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КІРІСПЕ 
 

«Кәсіпкерліктің экспресс-курсы» оқулығы жұмыс 
істеп жүрген және жұмысын енді бастаған кәсіпкерлер 

үшін әзірленген. Оқулық Қазақстан Республикасындағы 
шағын кәсіпкерлікті қолдау мақсатында құрылған.   

Халықаралық қаржы корпорациясының және 
Дүниежүзілік банктің «DoingBusiness – 2012» («Бизнесті 
жүргізу – 2012») тізімінде Қазақстан 58-ші орыннан 47-ші 

орынға кӛтерілді. Бұл тізім кәсіпкерлердің қызметін реттеу 
бойынша жаңалықтарды енгізуді және салымшылардың 

құқықтары мен мүдделерін қорғауды, сонымен қатар, 183 
елде жергілікті компанияларға әсер ететін мемлекеттік 

органдардың заңдарын бағалайды. ҚР мемлекеттік саясаты 
ғылым мен техниканың жетістіктеріне негізделген жаңа 

ӛндірістерді енгізетін шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту жолымен кіріс деңгейі орта бизнесмендерді 

қалыптастыруға бағытталған. Кез келген елдің 
экономикасында шағын және орта бизнес маңызды рӛл 

атқарады, ол елдің ауыспалы нарықтық ахуалына 
бейімделуге қабілетін қамтамасыз етеді. Шағын және орта 

бизнес кәсіпорындары жұмыс орындарын ашады.  
Олардың қызметі нарықта бәсекелестіктің жоғарғы 

деңгейін құрайды, бұл тауарлар мен қызметтердің сапасын 
кӛтеруге ықпал етеді, тауар ӛндіру және қызмет кӛрсетуде 

жаңалықтарды енгізу бойынша қызметті дамытады.  
Алайда, статистика бойынша, ашылған 10 

фирманың 8-і 1 жылдан кейін ӛз бизнесін жабады. Тек 2 
фирма ғана қызметін одан әрі жалғастырады. 

Фирмалардың жабылу себептері ӛте кӛп -  нарық 
талаптарына бейімделу қабілетінің болмауы, жылдам 

пайда алуға ұмтылыс, кірістер мен шығыстарды есепке 
алмау, болжанбаған шығындар және оларға қаражаттың 

жетіспеуі, делдалдар мен жабдықтаушыларға тәуелділік, 
жоспарлаудың болмауы, жарнамаға негізсіз шығындар 

және басқа да жағдайлар.  
 Кәсіпкерлікті дамыту тарихы кӛрсеткендей, 

табысты бизнесмен әрқашан ӛз қызметін жоспарлайды. 
Жоспарлау бизнестің 1, 3 айдан кейінгі, жарты жыл,1 жыл, 
5 жылдан кейінгі жағдайын болжауға және кәсіпкерге 

кірістер мен шығыстарды жоспарлауға мүмкіндік береді. 
Сонымен қатар, бизнес-жоспар банкіден несие алу үшін де 

қажет. Ӛз мүмкіндіктерін талдау және бизнесті дамыту 
бойынша жоспар әзірлеу қажетті мӛлшерде пайда түсіруге 

кӛмектеседі.  
Оқу құралының мақсаты – кәсіпкерге бизнесті 

жүргізу мүмкіндіктері туралы ақпарат беру. Оқу құралында 
кәсіпкерлік қызметтің ерекшеліктері және бизнесті жүргізу 

психологиясы туралы, ӛз тұтынушысын қалай табу, таңдау 
және ұстап қалу туралы айтылады. Кәсіпкерлік қызметтің 

заңнамалық сұрақтары толық қарастырылады – тіркелу 
және лицензия алу үдерісі, еңбек қатынастары, кәсіпкердің 

бақылаушы ұйымдармен ӛзара қарым-қатынасы, 
шекарадан тыс жерде тауарды сатып алу/сату бойынша 

қызметтердің ерекшеліктері.  Бизнесті франчайзинг (тауар 
белгісін жалға алу) шарттарында дамыту мүмкіндігіне кӛңіл 

бӛлінеді. Кәсіпкерліктегі ақпараттық технологиялар рӛлі 
анықталады. Бизнес-жоспарды құру, қызметкерлерді 

басқару, ӛз бизнесін дамыту шешімдері бойынша ақыл-
кеңестер беріледі.  

Берілген оқу құралы тез ӛзгеретін нарық 
шарттарында сіздің компанияңызды дамытуға кӛмектесетін 

бизнесті жүргізудің негізгі қағидаларын түсінуге мүмкіндік 
береді. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Пособие «Экспресс-курс предпринимательства» 
разработано для начинающих и действующих 

предпринимателей. Пособие создано в целях поддержки 
малого предпринимательства в РК.   

Казахстан в списке «DoingBusiness – 2012» («Ведение 
бизнеса – 2012») Международной финансовой корпорации 
и Всемирного банка поднялся с 58 на 47 место. Этот список 

оценивает внедрение нововведений по регулированию 
деятельности предпринимателей и защите прав и 

интересов вкладчиков, а также законы государственных 
органов, которые влияют на местные компании в 183-х 

странах. Государственная политика в РК нацелена на 
формирование бизнесменов со средним уровнем доходов, 

путем развития малого и среднего предпринимательства, 
внедряющего новые производства, основанные на 

достижениях науки и техники. Малый и средний бизнес 
имеет большое значение в экономике любой страны, 

обеспечивая способность страны приспосабливаться к 
меняющейся рыночной ситуации. Предприятия малого и 

среднего бизнеса создают рабочие места. Их деятельность 
создает высокий уровень соперничества на рынке, что 

способствует повышению качества товаров и услуг, 
развивает деятельность по внедрению нововведений в 

производстве товаров и оказании услуг. 
Однако, по статистике, 8 из 10 открывшихся фирм 

через 1 год закрывают свой бизнес. И только 2 фирмы 
продолжают работать. Причин закрытия фирм очень много 

– отсутствие способности подстраиваться под требования 
рынка, стремление получить быструю прибыль, отсутствие 

учета доходов и расходов, непредвиденные расходы и 
нехватка денег на них, зависимость от посредников и 

поставщиков, отсутствие планирования, необоснованные 
расходы на рекламу и многое другое. 

История развития предпринимательства показывает, 
что успешный бизнесмен всегда планирует свою 

деятельность. Планирование позволят представить 
масштабы бизнеса через месяц, 3 месяца, полгода, год, и 
на будущее, например, 5 лет. План позволяет 

предпринимателю анализировать доходы и расходы. К 
тому же бизнес-план нужен для получения кредита в 

банке. Анализ своих возможностей и разработка плана по 
развитию бизнеса помогут в получении желаемой 

прибыли. 
Цель пособия – дать предпринимателю информацию 

о возможностях ведения бизнеса. В пособии 
рассказывается об особенностях предпринимательской 

деятельности и психологии ведения бизнеса, о том, как 
выбрать, найти и удержать своего потребителя. Подробно 

рассматриваются юридические вопросы 
предпринимательской деятельности – процесс регистрации 

и лицензирования, трудовые отношения, взаимоотношения 
предпринимателя с контролирующими организациями, 

особенности деятельности по покупке/продаже товаров за 
границей. Уделяется внимание возможностям развития 

бизнеса на условиях франчайзинга (аренды товарного 
знака). Определяется роль информационных технологий в 

предпринимательстве. Даются практические советы по 
составлению бизнес-плана, управлению сотрудниками, 

решениям по развитию своего бизнеса. 
Данное пособие позволит понять основные правила 

ведения бизнеса, которые помогут в развитии вашей 
компании в условиях быстро меняющихся рынков.  

 

 

         

 



           1. КӘСІПКЕРЛІККЕ КІРІСПЕ 
 

НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКА ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 

Нарықтық экономика - бұл еркін кәсіпкерлік 
арқылы қалыптасқан және  кәсіпкерлер арасындағы  

шарттық қатынастар негізінде  құралған экономика. 
Нарықтық экономика -  бұл  тауар және  

қызметті   еркін жеке ӛндірушілердің /тауар және қызметті 

сатып алушылардың/ арасында болып жатқан  қарым 
қатынас нарығы. 

Нарықтық экономиканың негізгі сипаттамалары: 
 Жеке меншікт ің кӛп формалары, олардың ішіндегі 

ең бастысы жеке меншік болып табылады 
 Ғылыми – техникалық революция, жаңа 

тауарлардың жылдам құрылуына және ӛндіріс сапасының 
артуына  кӛмектеседі(ғылыми – техникалық революция 

дегеніміз -  жаңа  ғылыми жаңалықтардың ашылуы 
тауарлар мен ӛндіріс сапасының артуына  кӛмектеседі.)  

 Кәсіпкерлікті таңдаудағы еркіндік-  кәсіпкер 
кәсіптің қай түрімен айналысуды және оны дамыту  үшін 

таңдау жасауды ӛзіне қалдырады. 
 Тұтынушының  таңдаудағы  еркіндігі- тұтынушы  

нені және қайдан сатып алатынын ӛзі шешеді. 
 Кәсіпкерлікпен айналысу ісін  мемлекет 

қамтамасыз етеді. 
 Маркетингтік жүйенің дамуы -  нарықты оқып білу, 

тұтынушының тауар мен қызметті пайдаланудағы қалауы 

мен ӛзгерісі және осыған сәйкес ӛз бизнесін тұтынушы  
қалауына  байланысты  ыңғайлау. 

Қазіргі кезде нарықтық экономикада   түрлі елдерде 

тӛмендегідей  ӛзгерістер бақылануда:  
 Қызмет маңызының артуына байланысты,   ӛндіріс 

пен оны қолдану  құрылымы  ӛзгеріп отырады. 
 Адамдар  білімі арта түседі.  Сонымен қатар орта 

мектептен кейін, оқуын жалғастырады, кӛпшілігі қосымша 

білім алуды қалайды. 
 Адамдардың жұмысқа деген ынтасы мен қарым-

қатынасы  артып келеді. 
 Қоршаған ортаны қорғау және қамқорлық.  Бұл 

үшін кәсіпкерлер  табиғат ресурстарын дұрыс және ұқыпты 
қолдануға талпынады. 

 Инвестиция кӛзі  - адам болып табылады. 
 Әлеуметтік ортаны ақпараттандыру – әлемде  ілім 

– білімге байланысты, ғылыми орталықтар мен ұйымдар, 
заманауи  білім ордалары мен ғылыми – іздеу  

фирмалары,білімді адамдардың саны артып келеді. 
 Нарықта  тауар мен қызмет кӛлемінің артуы және 

ұлғаюына байланысты  шағын кәс іпкерліктің   санының 
артуына кӛмектеседі. 

 Экономиканың жаһандануы.Күн ӛткен сайын 
халықаралық сауда ықшамдалып келеді, осының 

арқасында шет елден тауар немесе қызметтерді сатып 
алатын,сататын кәсіпкерлер саны артуда. 

«Нарық, тҧтынушы, сатушы» тҥсінігі 
Нарық экономикасында тауар және қызмет  

дегеніміз  бұл  сатып алушы мен тұтынушының  (тауар / 
қызмет– ақша) айырбастаумен айналысуы.  

Нарық сонымен қатар нақтылы  тауарлардың 
сатылып, алынатын жер, (базар, қалалық немесе ауылдық 
базар болып табылады.) 

Тұтынушылар  сұраныс білдіреді- олар тауарды 
немесе қызметті сатып алуға дайын болады. Тұтынушы 

үшін  баға маңызды болып саналады. Баға кӛтерілген 
жағдайда  тұтынушының бұл тауар немесе қызметті сатып 

алуға деген ынтасы  тӛмендейді, ал баға тӛмендеген 
кезде,  тұтынушының  тауар немесе қызметті  сатып алуға 

        1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

ЧТО ТАКОЕ РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА? 
 

Рыночная экономика – это экономика, основанная 
на свободном предпринимательстве и договорных 

отношениях между предпринимателями. 
Рыночная экономика – это  рынок, на котором 

ведут отношения свободные частные производители 

товаров / услуг и свободные потребители этих товаров / 
услуг.  

Основные черты рыночной экономики: 
 Множество форм собственности, среди которых 

главным является частная собственность.  
 Научно-техническая революция, которая помогает 

быстрому созданию новых товаров и улучшению 
производства (научно-техническая революция – это 

улучшение товаров и производства благодаря новым 
открытиям в науке). 

 Свобода предпринимательского выбора – 
предприниматель сам решает, каким видом бизнеса 

заниматься и как развивать свой бизнес.  
 Свобода выбора для покупателя – покупатель сам 

решает, что и у кого ему покупать. 
 Государство обеспечивает условия для занятия 

предпринимательской деятельностью 
 Развитие маркетинговых систем управления – 

изучение рынка для выявления изменений, желаний 

покупателей товаров/услуг и приспосабливание своего 
бизнеса под эти желания. 

Сегодня наблюдаются следующие изменения в 

рыночных экономиках разных стран: 
 Меняются структуры производства и потребления, 

за счет того, что важность услуг растет.  
 Люди становятся более образованными. Они 

продолжают обучение после окончания средней школы, 

многие хотят получить дополнительное образование.  
 Растет важность человеческих отношений и 

творческого подхода в труде. 
 Забота о природе и окружающей среде. Для этого 

предприниматели стремятся правильно и бережно 
использовать природные ресурсы.  

 Предметом инвестиции становится сам человек.  
 Информатизация общества – в мире становится 

больше научных центров и организации, связанных с 
наукой: учебные заведения, научно-исследовательские 

фирмы, и соответственно, становится больше 
образованных людей.  

 Благодаря быстрому обновлению и увеличению на 
рынке товаров и услуг, развивается малый бизнес.  

 Глобализация экономики. С каждым днем 
упрощается международная торговля, благодаря этому 

становится больше предпринимателей,  которые покупают, 
продают товары и услуги за границей. 

