рабочего проекта, ведомости объемов работ), ресурсных сметных норм, ПОС и 

ППР (по типовым формам). 

Локальные ресурсные сметы, являются первичными сметными документами, 

на основании которых определяется сметная стоимость отдельных видов работ и 

затрат по строительству зданий и сооружений или по общеплощадочным работам 

на основе ресурсных ведомостей (по типовым формам). 

В условиях кризиса финансового сектора экономики и нестабильности в 

производственной сфере, в том числе и строительной качественное составление 

сметной документации имеет особую значимость. Спрогнозировать состояние 

строительного рынка очень сложно, а в некоторые периоды практически не 

возможно. Поэтому объективность данных стоимости строительного продукта по 

соотношению: цена – качество, имеет важное значение для всех субъектов 

данного рынка. В этой связи имеет значение добросовестность проектно-сметной 

организации по определению будущих затрат заказчика, и собственная 

ответственность самого заказчика над будущими инвестициями [3].  
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Сегодня, в ХХI веке, когда нам стали доступны всевозможные технологии и 

различные новшества, мы стали забывать о духовности и истории. Одной из 

главных задач развития современного казахстанского общества становится 

сохранение культуры народа, наряду с модернизацией общественного сознания. 

Эффективное развитие казахстанского туризма тесно связано  с двумя этими 

аспектами.  

Тема туризма очень актуальна, так как многие граждане мечтают объехать 

весь мир, познакомиться с памятниками культуры и достопримечательностями 

разных стран. Туризм всегда был востребован, но именно сегодня мы 

задумываемся о нем, как о способе повышения социально - экономического 

уровня страны. Некоторые страны давно выбрали туризм в качестве одного из  

основных источников национального дохода. Множество наших граждан ездят 

отдыхать в ОАЭ, Турцию и Таиланд, при этом, не задумываясь, что тем самым 

они помогают данным странам конкурировать с их родной страной. Сегодня 

Казахстан стремительными и уверенными шагами движется вперед. В нашей 

стране большое количество замечательных природных объектов, уникальных 

исторических памятников, Астана становится сокровищницей современных 

построек и оригинальных сооружений. Однако многие граждане зарубежных 

государств до сих пор представляют Казахстан весьма ограниченно, 

несоответственно действительности, или вообще не имеют никакой информации 

о нашей стране, народе Казахстана и его достижениях, Так давайте же удивим 

мир! 

Развитие туризма Казахстана опирается на следующие действующие Законы 

и программы: Конституцию Республики Казахстан; стратегию «Казахстан - 

2050»: новый политический курс состоявшегося государства; Гражданский, 

Земельный, Водный, Лесной и другие кодексы РК; Законы Республики Казахстан: 

«О туристской деятельности РК», «Об особо сохраняемых природных 

территориях», «О правовом положении иностранцев», «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество», «О миграции населения» и др.; 
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Государственную программу по форсированному индустриально-

инновационному развитию РК на 2010-2014 гг.; Отраслевую программу по 

развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики 

Казахстан на 2010 - 2014 гг., [1]; Дорожную карту развития туризма. 

Сегодня Комитет индустрии туризма и Министерство индустрии и новых 

технологий РК  являются одними из главных подразделений в области 

управления туризма в Казахстане, которые  отслеживают ситуацию и  

поддерживают развитие туризма во всех четырнадцати областях нашей страны. 

Однако большим недостатком деятельности комитета и министерства в сфере 

туризма является то, что они в основном действуют на региональном уровне, а  на 

уровне городов и районных центров туризм  развивается недостаточно. При этом 

постепенно усиливается роль и значение общественных туристических 

объединений, в частности Совета по туризму при Правительстве РК, главной 

задачей которого является выявление возможных вариантов для развития 

туристической деятельности, а также устранение недостатков в этой сфере. 

Именно этот Совет предложил упростить визовую систему к выставке 2017 года, 

где также была предусмотрена выдача 1-, 2- и 3- кратных туристических виз с 

максимальным сроком до 90 дней и правом пребывания на территории Казахстана 

до 30 суток при каждом въезде. 

 Необходимо упомянуть деятельность Казахстанской туристической 

ассоциации (КТА), основанной еще в 1999 г. при поддержке президента 

Республики Казахстан. КТА является некоммерческой, неправительственной 

организацией, республиканской отраслевой Ассоциацией. В состав КТА входят 

Казахстанская Ассоциация Гостиниц и Ресторанов (КАГиР), туристские, 

страховые и авиакомпании, вузы и СМИ. Ассоциация осуществляет лоббирование 

и пропаганду туристской отрасли в РК. КТА является удобной площадкой для 

встреч, проведения различного рода мероприятий, научных исследований, 

образовательных программ, семинаров, проведение презентаций, маркетинговых 

исследований и т.д. по темам туризма. Также КТА занимается координацией и 

защитой прав туристов в Республике Казахстан. 