Понятия «рынок, покупатель, продавец» 
В экономике, рынок товара или услуги – это 

отношения между продавцом и покупателем, которые 
занимаются обменом (товар / услуга – деньги).  

Рынок – это также, определенное место, где 
продаются и покупаются товары (базар, городской или 
сельский рынок). 

Покупатели предъявляют спрос  – они готовы купить 
товар или услугу. Важным для покупателя является цена. 

Как правило, при увеличении цены, желание покупателей 
совершить покупку падает, а при снижении цены, желание 

покупателей приобрести этот товар / услугу растет. Спрос 
зависит от предпочтений (вкусов) покупателей, их доходов 



деген ынтасы артады.  Тұтынушы сұранысы  оның таңдауы 
(талғамы), кірісіне және басқа тауарлар мен қызметтердің  

бағасына байланысты. 
Тұтынушы  тәртібі  ӛз тауарын немесе қызметін 

бағаға сай сатуға деген  дайындығымен анықталады. Оның 
сатушыдан айырмашылығы, егер тауарға немесе қызметке  

баға ӛссе,  олардың ұсынысы артады. Егер түссе онда, 
тӛмендейді.  Сатушының тауар мен қызметті  ұсынуы  ӛнім 
технологиясына, ресурстық бағасына,ӛндірушінің белгілі 

бір кӛлемде сыйақы алатын және тағы басқаға 
дайындығына   байланысты. 

Сатушы мен тұтынушының нарықтағы қарым 
қатынастарына  мыналар кіреді: 

  Сатушының таңдауы негізінде  тұтынушының  іс  
қимылы және тұтынушының қалауы  мен  сатып алу 

кезіндегі сатушының іс – қимылын кӛрсетін әр түрлі 
ережелер. 

 (Ақпаратпен алмасуға, тауарды жеткізуге, сапаны 
бақылауға т.б) қандай технологиялық  орталар 

қолданылады. 
Сатушымен сатып алушының  іс қимылы әдеті, 

дәстүрі,  ойлау жүйесімен, ұлттық мінездемесінің 
ерекшелігімен анықталады. Ереже дәстүрлі болса онда 

кейбір адамдармен еркін мойындалуы мүмкін , кейбірі  
заңды болуы мүмкін, яғни барлығына міндетті болып 

саналады. 
Тұтынушының  тауарға немесе  қызметке  деген 

сұранысы   және сатушының  ұсынысы (осы тауарлар мен 
қызметтерді)  нарық жағдайын құрайды,  осы арқылы 

тауар мен қызмет анықталған баға бойынша сатылады 
және тұтынушы мен сатып алушыға  қандай бағамен сату 

немесе алу тиімді екені анықталады. 
Нарық формасы әртүрлі болуы мүмкін: кездейсоқ 

ауыстыру, базар, кӛтерме сату,  жаппай сатылым, 
жәрмеңке,  биржа, жекелеп сату, пошта бойынша сату, 

электрондық  сатылым.  
 Нарықта тауар мен  қызметті екі жағдай бӛліп 

тұрады:  «сатушы нарығы»және «тұтынушы нарығы». 
 «Сатушы нарығы» - сатушылардың ұсынысынан  

сатып алушылардың  сұранысы кӛп болатын жағдайда 
пайда болады.  Мұндай нарықта тауар немесе қызмет тез 

сатылады. Сатып алушы үшін  тауар немесе қызметтің 
қолда бар болғаны тиімді болып қалады.  Бұл ж ағдайда  

нарықта  сапа емес сан маңызды болып қалады.  Қызмет 
жоғалады,  таңдау азая түседі, бәсекелес жоқ. Осы кезде  

сатып алушының  қолдағы бар зат пен қызметке  
қанағаттануына тура келеді. 

«Сатып алушы нарығы»    -  бұл сатушылардың 

ұсынысы, сатып алушылардың  тауар немесе қызметке 
сұранысынан артық болатын нарық. Мұндай жағдайда  

сатушының  ұсыныстары, сатып алушының таңдауына 
аздап мүмкіндік жасайды. 

Сатып алушыда  сұраныс болған жағдайда, тауар 
немесе қызметті таңдауы, сатып алуы, сатып алуға кеткен 

жеке бюджеті, сатып алушылық іс қимыл деп аталады. 
Сатып алушының қандай бағада, қанша кӛлемде сатып 

алуы оның кірісін анықтайды. Сатып алушы іс қимылына 
климат,  география, халық белсенділігі, аудандағы 

жағдайлар және тағы басқалар әсер етеді. 
 

НАРЫҚТЫҚ ЭКОНОМИКАДАҒЫ  ШАҒЫН 
БИЗНЕСТІҢ РӚЛІ 

 
Шағын және орта бизнес бұл: 

Шағын фирмалармен  кәсіпорындардың  кәсіпкерлік 
қызметі.  

Бизнес  секторы экономиканың ӛсуіне, халықтың 

и цен на другие товары и услуги.  
Поведение продавцов определяется предложением – 

готовностью продать свой товар или услугу в зависимости 
от цены. В отличие от покупателей, продавцы, если цена 

за их товар или услугу растет, увеличивают предложение. 
Если цена падает – уменьшают. Готовность предлагать 

товары или услуги к продаже зависит от технологии 
производства, цен на ресурсы, желание продавца / 
производителя получить вознаграждение определенного 

размера и т.д. 
Отношения покупателя и продавца на рынке 

включают в себя: 
 Различные правила, которые показывают 

поведение покупателей при выборе продавца и 
совершение покупки, и поведение продавца в выборе 

покупателя и совершение продажи. 
 Какие технические средства используются (для 

обмена информации, доставки товара, контроля качества и 
т.д.) 

Правила поведения покупателей и продавцов 
определяются привычками, традициями, моралью, 

особенностями национального характера. Правила могут 
быть традиционными и свободно признаваться некоторыми 

людьми, также правила могут быть установлены законом, 
т.е.  обязательными для всех.  

Соотношение спроса покупателей (на товар или 
услугу) и предложения продавцов (этих товаров и услуг) 

формируют состояние на рынке, при котором товар или 
услуга продаются по такой цене, которая выгодна и для 

продавца и для покупателя.   
Форма рынков может быть разная: случайный обмен, 

базар, торговля вразнос, оптовые рынки, ярмарки, биржи, 
розничная торговля, торговля по почте, электронная 

торговля. 
На рынке товаров и услуг различают два разных 

состояния: «рынок продавца» и «рынок покупателя».  
«Рынок продавца» появляется в случае, если спрос 

покупателей выше предложения продавцов. На таком 
рынке любой товар или услуга быстро продаются. Для 

покупателя становится важным, что  товар или услуга 
вообще есть в наличии. В такой ситуации на рынке важно 

количество, а не качество. Сервис отсутствует, выбор 
небольшой, конкуренции почти нет. На таком рынке 

покупателю приходится довольствоваться тем, что есть, не 
выбирая.  

«Рынок покупателя» - состояние, когда предложения 
на товары и услуги превышает спрос покупателей на них. В 
этой ситуации даже небольшое предложение продавцов, 

дает возможность покупателю выбирать товар или услугу.  
Появление спроса покупателей, которые выбирают 

товар или услугу с учетом цен и личного бюджета на 
покупку, называется покупательским поведением. Доход 

покупателя определяет, какой товар или услугу и в каком 
количестве, он будет покупать. На покупательское 

поведение влияют климат, география, активность 
населения, ситуация в регионе и многое другое.  

 
 

 
 

РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКЕ 

 
Малый и средний бизнес – это: 

предпринимательская деятельность небольших фирм 
и малых предприятий. 

Сектор бизнеса, который увеличивает экономический 



еңбекпен қамтамасыз етілуіне, жалпы  ұлттық ӛнімнің 
құрылымы мен  мен сапасына әсер етеді. (жалпы ұлттық 

ӛнім -  мемлекет азаматтарының  игіліктерімен құралған 
жиынтық).  

Шағын және орта бизнестің мемлекеттегі рӛлі аса 
маңызды. 

Біріншіден,  нарық жағдайындағы қажетті 
белсенділікті қамтамасыз етеді, экономика салалары мен  
кәсіпкерлік субъектілерінің арақатынасын жалғастырады. 

Екіншіден,  тұтынушының  барлық қажеттіліктерін 
қанағаттандырады,  осы арқылы тез сатылынып алынады. 

Үшіншіден, нарықта  бәсекелестік  атмосферасын 
қалыптастырады. 

Тӛртіншіден,  (және бұл ең маңыздысы болып 
табылады) бизнес ортасын және  кәсіпкерлік рухын  

қалыптастырады, мұнсыз нарықтық экономиканы елестету 
мүмкін емес. 

Шағын кәсіпорындардың тағы бір маңыздылығы 
үлкен бәсекелестің арқасында, тауарды немесе қызметті 

дамытуға, жаңартуға тәуелді етеді, бұл нарықтық 
экономиканың дамуына,  бір-бірінен озып түсуге 

итермелейді.  Яғни  табыс тек қана ӛздеріне түсу үшін 
барлығынан артық болу керек. 

Шағын және орта кәсіпорындар нарықтың ӛсуіне 
әсер етеді, бағаның тұрақталуына,  бәсекенің  артуына 

ықпал етеді. 
Нарықтық экономикада шағын және орта бизнес, ірі 

компанияларға қарсы тұра алмайды және олармен ӛзара іс 
әрекетте болады және қайта құрады, инновациялық 

процестердің ӛсуіне, экономиканы қайта құруға 
қатысады,(инновация дегеніміз-  әрқашан жаңару,   тауар 

сапасы мен қызмет түрі  қалыптасу процесінің артуына 
кӛмектесіп отырады).  Шағын және орта бизнестің дамуы  

халықтық  кәсіптің туындауына,  шығынға ұшыраған 
кәсіпкерліктің азайуына,  ірі  ӛндіріс орындарының  шикізат 

пен оның қалдықтарын дұрыс қолдануға, нарықта ірі 
бәсекелестің туындауына әкеледі. 

Шағын кәсіпкерлік -  әлеуметтік экономикалық 
тапсырмаларды шешетін нарықтық экономиканың қажетті 
бӛлігі.  Бұл экономикасы дамыған елдерде  маңызды рӛл 

атқара отырып,  олардың  зерттеуі, ӛтілі негізінде 
анықталған. 

АҚШ – та   жалпы ӛнім мен халықты еңбекпен 
қамтамасыз етуде шағын кәсіпорындардың үлесі  40 %.  

Олар ірі кәсіпорындарға қарағанда жаңа технологияларды 
екі есе тез игереді және осы арқылы тұтынушының не 

қажет ететінін  тез анықтайды. Шағын кәс іпорындарда 
монополизмді жеңе алады  (нарықтағы жағдай, бір немесе 

бірнеше сатушының  тауар мен қызметті сатудағы   
нарықтағы  бағаны бақылауы). 

Германия, Канада, Ұлыбританияда шағын бизнес 
ӛндірістің 60-70% құрайды. 

Дамыған елдерде  шағын кәсіпорындардың ұлттық 
ӛнімді шетелге сатуға қатысуы аса маңызды болып 

саналады. Мамандардың есептеулері бойынша,  ӛндіріс 
ӛнімдерін шетелге сатуда шағын және орта фирмалардың  

үлесі тӛмендегінше: Германия мен Нидерланды да 
шамамен 40%, Италияда 20-25 %, АҚШ пен Жапонияда 15 

%.  Егерде дайын ӛнімдерді сатуда шағын және орта 
кәсіпорындардың ірі компаниялар арқылы сатуларын 

есепке алғанда,  шетелге ӛнімді сату, шамамен Италияда 
60 %, Францияда 50%, Жапонияда 40 % құрайды. 

Халықаралық сауда саласында  шағын бизнес арқылы 
жаңа технологиялардың сатылуы туралы айтсақ,  АҚШ -

тан сатылған 50 %  лицензиялар шағын кәсіпорындар мен 
инновациялық фирмалардың  үлесінде. Технологиядан 

басқа, шетелге сатылымға қойылған ӛнімдер-  машина 

рост, занятость населения, структуру и качество валового 
национального продукта (валовый национальный продукт 

– совокупность всех благ созданных гражданами страны).  
Роль малого и среднего бизнеса в экономике страны 

велика.  
Во-первых, он обеспечивает необходимую активность 

в условиях рынка, создает взаимодействие отраслей 
экономики и субъектов предпринимательства. 

Во-вторых, он способен выполнять все потребности 

потребителей, и при этом быстро окупаться. 
В-третьих, создает атмосферу конкуренции на рынке.  

В-четвертых (и это, пожалуй, самое главное), он 
создает среду бизнеса и дух предпринимательства, без 

которой рыночная экономика невозможна. 
Важность малых предприятий еще и в том, что ведя 

ожесточенную конкурентную борьбу за выживание, они 
вынуждены постоянно развиваться и приспосабливаться к 

условиям рынка, ведь чтобы существовать, нужно получать 
прибыль. Это значит быть лучше других, чтобы прибыль 

доставалась именно им. 
Малые и средние предприятия влияют на 

насыщенность рынка, определяют условия для постоянства 
цен, создают среду конкуренции.  

В рыночной экономике малый и средний бизнес не 
противостоит крупным компаниям, а взаимодействует с 

ними, участвует в ускорении  инновационных процессов 
(инновация  – внедрение новшеств, которые помогают 

улучшению процесса создания продукции или улучшению 
самих товаров) и перестройке экономики. Развитие малого 

и среднего бизнеса способствует возрождению народных 
промыслов, уменьшению числа убыточных предприятий, 

правильному использованию сырья и отходов крупных 
производств, созданию конкуренции на рынке 

производств. 
Малое предпринимательство – нужная часть 

рыночной экономики, которая решает социально-
экономические задачи. Это подтверждается опытом 

развитых стран, где малый бизнес играет главную роль в 
развитии экономик этих стран.  

Так, в США предприятия малого бизнеса, производят 

40% валового продукта и обеспечивают работой почти 
половину трудоспособного населения. Они внедряют вдвое 

больше новшеств, чем крупные фирмы, потому что быстро 
реагируют на потребности покупателей. Малые 

предприятия преодолевают монополизм (ситуация на 
рынке, когда один или несколько продавцов товара и услуг 

контролируют весь рынок и цены) и влияют на цены на 
рынке. 

В Германии, Канаде, Великобритании доля малого 
бизнеса в производстве составляет 60-70%. 

Важным является участие малых предприятий 
ведущих стран в продаже национальной продукции за 

рубеж. По оценке специалистов, доля малых и средних 
фирм в продаже за границу промышленной продукции в 

некоторых странах составляет: Германии и Нидерландов – 
примерно 40%, Италии – 20-25%, США и Японии – 15%. 

Если же учитывать участие малых и средних предприятий 
в комплектации готовой продукции, вывозимой за рубеж 

крупными фирмами, то их доля в стоимости общей 
проданной за рубеж продукции составит 60% в Италии, 

50% - во Франции, 40% - в Японии. При этом сфера, где 
малый бизнес приобрел  – международная торговля 

технологиями. Например, 50% лицензии, проданных США, 
приходится на малые предприятия, инновационные 

фирмы. Кроме технологии, важные продукты продажи за 
рубеж – продукция машиностроительной, 

металлообрабатывающей, химической, 



ӛндірісі, метал ӛңдеуші, химиялық, электротехникалық, 
текстилді ӛндірістің тағы басқа түрлері. 

 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА 

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ДАМУ ДЕҢГЕЙІ 
 

Кез- келген мемлекеттің  экономикалық ӛсуіне әсер 
ететін басты жағдай, әсіресе  дағдарыс кезеңінен кейінгі 
уақыт, бұл кезде экономиканың дамуына шағын 

кәсіпкерлік әсер етеді.  Қазақстан тәуелсіздіктің бірінші 
күнінен бастап, жекеменшік пен кәсіпкерлікті бастауды 

қолдай отырып, нарықтық экономиканы құруға кірісті. 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

экономикалық саясатында, шағын және орта кәсіпкерлікті 
қолдау және қорғап дамыту саясаты маңызды болып 

табылады. Қазақстанда кәсіпкерлікті қолдау алдыңғы 
орындарға қойылған:   кәсіпкерліктің  тіркелу процесінің 

жеңілдігі,  салықтың тӛмендеуі,  меншікті жариялау,   
процедураларды ықшамдау және  мемлекеттік орындарға  

кіруге мүмкіндік беру, несие алудағы жеңілдіктер және 
тағы басқа. 

Шағын және орта бизнес субъектілерінің тіркелуі 
2011 жылмен салыстырғанда 2012 жылы 1% ӛсіп, 1 399,6 

мыңды құрады. Қазақстан Республикасы Статаистика 
агенттігінің деректемесіне сәйкес 2011 жылмен 

салыстырғанда белсенді кәсіпкерлер саны  10 % тӛмендеп, 
764 мыңды құрады. Қорытындысында  әрекеті белсенді 

кәсіпкерлер  оның ішінде тіркелген  шағын және орта 
кәсіпкерлік  субъектілерінің саны  2011 жылы 61% дан 

2012 жылы 55 %- ға дейін тӛмендеді. 
Қазақстан Республикасында  кәсіпкерліктің дамыған 

түрі бұл -  жалпы және даналап сату, ондағы белсенді 
кәсіпкерлердің саны  41%, ауыл шаруашылығында 

белсенді кәсіпкерлердің саны 22%,  
Транспорт саласындағы белсенді кәсіпкерлердің 

үлесі 7%, ӛнеркәсіп пен құрылыста 3 %- ды құрайды. 
Халықтың әр облыста  әртүрлі орналасуына 

байланысты,  кәсіпкерлердің де саны біркелкі емес.  Ең 
белсенді кәсіпкерлердің саны Оңтүстік Қазақстан 
облысында (109,4 тыс.), Алматы облысында (103,1 тыс.) 

және Алматы қаласында  (88,1 тыс.). құрайды. Осы 
облыстарда белсенді тіркелген шағын және орта 

кәсіпкерліктің үлесі  40%-ды  құрайды. 
 Белсенді шағын және орта кәсіпкерліктің  ең аз 

саны Қызылордада (20,8 тыс.), Солтүстік Қазақстан (22,6 
тыс.) , Батыс Қазақстан облысында   (26,2 тыс.). 

Шағын және орта кәсіпкерліктің  әрекетті 
құрылымында, ең кӛп бӛлігін жеке кәсіпкерлер (ЖК) 

құрайды. 2013 жылдың 1 қаңтарында жалпы белсенді 
кәсіпкерлердің саны 527 941 немесе 69%- ды құрайды. 

Шаруашылық фермерлік  (одан әрі қарай  ШФК) 164 681 
немесе 22 %-ы. Шағын және орта кәсіпкерліктегі заңды 

тұлғалардың  саны  белсенді жалпы кәсіпорындардың 
санының 71 176-ы немесе 9 %-ын құрайды. 

1) Мемлекетте жеке кәсіпкерлердің саны сегіз  жыл 
ішінде 78%-ға артты.  Осыған орай ЖК  үлесі  2005 жылы 

59%-ды құраса, 2012 жылы 69%-ға дейін артты. 
2) Шаруашылық фермерлік   кәсіпкерлік. 

Шаруашылық фермерлік  5% - ға артты. ШФК-те  әрекетті 
кәсіпкерлердің үлесі азаюда, 2005 жылы 31%  – ды құраса, 

2012 жылы   22 %-ға дейін тӛмендеді. 
3) Кіші және орта кәсіпкерліктің саны 34 % – ға 

артты.Белсенді кәсіпкерлердің үлесі 1% -  ға тӛмендеп, 
2012 жылы 9 %  – ды құрайды. 

Шағын және орта кәсіпкерліктердің Қазақстандағы 
дамуы, халықты еңбекпен қамтуда аса зор рӛл атқарады. 

2012 жылы шағын және орта кәсіпкерліктің халықты 

электротехнической, текстильной и других отраслей 
промышленности. 

 
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
 

Главным условием для экономического роста любой 
страны, особенно в после кризисный период, является 
частное предпринимательство. Казахстан с первых дней 

независимости стремился к созданию рыночной экономики, 
основанной на защите частной собственности и поддержке 

предпринимательских начинаний.  
Политика по поддержке малого и среднего 

предпринимательства и создание благоприятных условий 
для его развития является главным в государственной 

экономической политике Казахстана. Поддержку 
предпринимательства государством наглядно показывает: 

упрощение процедуры регистрации предпринимателей, 
снижение налогов, легализация собственности, упрощение 

процедур и разрешений в государственных учреждениях, 
облегчение доступа к кредитам и другие. 

Число зарегистрированных субъектов малого и 
среднего бизнеса в 2012 году увеличилось на 1% по 

сравнению с 2011 и составило 1 399, 6 тыс. единиц. В то 
же время по данным Агентства Республики Казахстан по 

статистике, количество активных предпринимателей 
уменьшилось на 10% по сравнению с 2011 и составило 764 

тыс.ед. В итоге, доля активных предпринимателей в общем 
числе зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства уменьшилась с 61% в 2011г. до 55% 
в 2012г.  

Наиболее распространенный вид деятельности для 
предпринимателей Казахстана – оптовая и розничная 

торговля, в которой занято 41% активных 
предпринимателей, и сельское хозяйство – 22% активных 

предпринимателей. 
Доля активных предпринимателей работающих в 

сфере транспорта – 7%, в промышленности и 
строительстве - 3%. 

В связи с рядом причин, в первую очередь, из-за 

разной плотности населения в регионах, число 
предпринимателей в регионах неодинаковое. Наибольшее 

число активных предпринимателей действует в южных 
регионах республики: в Южно-Казахстанской области 

(109,4 тыс.), в Алматинской области (103,1 тыс.) и в г. 
Алматы (88,1 тыс.). В этих регионах зарегистрированы 40% 

всех активных субъектов малого и среднего 
предпринимательства страны.  

Наименьшее число активных субъектов малого и 
среднего предпринимательства действуют в 

Кызылординской (20,8 тыс.), Северо-Казахстанской 
области (22,6 тыс.) и Западно-Казахстанской (26,2 тыс.) 

областях. 
В структуре активных субъектов малого и среднего 

предпринимательства, большую часть занимают 
индивидуальные предприниматели (ИП). На 1 января 2013 

года их число составило 527 941 единиц или 69% от 
общего количества активных предпринимателей. Число 

крестьянских (фермерских) хозяйств (далее КФК) 
составило 164 681 единиц или 22%, число юридических 

лиц – предприятий малого и среднего 
предпринимательства 71 276 или 9% от общего количества 

активных предпринимателей. 
1) Число индивидуальных предпринимателей в 

стране за восемь лет увеличилось на 78%. При этом доля 
ИП среди активных предпринимателей постепенно 

увеличилась с 59% в 2005 году до 69% в 2012 году. 



еңбекпен қамтуы жалпы экономикадағы қызметпен 
айналысушылардың жалпы санының 30%-ын құрады.  

Белсенді шағын және орта кәсіпкерлік  қызметпен 
айналысатын халықтың үлес кӛрсеткіші  2005 жылмен 

салыстырғанда 4 %-ға артты. 
Сегіз жыл ішінде шағын және орта кәсіпкерлікте 

ашылған  жұмыс орындары 679 мыңға ӛсті және 2013 
жылдың 1 қаңтарына 2 555 мың адамды құрады. Бірақ 
2011 жылы шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс 

орындары 204 мың  адамға дейін тӛмендеді. 2012 жылы 
шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс орындары 128 мың 

адамға ӛсті, десе де  жалпы қорытынды 2010 жылдың 
кӛрсеткішінен тӛмен. 

Соңғы жылдары шағын және орта   кәсіпкерлік 
кәсіпорындарында ӛз ӛнімдерін шығару кӛрсеткіші артты. 

Бұл кӛрсеткіштің күрт артуы 2008 жылы байқалып, 2007 
жылға қарағанда  екі есеге артқан. Аталған кӛрсеткіштің 

артуына  жеке кәсіпкерлік туралы заңға ӛзгерістер енгізілуі 
әсер еткен: заң талабына сай шағын және орта кәсіпкерлік 

субъектілерінің жаңа ӛлшемдері кӛрсетілетін болды. 
Осының арқасында кәсіпорындар санына, ірі кәсіпорын 

болып саналатындары да қосылды. 
2011-2012 жылдардағы шағын және орта 

кәсіпкерліктің   ӛнім шығаруда  жылдық ӛсуіне тоқталсақ, 
онда ІЖӚ  бойынша 5-7% (ІЖӚ- мемлекет 

территориясындағы барлық ӛндірушілердің белгілі бір 
кезең ішінде ӛндірген түпкі тауарлары мен кӛрсеткен 

қызметтерінің нарықтық құнын білдіретін жиынтық  
экономикалық кӛрсеткіш).  

Шағын және орта кәсіпорындардың ӛнімдері 2011 
жылы 2,9% құраса, және 2012 жылы 0,2% құраған. 

Осының нәтижесінде елдің ІЖӚ шағын және орта 
кәсіпкерлік  кәсіпорындардың ӛнім үлесі  (2010 жылы) 33 

пайыздан (2011 жылы) 28 % ға, және (2012 жылы) 27%- 
ға дейін тӛмендеді. Айта кететін жағдай,  шағын және орта 

кәсіпкерлік ӛндіретін ӛнімінің кӛп бӛлігін(88%) заңды  
тұлғалар шығарып жатыр. 

Жалпы Қазақстандағы шағын және орта 
кәсіпкерлердің саны жыл ӛткен сайын дамып келеді.  

2005-2012 жылдар аралығында : 

 Шағын және орта кәсіпкерлер субъектілерінің  

тіркелу пайызы елдегі  жалпы кәсіпкерлің ішінде  саны 
жағынан 92%  -дан 95% дейін ӛсті. 

 ЖК саны 2 есеге ӛсті ,  заңды тұлғалар шағын 

және орта кәсіпкерлік кәсіпорындарының саны  1,3 

пайызға дейін ӛсті , ШФК саны тек  5%  - ға ӛсті. 
 Шағын және орта кәсіпкерлікте  жұмысқа тұрған 

адамдар саны, 1876 мыңнан 2 555 мың адамға дейін артты. 
Бұл  экономика саласында жұмыс атқарып жатқан 

халықтың 30 %- ын құрайды. 
 Шағын және орта кәсіпкерліктің  жылдық ӛнім 

шығаруы 5 есеге артып ,  1 544 млрд тенгеден 8 012 млрд  
тенгеге дейін артты. 

Бұл Қазақстандағы шағын және орта кәсіпкерліктің 
қарқындап дамып келе жатқанын кӛрсетеді. Осыдан басқа  
мемлекетте бүгінгі таңда  кәсіпкерлікпен айналысуға 

барлық жағдай жасалынған. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

2) Число крестьянских (фермерских) хозяйств 
увеличилось на 5%. Доля КФК среди активных 

предпринимателей снижается: если в 2005 году она 
составляла 31%, то в 2012 году – 22%. 

3) Число предприятий малого и среднего 
предпринимательства увеличилась на 34%. Доля этих 

предприятий в числе активных предпринимателей 
уменьшилась на 1% и составила в 2012 году – 9%. 

Число  людей занятых в малом и среднем 

предпринимательстве показывает значение 
предпринимательства Казахстана в решении проблемы 

занятости населения. Доля населения занятого в малом и 
среднем предпринимательстве составила в 2012 году 30% 

от общего числа занятых в экономике. Этот показатель 
растет: доля активно занятого населения в малом и 

среднем предпринимательстве увеличилась на 4% по 
сравнению с 2005 годом.  