В результате знакомства с маркетинговым анализом транспортных услуг в 

Казахстане[2] было обращено внимание на тенденцию зависимости туризма от 

следующих факторов: ценовая политика проезда, комфортабельность 

предлагаемых услуг, компетентность персонала, безопасность, имидж 

туристической компании. Немаловажным для возможного туриста фактором 

является скорость перелета, переезда. Развитие транспортных услуг напрямую 

влияет на привлечение туристов в нашу страну.  

В апреле 2017 года была опубликована статья  Главы Государства Казахстана 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Курс в будущее: духовное обновление»), 

поставившая в качестве важнейшей задачи модернизацию 

общественного  сознания, сохранение и приумножение духовных и культурных 

ценностей. Эта программа также оказывает колоссальное влияние на развитие 

туризма в Казахстане [3]. Через осуществление проектов «Туған жер», 

«Сакральная география Казахстана» «Современная казахстанская культура в 

глобальном мире» создаются условия для постижения как гражданами самого 
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Казахстана, так и других государств прошлого и настоящего Казахстана, его 

культуры, природных и исторических объектов.  

Таким образом, в настоящее время в Казахстане задействовано множество 

структурных подразделений и организаций по улучшению качества и повышению 

уровня туризма, а также претворяются в жизнь различные программы, 

поддерживающие его развитие.  

С целью выявления перспектив развития туристической отрасли в РК, нами 

было проведено исследование с использованием метода анкетирования. В опросе 

в качестве респондентов принимали участие как рядовые граждане от 14 лет и 

старше, так и специалисты туристических фирм. 

Согласно результатам исследования, уровень дохода мужчин больше, чем у 

женщин, при этом все опрошенные, независимо от половой принадлежности, 

любят путешествовать. В среднем участники опроса посетили 1-7 городов нашей 

страны (Рис. 1).  

 
Рисунок 1. 

Отдых за границей респонденты оценивают как более дорогой, чем отдых 

внутри страны, при этом продолжают выезжать отдыхать за границы Казахстана. 

50% анкетируемых ставят в приоритет комфортабельность отдыха и скорость 

транспортного средства в случае выборе транспорта. В среднем 

продолжительность туристической поездки опрошенных занимает от 3 до 6 дней. 

Большая часть выбрала активное времяпрепровождение, т.е. это экскурсии, 

выставки, свободные прогулки по городу и предпочитают путешествие «своим 

ходом», без помощи туристических фирм.. 66,6 % опрошенных путешествуют с 

семьей.  

В ходе нашего исследования было выявлено несколько проблем, которые 

могут повлиять на развитие туризма в нашей стране: 

—недостаточная информированность граждан о туристических местах и объектах 

в РК. 

—низкий уровень знаний географии и истории нашей страны  

—территориально—климатические условия в некоторых случаях (не зависят от 

человека) 

—нехватка квалифицированного персонала в экскурсионной сфере и области 

культурологи, компетентных специалистов гостиничного бизнеса и управляющих 

санаторными или туристическими объектами 

—плохая реклама туристических мест, находящихся в нашей стране 
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Развитие туристического предпринимательства в нашей стране носит как 

перспективный для развития государства характер, так и выгодный для нас всех. 

В нашей стране имеются религиозные памятники, которые при хорошей рекламе 

могут стать одним из главных мест паломнического туризма. У нас есть 

разнообразные природные богатства, которые привлекут немало туристов. 

Результаты успешно проведенной в 2017 году в Астане международной выставки 

EXPO говорят о том, что у нас есть что показать и предложить как внутренним, 

так и внешним туристам. Сайт Kazakhstan Travel предоставляет полную 

информацию о значимых и любопытных объектах нашей страны для любой 

категории интересующихся, способствуя развитию культурно—исторического, 

экологического, экстремального, медицинского и других видов современного 

туризма.  

Целью настоящей исследовательской работы являлось определение проблем 

и перспектив развития казахстанского туризма. Ознакомившись с 

достопримечательностями нашей страны по предлагаемым проспектам и 

презентациям, узнав о действующих в нашей республике специализированных  

программах для поддержания и развития в сфере туризма, можно определенно 

сказать, что перспективы развития туризма в Республики Казахстан велики, но 

требуют целенаправленных усилий и вложений как государства, так и всех 

граждан — участников процессов.  
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