За восемь лет, число рабочих мест в сфере малого и 
среднего предпринимательства увеличилась на 679 тыс. 

человек и на 1 января 2013 года составило 2 555 тыс. 
человек. Однако в 2011 году было уменьшение числа 

занятых в малом и среднем предпринимательстве на 204 
тыс. человек.  За 2012 год число рабочих мест в малом и 

среднем предпринимательстве увеличилось на 128 тыс. 
человек, но общий итог также остается ниже уровня 2010 

года.  
На протяжении последних лет, показательно 

увеличивается выпуск продукции предприятий малого и 
среднего предпринимательства. Резкий рост этого 

показателя был виден в 2008 году – почти в 2 раза по 
сравнению с 2007 годом. Это произошло благодаря 

внесениям изменений в законодательство о частном 
предпринимательстве: были введены новые критерии 

определения субъектов малого и среднего 
предпринимательства. За счет этого, в их число вошли 

предприятия, которые считались крупными.  
Если смотреть на годовой прирост выпуска продукции 

малого и среднего предпринимательства за 2011-2012гг.  
на фоне роста ВВП страны на 5-7% (ВВП - Внутренний 
валовый продукт – экономический показатель, который 

отражает рыночную стоимость всех произведенных 
товаров и услуг на территории страны),  

то продукция малых и средних предприятий 
увеличилась в 2011 году на 2,9% и на 0,2% в 2012 году. В 

результате этого, доля продукции предприятий малого и 
среднего предпринимательства в ВВП страны уменьшилась 

с 33% (2010 год) до 28%  (2011 год) и до 27% (2012 год). 
Нужно отметить, что большая часть продукции малого и 

среднего предпринимательства выпускается юридическими 
лицами (88%).  

В целом, с каждым годом увеличивается роль малого 
и среднего предпринимательства в развитии Казахстана. 

Так за 2005-2012 гг.: 
 Доля зарегистрированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в общем числе всех 
предпринимателей страны выросла с 92% до 95%.  

 Число ИП выросло почти в 2 раза, число 
юридических лиц – предприятий малого и среднего 

предпринимательства увеличилось в 1,3 раза, число КФК 
увеличилось только на 5%. 

 Численность людей, занятых в малом и среднем 
бизнесе выросла с 1 876 тыс. человек до 2 555 тыс. 

человек. Это 30% от населения, занятого в экономике.  
 Годовой выпуск продукции малого и среднего 

предпринимательства вырос в 5 раз – с 1 544 млрд. тенге 
до 8 012 млрд. тенге. 

Это показывает, что предпринимательская 



 
 

 
 

 
 

«ДАМУ» КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ҚОРЫ» АҚ 
КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ ЖӘНЕ ДАМЫТУ 
БАҒДАРЛАМАСЫ 

 
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ  (ары қарай - 

«Даму» қоры) 1997 жылы құрылды. Басты мақсат 
Қазақстандағы шағын және орта бизнестің сапалы 

дамуына қолдау кӛрсету. 
 «Даму» қоры  кәсіпкерлер үшін  ӛнім мен қызметтің 

кең таңдауын ұсынады, және де кәсіпкерлікті бастаушы 
халыққа: 

 Екінші деңгейлі банктер арқылы   несие беру  (әрі  
бағдарламалары –  (ары қарай Банктер) 

 Лизингтік келісімдерді қаржыландыру; 
 Сыйақыны пайыздық қаражаттандыру; 

 кепілдеме 
 бизнес  негізіне оқыту,  

 кеңестік кӛмек беру,  

 Ақпараттық – талдау материалдарын тарату. 
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мақсатында 

«Даму» қоры  бірегей орталықтар құрады, ол орталықта 
кәсіпкерлер «бір терезеден» приципі бойынша  қызмет 

түрін ала алады. 
Бірегей орталықтар ашу мақсатында Астана, Алматы 

және облыс орталықтарында КҚО – Кәсіпкерлерге қызмет 
кӛрсету орталықтарын  ашу кӛзделіп отыр, шағын 

қалаларда ( шағын калаларды дамыту бағдарламасы 2012-
2020 жж.) Кәсіпкерлерді қолдау орталықтары  (КҚО) 
ашылмақ, сонымен қатар Кәсіпкерлерді қолдау  мобильді 

орталықтары (КҚМО) ашылады. 
Бұл кәсіпкерлерді қолдау құрылымы үш  деңгейлі 

компентенциялық орталықтан тұрады. Олар «бір 
терезеден» принціпін ұстанымымен қызмет ете отырып, 

облыстарда кәсіпкерлерге сапалы қызмет кӛрсету және 
барлық кӛмек түрлерін қамтуды кӛздейді. 

«Даму» қоры   арқасында кӛптеген  кәсіпкерлерге  
тегін консультациялық және оқыту қызмет түрлері 

ұсынылып Қазақстанның барлық 209 аудандары  және 
қалаларында  оқыту жұмыстары жүргізіледі. 

 «Даму» қорының   Қазақстанда шағын және орта 
бизнесті дамыту мен қолдауда он бес жылдан астам 

қызмет тәжірбиесі бар. Осы уақыт аралығында  
мемлекеттік қолдау  бағдарламасы арқасында 16,5 мың 

кәсіпкерге қолдау кӛрсетті. 61 мыңнан астам  бастаушы 
және жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер  бизнес - оқыту 

курстарынан ӛтті, 23 мыңнан астам кәсіпкер 82 мыңнан 
астам кеңестер және тағы басқа қызмет түрлерін 

қолданды. 
2007 жылдың соңынан бастап «Даму» қоры    

мемлекет қаржысын  басқару бағдарламасы бойынша 
шағын кәсіпкерлік субъектілерінің екінші деңгейдегі 

банктер алдындағы міндеттемелеріне кепілдік беру 
жүйесін дамыту бағытында  жұмыс атқарып келеді (МКС). 

 «Даму» қоры     кәсіпкерлікке  қолдау кӛрсету 
бағдарламасын дамытудың негізгі шарттарын  (қарыздың 

ең кӛп мерзімі, қарыз сомасы, сыйақы мӛлшерінің деңгейі, 
несие мақсаты т.б) анықтайды.Бірақ жобаны таңдау, қарыз 

берумен банктің ӛзі айналысады. 
 «Даму» қоры     кәсіпкерлікті қолдауда  келесі 

бағдарламаларды іске асырады: 

деятельность в Казахстане приобретает массовый 
характер. Кроме того, сегодня в стране созданы все 

условия для занятия предпринимательством и 
осуществления гражданами предпринимательских 

начинаний.  
 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АО «ФОНД РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ» 

 
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(далее - Фонд «Даму») образовано в 1997 году. Его цель – 
помощь качественному развитию малого и среднего 

бизнеса Казахстана.  
Фонд «Даму» предлагает широкий выбор продуктов и 

услуг для предпринимателей, а также населению с 
предпринимательскими начинаниями:  

 программы кредитования через банки второго 
уровня (далее – Банк (и), 

 финансирование лизинговых сделок,  
 субсидирование ставок вознаграждения,  

 гарантирование,  
 обучение основам бизнеса,  

 консультационная помощь,  

 распространение информационно-аналитических 
материалов. 

Также, в рамках государственной поддержки 
предпринимательства, фонд «Даму» создает единые 

центры, в которых предприниматели могут получить услуги 
по принципу «одного окна». 

Создание единых центров предусматривает открытие 
в гг. Астана, Алматы и в областных центрах – Центров 

обслуживания предпринимателей (ЦОП), в моногородах (в 
рамках Программы развития моногородов 2012-2020гг.) – 
открытие стационарных Центров поддержки 

предпринимательства (ЦПП), а также работа мобильных 
центров поддержки Предпринимательства (МЦПП). 

Эта структура поддержки предпринимательства 
состоит из трех уровней Центров компетенции, которые 

оказывают услуги по принципу «одного окна», что 
позволяет обеспечить качественное оказание услуг 

предпринимателям и набольший охват видов поддержки в 
регионах.  

Благодаря этому Фонд «Даму» может оказать 
консультационные и обучающие услуги большому числу 

предпринимателей и населения во всех городах и 209 
районах Казахстана.  

Фонд «Даму» имеет более чем пятнадцатилетний 
опыт поддержки малого и среднего бизнеса  в Казахстане. 

За это время, поддержку по государственным программам, 
получили более 16,5 тыс. предпринимателей. Более 61 

тыс. начинающих и работающих предпринимателей 
прошли бизнес-обучение, больше 23 тыс. 

предпринимателей получили больше 82 тыс. консультаций 
и других услуг. 

С конца 2007 года, Фонд «Даму» становится 
оператором по управлению государственными средствами 

по Программам обусловленного размещения средств в 
банках второго уровня для последующего кредитования 

субъектов частного предпринимательства (СЧП).  
Фонд «Даму» определяет основные условия 

внедрения программ поддержки предпринимательства 
(максимальный срок займа, сумма займа, уровень ставки 

вознаграждения, цель кредита и т.д.). Но отбором 
проектов и выдачей займов занимаются сами банки. 

Фонд «Даму» проводит реализацию следующих 

программ поддержки предпринимательства: 



 

1 Шағын және орта 
кәсіпкерлерді қолдау   

ауқымды қамту 
бағдарламасы (ШОК) 

Программы массового охвата 
Малого и среднего 

предпринимательства (МСП) 

ШОК  секторларын тҧрақтандыру бағдарламасы  
(1,2 және 3 транштар) 

Стабилизационные программы сектора МСП (1,2 и 3 транши)  
 

Әйелдің кәсіпкерлігін   микронесиелендіру бағдарламалары 
Программы микрокредитования женского предпринимательства 

 
Микронесиелік ҧйымдарды   микронесиелеу  бағдарламалары 

Программа кредитования микрокредитных организаций 
 

ШОК Лизингтік мәміле бойынша субъектілерді қаржыландыру 
бағдарламалары 

Программа финансирования лизинговых сделок субъектами МСП 
 

Азиялық банктерден  заем алу нәтижесінде ШОК субъектілерін 
қаржыландыру      бағдарламасы (1 транштар) 

Программа финансирования субъектов МСП за счет займа Азиатского 
Банка Развития (1 транш) 

 

2 Аймақтық бағдарламалар 
Региональные программы 

«Даму-Аймақтық 1,2,3» бағдарламасы 
Программа «Даму-Регионы 1,2,3» 

 
Кіші қалаларда ШОК субъектілерін қаржыландыру 

бағдарламасы 
Программа финансирования субъектов МСП в малых городах 

 
Моноқалаларды дамыту бағдарламасы 

Программа развития моногородов 
 

Жаңаӛзен ШМК қаржыландыру бағдарламасы 
Программа финансирования СЧП в г.Жанаозен 

 
Ақмола және Алматы облыстарындағы ШОК субъектілерін  

аймақтық қаржыландыру бағдарламасы 
Программа регионального финансирования субъектов МСП в Акмолинской 

и Алматинской областях 
 

Астана және Алматы қалаларында ШМК сфера қызметтерін 
(сервисін)  қаржыландыру бағдарламасы 
Программа финансирования СЧП сферы услуг (сервиса) в г.Алматы и 

г.Астана 
 

3 Секторальды бағдарламалар 
Секторальные программы 

«Даму-Ӛндіріс»  ШМК ӛңдеушінің ӛнеркәсібін дамыту 
бағдарламасы 

Программа «Даму-Ӛндіріс» для СЧП обрабатывающей 
промышленности 

 
Лизингтік мәміле субъектілерін ШМК ӛндеушінің ӛнеркәсібін      
қаржыландыру 

Программа финансирования лизинговых сделок субъектов МСП 
обрабатывающей промышленности 

 

 

«Даму» қоры     2010 жылдан бастап «Бизнестің 

жол картасы 2020» (ары қарай БЖК-2020) кәсіпкерлікті 
қолдау бағдарламасын белсенді қолға алып жүргізіп 

жатыр. Бұл бағдарлама 2010-2014 жылдарға арналған  
Мемлекеттік Индустриалды- инновациялы даму 

бағдарламасының (МИИДБ)  бӛлігі болып табылады. 
БЖК-2020 бағдарламасы  шикізат қоры жоқ 

облыстар мен аймақтарға  кәсіпкерлікті дамытуға 
бағытталған.(оның ішінде ӛндеуші ӛнеркәсібін дамыту, 

траспорт, байланыс, денсаулық сақтау, білім,  туризм т.б)  
Бұл бағдарламаның басты мақсаты -  бар жұмыс 

Начиная с 2010 года Фонд «Даму» активно реализует 

Программу поддержки предпринимательства «Дорожная 
карта бизнеса 2020» (далее – Программа «ДКБ-2020»). Эта 

Программа является частью государственной Программы 
индустриально-инновационного развития (ГПФИИР) на 

2010-2014 годы.  
Программа «ДКБ-2020» нацелена на рост 

предпринимательства в несырьевых областях экономики 
(включая обрабатывающую промышленность, транспорт, 

связь, здравоохранение, образование, туризм и т.д.).  
Важная цель этой программы – сохранение 



орындарын сақтау және жаңа жұмыс орындарын құру. 
«БЖК-2020» бағдарламасынаң басты тапсырмасы – 

Қазақстанның барлық кәсіпкерлеріне  танымал, қол 
жетімді бағдарламаға айналу. 

«БЖК-2020»   бағдарламасының қолдау  түрлері   
экономиканың маңызды салаларында меншік кәсіпкерлігін 

бастауға кӛмектесу және адамдарды кәсіппен айналысуға 
шақыру. 

 «Даму» қоры  жеке кәсіпкерлерді қолдауда, оларға  

несиелерді және  несие бойынша сыйақыны пайыздық 
қаражаттандыру және лизинг мәмілелерінде қаржылық 

агент ретінде кепілдеме береді. Бұл  «БЖК-2020»   1-3 ші 
бағдарламалық жолдамалары болып табылады. 

 «Даму» қоры       кәсіпкерлердің кәсіпті жүргізуде  
білімдерін арттыру бағдарламасын жүргізеді.  (Құзырет 

дегеніміз   білімді қолдана білу, ӛтіл негізінде  сәтті әрекет 
ету). БЖК-2020  бағдарламасының 4- ші бағыты  бойынша  

«Кәсіпкерлік  әлеуетін арттыру »  жұмысының операторы 
«Даму» қоры болып табылады. 

Мұнда тӛмендегідей жұмыстар атқарылады: 
1) «Бизнес- кеңесші»- бастамашы кәс іпкерлерді 

қолдау  (старт-ап жобалары) 
2)  шағын және орта кәсіпкерлік басшыларын 

оқыту. 
3) «Іскер байланыстар» жобасы -  

модернизациялау, (техникалық жақсартулар)  шетелдік 
серіктестермен мәмілеге  отырып,  істі ары қарай жүргізу. 

4) Әрекет етіп тұрған  бизнеске сервистік қолдау 
кӛрсету. 

 «Даму» қоры      кәсіпкерлерді  ақпараттық 
қызметпен қамтамасыз ету үшін: 

1) Қазақстан және оның аумақтарында  шағын 
және орта кәсіпкерліктің жағдайы жайлы  жыл сайын кітап 

шығарады. 
2) «Ашық» қор -  ақпарат, «Даму» қоры       

сайтындағы немесе ғаламтор желілеріндегі «Даму» 
қорының         жұмысы жайлы  Қазақстан және  оның 

аумақтарындағы   экономика жайлы хабарлап отырады.  
3) «Даму» қоры       (www.damu-komek.kz) 

бағдарламасы бойынша  мүмкіндігі шектеулі  кәсіпкерлерге 

қолдау кӛрсету.  
 «Даму» қорының барлық бағдарламалары  және 

кәсіпкерлерді қолдау жайлы  мына сайттардан біле 
аласыздар: www.damu.kz, www.dkb2020.kz  немесе «Даму» 

қорына телефон соғу арқылы 1408 Қазақстан бойынша 
тегін . 

 
 

         ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ ҚОЛДАУ   
         МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ ҚАЛАЙ ЖҤЗЕГЕ 

         АСЫРЫЛУДА? 
 

Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау бағдарламасы 
бойынша жабдықтаушы (орындаушылар, мердігердер)  

ретінде тауарларды/жұмыстарды/ қызметтерді тапсырыс 
бойынша жеткізу қызметін атқаратын шағын және орта 

кәсіпкерлер әртүрлі ұйымдар тарататын   шағын және орта 
бизнесті қолдауда  мемлекеттен бӛлінетін 

жәрдемақыларды ала алды.  
Сонымен қатар кәсіпкерлікті дамыту агенттіктері 

және кәсіпкерлікті қолдайтын мемлекеттік қорлар, 
несиелік қызмет ету қорлары, (кепілдеме қорлары, 

тапсырма қорлары)шағын және орта бизнес үшін 
инвестиция тартатын акционерлік –инвестициялық қорлар, 

жабық инвестициялық қорлар,оның ішінде  инвестицияны 
талап ететін, технопарктер, ғылыми 

саябақтар,инновациялық – технологиялық орталықтар, 

имеющихся рабочих мест и создание новых.  
Задача Программы «ДКБ-2020» - стать известной и 

доступной программой для всех предпринимателей 
Казахстана.  

Виды поддержки Программы «ДКБ 2020» призваны 
помогать начинаниям частных предпринимателей в 

важных отраслях экономики, привлекать людей к созданию 
бизнеса. 

Фонд «Даму» выступает финансовым агентом 

гарантирования кредитов и субсидирования ставок 
вознаграждения по кредитам и договорам лизинга частных 

предпринимателей. Это 1-3 направления Программы «ДКБ 
2020». 

 Фонд «Даму» проводит программу по повышению 
компетенции предпринимателей (компетенция – 

способность применять знания, умения и успешно 
действовать на основе опыта). В этой работе Фонд «Даму» 

- это оператор 4-го направления «Усиление 
предпринимательского потенциала» Программы «ДКБ 

2020».  
Здесь проводится следующая работа: 

1) проект «Бизнес-советник»- поддержка 
начинающих предпринимателей (старт-ап проекты) 

2) обучение руководителей малого и среднего 
бизнеса 

3) проект «Деловые связи» - модернизация 
(техническое улучшение) производства путем 

установления деловых связей с иностранными партнерами 
4) сервисная поддержка ведения действующего 

бизнеса 
Для информационной поддержки предпринимателей, 

Фонд «Даму» осуществляет: 
1) выпуск ежегодной книги о состоянии малого и 

среднего предпринимательства в Казахстане и его 
регионах 

2) Проект «Открытый фонд» - информация, 
доступная для всех в интернете, которая рассказывает о 

работе Фонда «Даму» и экономике Казахстана и его 
регионов (http://gis.damu.kz).   

3) Поддержку предпринимателей с ограниченными 

возможностями по Программе «Даму-Комек» (www.damu-
komek.kz). 

Подробно узнать о всех программах Фонда «Даму» по 
поддержке предпринимательства можно на сайтах: 

www.damu.kz, www.dkb2020.kz или позвонив в Фонд 
“Даму” по телефону 1408 (звонок по Казахстану 

бесплатный). 
 

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА? 
 

Предприниматели могут воспользоваться льготами, 
которые дают государственные программы поддержки 

малого и среднего бизнеса через различные организации, 
которые работают как поставщики (исполнители, 

подрядчики) по заказам на поставку товаров/работ/услуг 
для государственных программ развития 

предпринимательства.  
Это также центры и агентства по развитию 

предпринимательства, государственные фонды поддержки 
предпринимательства, фонды содействия кредитованию 

(гарантийные фонды, фонды поручительств), акционерные 
инвестиционные фонды и закрытые паевые 

инвестиционные фонды, которые привлекают инвестиций 
для малого и среднего бизнеса, технопарки, научные 

парки, инновационно-технологические центры, бизнес-

http://www.damu-komek.kz/
http://www.damu-komek.kz/
http://www.damu.kz/
http://www.dkb2020.kz/


бизнес  - инкубаторлар, ӛнер орталықтары, мердігерлерді 
қолдау орталықтары, маркетинг, оқыту орталықтары,  

тауарды экспорттауда қолдау кӛрсететін агенттер, лизингті 
компаниялар, кеңес беретін орталықтар және т.б 

ұйымдардың қызметін пайдалана алады. 
Кәсіпкерлер шетелдік серіктестерімен жұмыс 

атқарғанда заңмен қорғалады және заң жобаларын 
жасауға қатыса алады. 

Қызмет кӛрсету жүйесінде, кәсіпкерлер нарық 

жайлы ақпарат, тауарды қалай нарықта жүргізу,  тауар 
белгілері, жарнаманы қалай қолдану,  бухгалтерлік 

жұмысты жүргізу, мемлекеттік сатып алуларға қатысу, 
ақпарттық технологияларды қалай қолдану жайлы мәлімет 

ала алады. 
 

инкубаторы, палаты и центры ремесел, центры поддержки 
суб-подряда, маркетинговые и учебно-деловые центры, 

агентства по поддержке экспорта товаров, лизинговые 
компаний, консультационные центры и другие 

организации.  
Предприниматели могут получить юридическую 

защиту, помощь в установлении связей с зарубежными 
предпринимателями, участвовать в разработке законов. 

В рамках сервисной поддержки, предприниматели 

также могут получить информацию о рынках сбыта, как 
продвигать товар на рынке, о товарном знаке, как 

использовать рекламу, как вести бухгалтерию, как 
участвовать в государственных закупках, использовать 

информационные технологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КӘСІПКЕРЛІККЕ КІРІСПЕ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 
 

1.1 тапсырма. Сіз Қазақстанда кәсіпкерлікті дамыту және қолдау бойынша қандай бағдарламаларды 
білесіз? 

Задание 1.1. Какие программы по развитию и поддержке предпринимательства в Казахстане Вы знаете?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 тапсырма. Тӛменде келтірілген кестеден «Даму» қорының Сіз қолданғыңыз келген бағдарламасын 
таңдаңыз. 

Задание 1.2. В нижеприведенной таблице выберите программы Фонда «Даму», которыми Вы хотели бы 
воспользоваться. 

 
1 кесте.«Даму» қоры арқылы жҥзеге асырылатын кәсіпкерлерді қолдау бағдарламалары. 

Таблица 1.Программы поддержки предпринимателей, реализуемые через Фонд «Даму».  
 

№ п/п 
Бағдарламаның атауы 

Наименование программы 
 

1 Тҧрақтандыру бағдарламасы 
Стабилизационная программа 

 

2 «Даму-Аймақтар» бағдарламасы 

Программа «Даму-Регионы» 

 

3 «Даму-Аймақтар ІІ» бағдарламасы 

Программы «Даму-Регионы II» 

 

4 «Даму-Ӛндіріс» бағдарламасы 
Программа «Даму-Ӛндіріс» 

 

5 Ӛңдеу ӛндірісінің ШОБ (шағын және орта бизнес)  субъектілерінің лизингтік 

келісімдерін қаржыландыру бағдарламасы 
Программа финансирования лизинговых сделок субъектов МСБ обрабатывающей 

промышленности 

 

6 2008-2012 жж  МНҦ (Микро несиелік ҧйымдарды) дамыту бойынша шаралар 
бағдарламасы 

Программа мер по развитию МКО на 2008-2012 гг. 

 

7 Әйелдер кәсіпкерлігін шағын несиелендіру бағдарламасы 

Программа микрокредитования женского предпринимательства 

 

8 Маңғыстау облысының Жаңаӛзен қаласының ШОК (шағын және орта кәсіпкерлік) 
субъектілерін қаржыландыру бағдарламасы 

Программа финансирования субъектов МСП г. Жанаозен Мангистауской области 

 

9 ШОБ (Шағын және орта бизнес) субъектілерін нақты қаржыландыру бағдарламасы 
Точечные программы финансирования субъектов МСБ 

 

10 Сыйақы мӛлшері 

Ставки вознаграждения 

 

11 Несиелерді бӛлшектеп  кепілдендіру («Бизнестің жол картасы -2020») 

Частичное гарантирование кредитов («Дорожная карта бизнеса-2020») 

 

12 «Бизнес-кеңесші» бизнестік оқыту бағдарламасы (2011 ж.бастап «Бизнестің жол 
картасы» бағдарламасы шеңберінде) 

Программа бизнес обучения «Бизнес-советник»  

 

13 Жҧмыс істеп тҧрған бизнесті жҥргізуді қызметтік қолдау («Бизнестің жол картасы -
2020») 

Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса («Дорожная карта бизнеса-2020») 

 

14 «Іскерлік байланыстар» жобасы («Бизнестің жол картасы -2020») 
Проект «Деловые связи» («Дорожная карта бизнеса-2020») 

 

15 ШОБ (Шағын және орта бизнес) субъектілерін топ-менеджментке оқыту 
Обучение топ-менеджмента субъектов МСБ 

 

16 «Даму-Кӛмек» мҥмкіндіктері шектеулі кәсіпкерлерді қолдау бағдарламасы  

Программа поддержки предпринимателей с ограниченными возможностями «Даму-Кӛмек» 

 

17 Кәсіпкерлерге арналған бизнес-портал  
Бизнес-портал для предпринимателей 

 

18 «Даму» қорының Call-орталығы 

Call-центр Фонда «Даму» 

 

19 «Даму» қорының геоақпараттық жҥйесі  

Геоинформационная система Фонда «Даму» 

 

20 Франчайзингті дамыту 
Развитие франчайзинга 

 

21  Жас кәсіпкер мектебі 

Школа молодого предпринимателя 
 

 

22 «Бизнес-кеңесші 2» 
«Бизнес советник2» 

 

 

 
 



           2. КӘСІПКЕР ПСИХОЛОГИЯСЫ 
 

КӘСІПКЕР ДЕГЕНІМІЗ КІМ? 
 

Кәсіпкерлік  адамнан бар мүмкіндігі мен күш-жігерін   
ӛз ісі мен мақсатына жету жолына жұмылдыруды талап 

етеді. Кәсіпкерлік даму мен ӛсуге мүмкіндік береді. 
Жеке кәсіпкерлік -  бұл кӛңіл кӛтеру емес.  Бұл 

күнделікті еңбек, ӛзіңе, ата-анаңа , отбасыңа,қол астыңда 

жұмыс істейтін  адмдарға деген жауапкершілік. Кез келген 
адам тұрақты табыс алып отырған тұрақты жұмысынан бас 

тартып, ӛз ісін бастауға тәуекел ете алмайды. 
 

Әр адамның мінезі оның мақсаты мен келешек  
бизнесін анықтайды. Табысты кәсіпкерлер тӛмендегідей 

мінездерімен ерекшеленеді: 
 Олардың арманы бар 

 Олар ӛз ӛнімі мен қызметіне сенеді 
 Олар барлық уақытта бір нәрсе істеуге талпынады 

 Олар ӛнертапқыш 

 Олар ӛжет және табанды 
 Олар пайданы кӛздейді 

 Олар сәттілікке ұмтылады және келешекті 
жоспарлайды 

 Олар табысты кӛздейді және бірнеше жылға 
алдын ала жоспарлайды 

 Олар басқаларға қарағанда ӛз күші мен кемшіл ігін 
біледі 

 Олар барлығын жаңадан бастауға қорықпайды 
 Ақша олар үшін басты мақсат емес 

 Олар ӛсуді қалайды 
 Олар қызметінде тұтынушы негізгі рӛл 

атқаратынын түсінеді 
 Олар үлкен тәуекелге баратынын түсінеді 

 Олардың тәжірибелері бар 
 Оларды қорқыту қиын 

Бизнесте мақсатқа жетуге және сәтті Кәсіпкер 
болуға болады, егер сізде : 

 Білім 
 Дағдылар 

 Кәсіпкерлік қасиет 

 Биік ынта-жігер, болса. 
Бұл тізімдегі ең қарапайымы – білім. Білімнің бір 

бӛлігі сізде бар және оны бұған дейін меңгергенсіз.  
Кӛптеген керекті ақпараттарды сіз әдебиеттерден, 

оқулықтардан, газеттер мен журналдардан, түрлі 
бағдарламалардан ала аласыз. Сіздің туыстарыңыз, 

достарыңыз және әріптестеріңіз ӛздерінің білімдерімен 
бӛлісе алады. Білім кӛлемін ұлғайтуға болады және бұл 

қажет те. Үнемі оқу, оқу және тағы да оқу керек.  
Дағдылар – бар білімді істе қолдана білуге 

қабілеттілік. Дағдылар қызметті жүзеге асыру барысында 

қалыптасады. Сіз ӛз ісіңізд і ашпайынша сізде құжаттарды 
дайындау дағдысы болмайды. Сіз адамдарды жалдап 

жұмыс істеткенге дейін сізде адамдарды басқару дағдысы 
қалыптаспайды. Сондықтан, адам ӛз бойында дағды 

қалыптастыру үшін бір нәрсемен айналысуы қажет.  
Тұлғалық сипаттамалар – бұл адамға тән нәрсе, бір 

адамды екінші адамнан ерекшелендіреді. Сізге 
бойыңыздағы кез келген ерекшелікті пайдалану қажет. Сіз 

тек жақсы нәрсеге сеніңіз – бұл сізге сары уайымға 
салынуға мүмкіндік бермейді. Егер сіз барлығын баяу 

жасайтын болсаңыз – онда сіздің шешімдеріңіз де 
ойластырылған және жүйелі. Бастысы – ӛзіңе, ӛз күшіңе 

сену және адамдарды соңыңнан ерте білу!  
Кәсіпкер үшін ең бастысы – ынта-жігер (бір нәрсеге 

2. ПСИХОЛОГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

КТО ТАКОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ? 
 

Предпринимательство требует от человека полной 
отдачи своему делу и необходимость сосредотачиваться на 

своих целях. Предпринимательство дает возможности для 
развития и роста. 

Собственный бизнес – это не развлечение. Это 

ежедневный труд и ответственность за себя, за свою 
семью и тех людей, которые на Вас работают. Не каждый 

человек способен перестать работать по найму, получая 
стабильный оклад, и стать собственником своего бизнеса.  

Характер каждого человека определяет его цели и 
будущий бизнес. Успешные предприниматели отличаются 

следующими чертами: 
 У них есть мечта 

 Они верят в свои продукты или услуги 
 Они постоянно стремятся что-то сделать 

 Они изобретатели 

 Они упорны и настойчивы 
 Они нацелены на прибыль 

 Они нацелены на успех, они планируют на 
несколько лет вперед 

 Они лучше других знают свою силу и недостатки 
 Они не боятся начать все снова 

 Деньги не являются для них главной целью 
 Они хотят расти 

 Они понимают главенствующую роль потребителя 
 Они думают, что идут на большой риск 

 Они практичны 
 Их трудно запугать 

 
 

 
 

Добиться успехов в бизнесе и стать успешным 
предпринимателем можно, если у Вас есть: 

 Знания 
 Навыки 

 Предпринимательские качества 

 Высокая мотивация 
Самое простое в этом списке – знания. Некоторые 

знания Вы уже имеете и получили за свою жизнь. 
Некоторые знания можно получить из литературы, 

учебников, газет, журналов, разных передач. Знаниями 
могут поделиться родственники, друзья, коллеги. Свои 
знания можно и нужно увеличивать. Учиться, учиться и 

учиться. 
Навыки – это способность применять в жизни свои 

знания. Навыки мы получаем из жизненного опыта, 
работы. Пока вы не откроете свое дело, у Вас не будет 

навыков подготовки документов. Пока не наймете 
работников, у Вас не будет навыков руководителя. 

Поэтому надо что-то делать. Делать, делать.  
Личностные характеристики – это качества личности, 

что отличают одного человека от другого. Любые Ваши 
особенности надо использовать. Вы оптимист – значит, не 

будете унывать. Вы медлительны – значит, Ваши решения 
будут хорошо обдуманны. Главное – поверить в себя, в 

свои силы и повести за собой людей! 
Но самое главное для предпринимателя – мотивация. 

Вы хотите изменить свою жизнь, заниматься любимым 
делом. Вы хотите быть независимым. Вы хотите 

зарабатывать деньги. Вы верите в успех. Занятие бизнесом 
требует от человека работать над собой, постоянно 



ниеттену). Сіз ӛміріңізді ӛзгерткіңіз, жеке сүйікті ісіңізбен 
айналысқыңыз келеді. Сіз ӛз күшіңіз бен мүмкіндіктеріңізге 

сенесіз. Тәуелсіз болғыңыз келеді. Ақша тапқыңыз келеді. 
Сіз отбасыңызды бұған сендіре аласыз. Сіз ӛзіңіз де 

табысқа шынайы сенесіз. Бизнесті жүргізу адамды ӛзімен 
жұмыс істеуге, жетілуге және дамуға міндеттейді. 

Кәсіпкердің ең негізгі қасиеттерінің бірі ӛзіне және ӛз 
күшіне сенімділік болып табылады. 

Адамның сенімділігі оның жүріс-тұрысынан кӛрінеді: 

 ол ӛз ойын басқаларға нақты жеткізе алады; 

 ол ӛз сезімдері мен эмоциясын кӛрсете алады; 
 оның ӛзінің дербес кӛзқарасы бар; 

 ол басқалардың да пікіріне құлақ асады; 
 ол белсенді және алғыр; 

 ол ӛз мақсаттарына жетуде табандылық 
танытады;  

 ол дербес шешім қабылдай алады. 
 

БИЗНЕСТЕГІЖЕТІСТІККЕ НЕ ӘСЕР ЕТЕДІ? 
 

Табыс – қандай да бір мақсатқа жетудегі сәттілік, 
жұмыстағы жоғарғы нәтижелерді қоғамның мойындауы. 

Әрбір бизнесмен ӛзінің кәсіпкерлік қызметінде табысқа 
жетуге ұмтылады. Кәсіпкерлік табысқа бірнеше 

факторлардың ықпалы есебінен қол жеткізуге болады: 
 сынау мен қателер әдісімен белсенді іздену, түрлі 

нұсқаларды байқап кӛру; 
 сауатты есептеу және оңтайлы нұсқаны таңдау; 

 ӛз білімін, дағдыларын, жеке ерекшеліктерін 
пайдалану; 

 адамның ӛзінің алдына қойған мақсаттарына 
жетуге деген үлкен тілегі, ұмтылысы. 

Әрине жетістік үшін ең маңыздысы – ӛзіндік ынта. 
Бұл мақсатқа жету жолындағы  ішкі күш. 

Кәсіпкердің ынтасы бірінші кезекте оның ӛзіне 
байланысты. Ӛз бойында оптимистік кӛңіл-күй 

қалыптастыру, ертеңгі күнді болжап, оған бүгін ықпал ету 
– үлкен шеберлік болып табылады. Сіздің құлшынысыңыз 

сіздің қызметіңіздің нәтижелеріне тікелей әсер етеді. 
Неғұрлым кӛңілдірек және сергек болыңыз, стратегиялық 

ойлауға – болашақты кӛруге, болжауға және жоспарлауға 
тырысыңыз. Позитивтік кӛңіл-күй – табыстың кепілі. 

Әзіл-ысқақ сізд ің ӛмірдегі серігіңіз болуы тиіс. Әзіл, 
күлкі жүрген жерде кез- келген келіссӛздер немесе 

сатылымдар жемісті болады. Бұл елге күлкілі болып 
кӛрінетіндей жағдайға жеткізбесін, әрқашан жеңіл және 

кӛңілді болу керектігін естен шығармаңыз.  
Табыстың тек сізге ғана емес сізді қоршаған 

адамдарға да байланысты екенін әрдайым ұмытпаған жӛн. 

Отбасының, достардың, жақындардың қолдауы адамды 
қанаттандырады және кез келген қиындықтарды жеңуге 

күш береді. Отбасының  игілігі және әл-ауқаты – 
кәсіпкердің басты мақсаттарының бірі болып табылады.  

Кәсіпкерлік пайда – кірістің ерекше түрі,алғырлық, 
ӛзіндік шығармашылық белсенділік және жаңа идеяларды 

қозғау, коммерциялық табыс әкелетін техникалық және 
ұйымдастырушылық жаңалықтар енгізу үшін берілетін сый.  

Пайданы кӛздеу кәсіпкерге ӛз капиталын тәуекелге 
тігуге, жұмысшылар жалдауға, тауарлар ӛндіруге және 

қызметтер кӛрсетуге қажетті құрал-жабдықтарды сатып 
алуға мәжбүрлейді. Пайда сонымен қатар, аса қуатты 

қозғаушы күш болып табылады. 
Пайда -  бұл кәсіпкерлікпен айналысудағы жалғыз 

себеп.  Себептерге: қалау, тәуелсіздік алу, сүйікті іспен 
айналысу  және одан да басқалар жатады. 

 
 

становиться лучше, чем был. Одним из главных качеств 
предпринимателя – это уверенность в себе и своих силах.  

Уверенность человек показывает своим поведением: 
 Он умеет доносить до других свои мысли 

 Он умеет выражать свои чувства 
 У него есть свое мнение 

 Он согласен с тем, что у других есть свое мнение  
 Он активен 

 Он упорно добивается своих целей 
 Он сам принимает решения 

 
 

 
 

 
 

 
 

ЧТО ВЛИЯЕТ НА УСПЕХ В БИЗНЕСЕ? 
 

Успех - это удача в достижении какой-либо цели. Это 
признание общества за высокие результаты в работе. 

Каждый предприниматель стремится к успеху в своем 
бизнесе. Успех в бизнесе достигается за счет: 

 Активный поиск, не боясь ошибок, перебор разных 
вариантов 

 Умение выбрать правильный вариант 
 Использование своих знаний, умений, навыков, 

характера. 
 Высокая мотивация, желание достичь цели, которые 

человек ставит. 
Конечно, очень важна для успеха – самомотивация. 

Это внутренняя сила, двигающая человека к цели.  
 

Мотивация предпринимателя зависит от него самого. 
Умение поддерживать оптимизм, умение видеть 

завтрашний день и знать, что нужно делать сегодня – это 
великое мастерство. Ваш оптимизм будет прямо влиять на 

вашу работу. Будьте бодрее и веселее. Позитивный 
настрой – залог успеха. 

Юмор должен Вашим обязательным спутником. 
Любые переговоры или продажи будут успешнее, если есть 

улыбки, смех и шутки. Но помните, вы не должны быть 
смешным, вы должны быть легким и веселым.  

Очень важно помнить, что успех зависит не только от 
Вас, но и от вашего окружения. Поддержка семьи, друзей и 

близких окрыляет и дает силы в работе. Достаток и 
благополучие семьи – одна из главных целей 
предпринимателя.  

Предпринимательская прибыль – особый вид дохода, 
это вознаграждение за предприимчивость, творческую 

активность в бизнесе, новые идеи, технические новшества, 
приносящих коммерческий успех. 

Желание получить прибыль заставляет 
предпринимателя рисковать своими деньгами, нанимать 

работников и закупать необходимое для производства 
товаров и оказания услуг. Прибыль заставляет людей быть 

активными.  
Прибыль – это не единственная причина желания 

заниматься бизнесом. Причинами могут быть: желание 
получить независимость и заниматься любимым делом. 

Могут быть и другие причины.      
 

 
 

 
 



КӚШБАСШЫЛЫҚ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 

Кӛшбасшылық-   бұл адамдарды жинап алға 
қойылған мақсатқа бағыттау. Кӛшбасшы мен Басшы 

мағынасы бір емес екенін түсіну керек. Басшы – бұл  
басқаларды жұмысқа бағыттайды және сол жұмыстардың 

нәтижесіне жауап беруші. Жақсы басшы  орындалған 
жұмысты реттеп қабылдап отырады.   Кӛшбасшы  
адамдарды рухтандырады және бәріне сергек қарап, 

мақсатқа жету,  жұмысшылардың болашаққа деген сенімін 
қалыптастыруға әсер етеді. Кӛшбасшы  адамдарды ортақ 

мақсатқа бағыттайды. 
Сіздің кӛшбасшылық қасиеттеріңіз тӛмендегілерге 

тәуелді: 
 Сіздің мінезіңізд ің сипаттамалары, туа біткен 

немесе  ӛзіңіз тәрбиелеген  
 Ӛмірдегі жағдайлар, ӛзіңізді кӛрсететін жерлер 

 Сіздің ішкі жан дүниеңіз және зейініңіздің 
адамдарға әсер етуі 

Кӛшбасшылық билік адамның білім і негізінде 
құралады.  Кӛшбасшы болу үшін  сізге  ӛзіңізді дамытуға , 

жұмыстағы құлшысыңызға кӛп кӛңіл бӛлу керек. 
Кӛшбасшылық – бұл талант. Оны дамытпасаң ӛшеді. 

Әдетте адам кӛш бастауға 30-35 жаста  ӛмірлік тәжірибе 
жинағанда қабілетті  болады. 

Басқару машығына сәйкес мамандар адамдарды  екі 
типке бӛлінеді: 

 «ойыншылар» 
 «ашықтар» 

 «Ойыншылар»  сыртқа жақсы әсер қалдырады, 
бірақ одан пайда жоқ.  Олардың ӛз кӛзқарастары мен 

пікірлері жоқ және олар оны пайдаға орай тез ӛзгертіп 
отырады. Олардың ӛз пайдаларын ойлап жақсы әсердің 

ықпалымен  ӛзгелерден бәрінің астарында шығын 
жатқанын жасырып қалады. Бұлар рӛлдерімен маскаларын 

әрқашанда ӛзгертіп отыратын «ойыншылар» деп аталады. 
«Ойыншылар» карьера қуған және ешкімге дес бермейтін , 

ӛз мақсатын ғана кӛздеген адамдар.  
«Ашықтар»  бұл  ұжым кӛзқарасымен  әрекет ететін  

кӛшбасшылар. «Ойыншылардың» толықтай қарама-қарсы 
түрі. Бұл адамдар нағыз кӛшбасшылар болып есептеледі 

және бұл адамдар  ұжыммен шын  қарым-қатынас құрады. 
«Ашықтар»   қоршаған ортаның үлкен беделіне ие болады. 

Мұндай адамдар   «Ойыншыларға»   қарағанда  аздау 
болады, себебі адамдарды кӛп жағдайда шамшылдық пен 

атаққұмарлық билейді. 
 

КЕЛІССӚЗДІ ҚАЛАЙ СӘТТІ ЖҤРГІЗУ КЕРЕК? 
 

Кәсіпкер  ретінде келіссӛзді сәтті жүргізу маңызды.  
Сізге ӛз ойыңызды толық жеткізу,  серіктес және 

тұтынушымен  келісе білуді үйрену қажет.  Келіссӛзді 
табысты ету үшін әдемі сӛйлеуден басқа,  сіздің 

бизнесіңізд ің күшті жақтарын айқындап ашып,   
сӛйлесушіңіздің  әлсіз тұстарымен сәйкестіндіре білу керек. 

Келіссӛз табысты болу үшін  бірнеше шарттарды 
орындау қажет: 

 Келіссӛз негізі – пайдада.  Егер бизнесіңіздің 
барлық артықшылықтарын жеткізе білсеңіз, онда оның 

жаман тұстары ең соңында кӛрінеді және ол  аз әсер етеді. 
Пайда  мақсаты ақшада емес, аса үлкен емес  
жоспарланған пайда да қызықты болуы мүмкін,ӛйткені 

одан барлығы жеңіспаз болып шығады.Мысалы, кӛп уақыт, 
күш жұмсамай-ақ, үздіксіз жарнамалаудың үлкен пайда 

алып келуі мүмкін. 
 Екінші маңызды мәселе ол  - эмоция. Сіздің 

сезіміңіз басқа адамға әсер етеді.  Сіз  бір біріңізді 

ЧТО ТАКОЕ ЛИДЕРСТВО? 
 

Лидерство – это способность человека собрать 
вместе людей и вести их к намеченным целям. Нужно 

понимать, что лидер и руководитель (менеджер) – это не 
одно и то же. Руководитель - человек, который направляет 

работу других и несет рабочую ответственность за ее 
результаты. Хороший руководитель вносит порядок и 
последовательность в выполняемую работу. Лидер 

воодушевляет людей и вселяет энтузиазм в работников, 
передавая им свое видение будущего. Лидер побуждает 

людей к достижению общих целей. 
Ваши лидерские качества зависят от: 

 Черт Вашего характера, которые у Вас есть от 
рождения или Вы их воспитали в себе  

 Ситуации в жизни, где Вы можете показать себя 
таким образом 

 Вашего внутреннего мира и Вашей способности 
влиять на других людей 

Власть лидера основана на хорошем знании людей. 
Для того, чтобы стать лидером Вам нужно много времени 

уделять своему развитию, личностному и в работе.  
Лидерство – это талант. Без развития – он угасает. 

Обычно настоящим лидером человек становится в 30-35 
лет, когда он набирается жизненного опыта.  

Специалисты по управлению людьми говорят, что 
есть два вида лидеров: 

 «игроки» 
 «открытые» 

«Игроки» производят внешне хорошее впечатление, 
но за этим ничего нет. У них нет своих взглядов и идей, и 

они легко их меняют, если это им выгодно. За внешним 
благородством скрывается холодный расчет в личных 

интересах. Это актеры, которые постоянно меняют  свои 
маски и роли. «Игроки» - это карьеристы, которые ни 

перед чем не остановятся, чтобы добиться высокого 
положения.  

«Открытые» лидеры живут интересами коллектива. 
Они – полные противоположности «игроков». Такие люди 

и есть настоящие лидеры, которые строят искренние 
отношения с людьми. «Открытые» обладают большим 

авторитетом у окружающих, который основан на опыте, 
порядочности и справедливости. Таких людей меньше, чем 

«игроков», потому, что людьми чаще движет амбиции и 
тщеславие.  

 
 

КАК УСПЕШНО ПРОВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ? 
 

Как предпринимателю Вам придется часто вести 
переговоры. Вам нужно научиться отстаивать свое мнение, 

договариваться с партнерами и клиентами. Для того, 
чтобы успешно провести любые переговоры, не 

обязательно уметь красиво говорить. Нужно сочетать все 
вильные стороны Вашего бизнеса со слабостями или 

вкусами собеседников.  
Чтобы переговоры были успешными, нужно 

выполнять несколько условий: 
 Основа переговоров – выгода. Если правильно 

показать все преимущества вашего товара или бизнеса – 
минусы будут смотреть в последнюю очередь. Выгода не 
обязательно денежная. Есть предложения, которые даже 

при небольшой планируемой прибыли, могут быть 
интересны, потому что на них выигрывают все. Например, 

они не занимают много времени и сил, помогают улучшить 
репутацию на рынке или выступают как дополнительная 

реклама.  



білмеуіңіз мүмкін, бірақ ол сізд ің ойыңызды   біліп алады. 
Сіз басқа адамдарға ұнауды уйренуіңіз қажет. Қорқыныш 

үрейлерді байқатпау қажет.  Сіздің сенімділігіңіз бен 
сенімініз табысқа жетелейді. Ӛзіңіздің  ұсынысыңыздың 

жақсы екендігіне және одан бас тартуға болмайтындығына  
кӛз жеткізіңіз. Бірақ ақылды болыңыз:  артық эмоциялар, 

кӛңіл кӛтерулер, артық  қызбалыққа жол жоқ.  Сенімділік  
тұрақты  сенімді тудырады.    
  

 Үшінші -  келіссӛз  атмосферасы. Ештеңе істемей 

серіктестің келісіміне жету қиын.  Егер  серіктес 
күмәнданса, тапсырма - оны кӛндіру.  Алға қадамды 
сеніммен жасаңыз, бірақ мұны дұрыс жасаңыз. Мысалы, 

үстел үстінде  отырғанда серіктеске қарама- қарсы 
отырмаңыз.   Шамалы жантайып отырғаныңыз дұрыс .  

Сондықтан да тәжірбиесі кӛп адамдар келіссӛзді дӛңгелек  
үстелде ӛткізеді, мұндай жағдайда адамдар ӛздеріне 

қысым жасап жатқандай сезімде болмайды.  Кездесудің 
ӛтетінін орынды барынша ойластыру керек. Жарық, 

дыбыс, иіс, түс мұның барлығының да  келіссӛз үшін 
маңызы бар. Жалпы жан-жағыңыздағы жағдайлар 

әңгіменің тақырыбына кедергі жасамайтындай етіп 
дайындаңыз.  Серіктесіңізді кӛндіре алатындай заттарды 

ойластырып  жасаңыз.  Мысалы тауарыңыздың суреті, 
кескінін дайындаңыз. Жарық  столға  тіке түспеуі қажет 

және бетке де түспеуі абзал.  Келіссӛзде иістерде 
адамдарға әсер етеді.  Арзан иіс суларды қолданбаңыз, 

кабинетке ауа тазартқыш сеппеңіз. 
 Тӛртінші -   адамның іс-қимылы, сӛзі, мимикалары.  

Ӛз сезіміңіз бен эмоцияларыңыз, бет әлпетіңізбен тақырып 
бойынша еркін сӛйлеуді басқаруды үйреніңіз. Басқа  

беделді адамдардан, ӛзіңізді қалай ұстау керек екенін 
мінезін үйреніңіз. Кішкентай  заттарға да   аса кӛңіл 

бӛліңіз. 
 

 Адамдармен қалай араласу керек? 
 Іскерлікте  бәсекелестік артықшылығын меңгеру 

керек. Адамдармен жақсы араласу, оларды сендіре білу  
табысқа жетелейді. Мұндай қасиеттерсіз  кәсіпкерліктің 

дамуы қиын болады. 
Байланыс -  ақпарат алмасу адамдардың  бір бірін  

түсінуіне әсер етеді.  Бұл сӛз латын тілінен аударғанда 
барлығымен  бӛлісу дегенді білдіреді.  Егер ӛзара түсінік 

жоқ болса онда, байланыс жасау мүмкін емес.  
Байланыстың табысы адамдардың сізді түсінуі мен сіздің  

ақпаратыңызды қабылдауы,Сіздің бизнесіңіз, тауарыңыз 
бен қызметіңіздің негізінде қалыптасады. Жақсы байланыс  
сіздің тұтынушыларыңызға деген қамқорлық,  адамдармен 

жақсы қатынасты сақтау негізі. 
 Ақпарат-  бұл  бір жаққа бағытталған хабарлама.  

Байланыс  ол жауап келетін  хабарлама.  
Байланыс  табыс әкелуі үшін , сіз тӛмендегілерді 

білуге міндеттісіз: 
 Әңгімені қолдау және дер кезінде  әңгімелесушіні 

тоқтата білу 
 Тыңдай білу және басқа адамды түсіну 

 Еркін және тамаша мадақтау айта білу, оны дұрыс 

қабылдау 
 Басқа адамдарға ӛз ойыңызды қысқа әрі  анық 

жеткізе білу 
 Серіктесіңіздің түрі сӛзі арқылы оның ойын білу 

 Телефон арқылы келіссӛз жүргізу 
 Келіссӛз жүргізуде хаттар алмасу, коммерциялық 

ұсыныстар, сұранысқа жауап беру 
 Уақытты басқара білу 

 Түсінбеушілікті шеше білу 
Адамдармен байланыста сіздің білуіңіз қажет: 

 Вторая важная вещь – эмоции. Ваши чувства 
влияют на других людей. Вы можете не знать друг друга 

или плохо знакомы, но люди почувствуют Ваш настрой. 
Вам нужно уметь понравится посторонним людям. Страхи и 

тревоги не должны быть видны, а вот Ваша уверенность и 
вера в то, что делаете нужны для успеха. Покажите своим 

примером, что Ваше предложение настолько хорошее, что 
от него нельзя отказаться. Но будьте умны: лишние 

эмоции, флирт и нервозность недопустимы. Доверие 
вызывает спокойная уверенность.  

 Третье – атмосфера переговоров. Добиться 
согласия партнеров невозможно, если ничего не делать. 

Даже если собеседник сомневается, задача – переубедить 
его. Смело атакуйте, но делайте это правильно. Например, 
за столом не стоит садиться прямо напротив собеседника. 

Лучше сядьте чуть сбоку. Поэтому опытные люди ведут 
переговоры за круглым столом, так у людей не возникает 

чувства, что на них наседают. Обдумайте все мелочи 
помещения, где состоится встреча. Свет, шум, запах, цвета 

– это все важно. Сделайте так, чтобы общая обстановка не 
мешала теме разговора. Продумайте те вещи, которые Вам 

могли бы помочь убедить человека. Например, картинки, 
фотографии Вашего товара. Свет не должен светить в 

глаза, но должен освещать стол. Запахи тоже важны в 
переговорах. Не используйте дешевых духов, для кабинета 

не стоит пользоваться освежителями воздуха.  
 Четвертое – жесты, мимика, речь. Вам нужно 

научиться управлять своими жестами, выражением лица, 
уметь свободно говорить по теме разговора. Учитесь у тех, 

чей характер и авторитет всегда заставляют Вас идти за 
ними. Будьте внимательны к мелочам.  

 
 

 
 

Как общаться с людьми? 
В деловом общении нужно иметь конкурентное 

преимущество. С умения ладить с людьми, убеждать их – 
начинается путь к успеху. Без такого умения трудно 

развивать бизнес.  
Коммуникация – обмен информаций, который 

приводит к пониманию друг друга. Это слово в переводе с 
латыни, означает «общее, разделяемое со всеми». Если 

нет взаимопонимания, то коммуникации невозможны. 
Успех коммуникаций зависит от умения понимать, как 

люди Вас поняли, как они относятся к Вам, Вашему 
бизнесу, Вашим товарам и услугам. Хорошая коммуникация 

– это забота о ваших клиентах, основа хороших 
отношениях с людьми.  

Информация – это сообщение в одну сторону. 
Коммуникация – это сообщение, на которое поступает 
ответ.  

Для того, чтобы коммуникации приносили успех, вам 
нужно уметь: 

 Поддерживать разговор и уметь вовремя остановить 
собеседника; 

 Слушать и понимать другого человека; 

 Свободно и приятно говорить комплименты и 
самому правильно их принимать; 

 Коротко и убедительно рассказать о своей идее 
другим людям; 

 Понимать партнера по жестам, голосу и выражению 
лица; 

 Вести телефонные переговоры; 
 Вести деловую переписку, писать коммерческие 

предложения, отвечать на запросы; 
 Управлять временем; 



 Айтпай жатып  ӛз ойыңызды жинақтап қалай айту 
керектігін ойлап алу; 

 Ӛз түріңіздің  қимылыңызды, дауысыңызды реттеу 
 Ашықтығыңыз бен түсінуге деген 

құлшынысыңызды кӛрсету; 
 Сұрақ қою; 

 Әңгімелесушіңіздің даусын , іс қимылын түсіну 
 Барлық уақытта сұраққа жауап беруге дайын 

болу.    
 

 

 Решать конфликты; 
Для улучшения коммуникации с людьми, Вам нужно: 

 Обдумывать свои мысли до того, как начнете их 
высказывать; 

 Следить за выражением своего лица, жестами, 
позой и голосом; 

 Показывать открытость и желание понимать 
 Задавать вопросы; 

 Понимать язык поз, жестов, голоса того, с кем 
говорите; 

 Всегда быть готовыми отвечать на вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. НАРЫҚТЫҚ МҤМКІНДІКТЕР ТАЛДАУЫ 
 

БИЗНЕСТІҢ ДАМЫТУҒА  ҚАНДАЙ АҚПАРАТТАР 
ҚАЖЕТ? 

 
Сіздің бизнесіңіз жақсы пайда алып келіп жатыр, 

бірақ бірнеше айдан кейін де сізде сондай табыс болады 
дегенге ешкім кепілдік бермейді.  Барлық уақытта  
бірқалыпты табыс табу үшін  сіз бизнесіңізді  әрқашанда 

дамытып отыруыңыз қажет.  Бизнестің дамуы – бұл тек 
қаржыны салу ғана емес , бәсекелестер бағасын зерттеп  

жаңа шешімдер мен бизнес- идеяларды оқып білу. Егерде 
сіз  дамытуды тоқтатсаңыз, үнемі ӛз бизнестерін дамытып 

отыратын бәсекелестеріңіз,сізд ің дамытуды 
тоқтатқаныңызды сезеді , де әрекет жасай отырып , сізді 

басып озады. 
 Сондықтан да сізге   нарықтағы тұтынушылар,  

бәсекелес,  жеткізуші , делдалдар, несие және салық 
жайында  барлық уақытта біліп отыруыңыз қажет. Бірақ 

кез келген ақпарат  нарықты зерттеу деген сӛз емес. 
Нарықты зерттеу бұл – барлық уақытта  дұрыс ақпарат 

жинай білу. Ақпаратты жинап, оны түсіну , проблемалар 
мен мүмкіндіктерді зерделеп,  дұрыс шешім қабылдау  

тәуекел мүмкіндігін азайтуға кӛмектеседі. Маркетингтік 
зерттеу-  (нарықты зерттеу) бұл ақпаратты жинау, 

қабылдап оны түсіну, жалпы қандай ақпарат жиналып 
жатқандығын кӛрсетіп отырады. 

 Ӛз бизнесіңізд і  дамыту дегенді түсіну үшін сізге 
тӛмендегі сұрақтарға жауап беру қажет: 

 Сіздің бизнесіңіздің   күшті және  әлсіз тұстары ? 
 Қазіргі кезде сатып жатқан ӛніміңізді одан әрі 

тұтынушылар алады ма ? 
 Сіздің бизнесіңіздің бағалы тұстары. 

 Ассортиментті  одан әрі қалай ӛзгерту керек? 
 Тағы да басқа қызмет түрлері қажет пе? 

 Жаңа тұтынушыларды қайдан табуға болады? 
 Жаңа  тұтынушылар  ескі тұтынушылардан 

ерекшелене ме? 
 Бәсекелестер  ӛзін қалай ұстайды , олар 

сатылымды кӛбейтеді ме? 
 Нарықта жаңа  мүмкіндіктер бар ма? 

 Бизнесті дамытуда қандай мемлекеттік 

мүмкіндіктерді қолдануға болады және тағы  басқа? 
 
АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ ЖИНАУҒА БОЛАДЫ? 

 
Ақпарат  – белгілі бір жағдайда кәсіпкерді 

қызықтыратын кез келген мәліметтер. Ақпарат кӛзі кез 
келген адам, оқиға, құбылыс болуы ықтимал. Ақпарат 

суреттер, дыбыстар, телебағдарламалар мен фильмдерде, 
сӛздерде, кітаптар мен сандарда, сезімдерде және т.б. 

болуы мүмкін.  
Қандай да бір түрде болатын ақпарат қайталама 

деп аталады. Бұл деректерді әлдекім жинағанын немесе 
жариялағанын білдіреді. Олардың бір бӛлігін тегін табуға 

болады. Жетіспейтін деректерді кәсіпкер зерттеу 
компанияларынан ала алады. Зерттеудің алуан түрлері 

бойынша есептерді ғаламторда түрлі қауымдастықтар мен 
оқу орындарының сайттарынан табуға болады. Деректерді 

сатып алмас бұрын қолжетімді тегін мәліметтерді (немесе 
қымбат емес) пайдаланған дұрыс. Газеттерді, 

журналдарды, анықтамаларды, кӛркем әдебиеттерді, 
арнайы мәселелер жӛніндегі кітаптарды, жарнамалық 

кітапшаларды, үндеулерді және т.б. тұрақты түрде оқу 
үлкен пайда алып келуі мүмкін. 

 Қажетті ақпаратты сонымен қатар, радиодан және 
тележарнамадан алуға болады. Сіз үшін пайдалы ақпарат 

        3. АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА? 

 
Если сегодня бизнес приносит Вам хорошие деньги, 

это не значит, что через несколько месяцев у Вас будет 
такой же доход. Для того, чтобы получать постоянную 
прибыль, бизнес нужно развивать. Развитие бизнеса – это 

не только вложение средств, но и изучение и оценка 
конкурентов, новые решения и бизнес-идеи. Если Вы 

остановитесь, Ваши конкуренты, которые постоянно 
развивают свой бизнес, спокойно Вас обгонят: с сначала 

они поймут, что Ваш бизнес не развивается, потом начнут 
действовать, и в конце обгонят Вас в развитии.  

Поэтому, Вам постоянно нужно знать о клиентах, о 
конкурентах, поставщиках и посредниках, кредитах, 

налогах и многом другом на рынке. Однако любой сбор 
информации не может называться исследованием рынка. 

Исследование рынка – это постоянный и правильный сбор 
информации. Собранная и изученная информация 

помогает понять проблемы и возможности, которые 
помогут принять правильное решение и уменьшить риск. 

Маркетинговое исследование (исследование рынка) 
показывают то, КАК информация получается и изучается, а 

также ЧТО за информация собирается.  
Для понимания как развивать свой бизнес, Вам нужно 

ответить на вопросы: 
 Какие сильные и слабые стороны у Вашего бизнеса? 

 Будут ли люди и дальше покупать то, что продаете 
сейчас? 

 Какие ценности создал Ваш бизнес? 
 Как можно дальше изменять ассортимент? 

 Нужны ли еще какие-нибудь услуги? 
 Где можно найти новых клиентов? 

 Отличается поведение новых клиентов от старых? 
 Как ведут себя конкуренты, будут ли они 

увеличивать продажи? 
 Есть ли новые возможности на рынке? 

 Как можно использовать виды государственной 

поддержки для развития бизнеса и т.д.? 
 

 
 
КАК МОЖНО СОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ? 

 
Информация – это любые сведения, которые 

интересны предпринимателю в конкретной ситуации. 
Информация может быть получена от любого человека, 

события, явления. Информация есть везде: в рисунках, 
звуках, телепередачах и фильмах, словах, книгах, числах, 

чувствах и т.д.  
Существующая в каком-либо виде информация 

называется вторичной. Это значит, что данные собраны 
или опубликованы кем-то. Часть информации можно найти 

бесплатно. Информации, которой не хватает, можно купить 
у издателя, исследовательских компаний. Различные 

отчеты и исследования можно найти в интернете. Однако, 
вторичной информации может не быть или она может быть 

устаревшей. Прежде, чем покупать данные, нужно 
использовать бесплатные сведения. Большую пользу 

может принести постоянное чтение газет, журналов, 
справочников, книг и т.д. Нужную информацию можно 

получить из теле и радио рекламы.  
Иногда предпринимателю нужно самому собирать 

информацию. Для этого он, например, сам опрашивает 
кого либо. Эти данные называют первичными.   



кӛзі сауда-ӛнеркәсіптік палата, түрлі салалық 
қауымдастықтар, қорлар сияқты ұйымдар болуы мүмкін. 

Кейде кәсіпкерге басқалардан сұрау немесе 
бақылау арқылы ӛз бетінше ақпарат жинауға тура келеді. 

Мұндай деректерді бастапқы деп атайды.  
        Бақылау қандай да бір құбылысты немесе объектіні 

талдау және қабылдаумен байланысты (мысалға, дүкеннен 
шыққан сатып алушылардың дорбаларында не жатқанын 
немесе балалардың қандай ойын ойнайтынын және т.б. 

бақылауға болады).   
Сұрақ -  нақты сұрақтар қою арқылы адам ой пікірін білу. 

Сіз маркетингтік зерттеуді ӛзіңіз жүргізе аласыз. 
Тұтынушының  қажеттілігімен  қалауын сезе біліңіз.  

Әртүрлі жастағы  тұтынушылардың тауарды немесе 
қызметті  қолдану жүйесін оқып біліңіз.  Жарнама  

хабарламасын кӛруден басталады.  Сіздің бәсекелестеріңіз 
қандай жарнаманы қолданып жатыр соған кӛңіл 

аударыңыз.   Бәсекелес компанияларға хабарласып, олар 
жайлы ақпарат жинаңыз.  Олар жайында баға, акция 

қандай жеңілдіктер беретінін біліп алыңыз. Бәсекелес 
компанияның кеңсесіне барыңыз  клиент ретінде,  

жағдайға мән беріңіз , тұтынушы ағымын байқаңыз.  
Адамдармен араласыңыз олардың сатып алудағы ой пікірін 

біліңіз. 
 Ӛз тауарыңыз немесе қызметіңізге қойған бағалар 

туралы ойланып қойыңыз.  Әр түрлі қалалардағы  нарықта 
бағаның қандай екендігіне кӛз жеткізіңіз. 

 
БИЗНЕСТІҢ ДАМЫТУҒА ҚАНДАЙ 

МҤМКІНДІКТЕР БАР? 
 

Нарықтық мүмкіндіктер-  - бұл жағымды жағдай,    
бұл жағдайды кәсіпкер  ӛз  бизнесінің дамуына қолдана 

алады.   
Сіз ӛз  бизнесіңізді  мынадай қызықты салаларда 

дамыта аласыз, мысалы : 
 Қызмет – қызмет, қызмет кӛрсету, құрал- 

жабдыққа күтім,  қорғаныс,  қоғамдық тамақтану, оқыту 
және т.б. 

 Қоршаған ортаны қорғау – таза ауаны таза 
күйінде ұстау, сулар, жер, қалдықтарды пайдаға асыру 

және жою т.б. 
  Бос уақытты пайдалану – туризм, демалыс 

ұйымдастыру және мерекелерді ӛткізу,  әдет ғұрыпты 
танып білу және т.б 

  Ӛз нарығыңыздың мүмкіндіктерін анықтау -   бұл 
келешекте қандай компаниялар мен ұйымдардың Сіздің 

тауарыңызды сатып алатынына кӛз жеткізу. 
Даму үшін тӛмендегідей мүмкіндіктерді 

қарастырыңыз : 
 Жетіспейтін  тауарлар / қызмет кӛрсетуге  ұсыныс 

жасау 
 Мүлдем жаңа тауарлар / жаңа қызметтерді ұсыну 

Айналысамын десеңіз:  
 Басқа кәсіпорындармен компаниялар үшін ӛнім 

шығару 
 Жеке  адамдар мен отбасылар үшін (үй 

шаруашылығына) ӛнім шығару  
 Ауыл шаруашылық  ӛнімдерін  ӛсіру және / немесе 

қайта ӛңдеу 
 Машинаны жӛндеу құрал жабдықтарға қызмет 

кӛрсету 
 Шаштараз қызметі 

 Жүктерді және адам тасымалдау 
 Жекешелендірілген балалар бақшасымен 

мектептерді ашу 
 Қоғамдық тамақтану 

Наблюдение связано с восприятием и вниманием на 
каком-нибудь объекте или явлении (например, можно 

понаблюдать, что лежит в пакетах покупателей, 
выходящих из магазина, или в какие игры играют дети).  

Опрос – выяснение мнений путем задавания 
конкретных вопросов.  

Вы можете провести маркетинговые исследования 
сами, превратившись в своего покупателя. Почувствуйте 
его нужды и пожелания. Изучите клиентов разных 

возрастов, нуждаются ли они в Ваших товарах или услугах. 
Начать можно с просмотра рекламных объявлений. 

Помните, что Ваши конкуренты пользуются разной 
рекламой. Подсчитайте их общее количество. Обзвоните 

все номера конкурирующих фирм, какие сможете найти. 
Выясните их условия, цены, какие скидки они дают. Не 

бойтесь пробовать. Посетите офис конкурентов как клиент, 
обратите внимание на ситуацию на месте, на поток 

клиентов. Пообщайтесь с людьми, послушайте их мнения о 
покупке.  

Обдумайте цены на Ваши товары или услуги. 
Изучите, как отличаются цены на базарах в разных 

районах города. Изучив данные о средней зарплате 
населения вашего города, района или села. Так Вы 

сможете понять покупательскую способность Ваших 
клиентов.  

 
 

 
КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

БИЗНЕСА? 
 

Рыночные возможности – это благоприятные 
обстоятельства, которые предприниматель может 

использовать для развития своего бизнеса.  
Вы можете развивать свой бизнес в таких интересных 

сферах, как: 
 Услуги – сервис, обслуживание и уход за 

оборудованием, охрана, общественное питание, обучение 
и другое 

 Охрана окружающей среды – сохранение чистого 
воздуха, воды, земли, уничтожение и переработка отходов 

и т.д. 
 Использование свободного времени – туризм, 

организация и проведение праздников, изучение традиций 
и т.д. 

 Определение возможностей своего рынка – это 
понимание того, какие люди или организации смогут в 

будущем купить Ваш товар. 
У вас есть следующие возможности для развития: 

 Предложение товаров / услуг, которых не хватает  
 Предложение совершенно новых товаров / новых 

услуг 
Вы можете заниматься: 

 Производство чего-либо для других 
предпринимателей или компаний 

 Производство чего-либо для отдельных людей или 
семей (домохозяйств) 

 Выращивание и/или переработка продукции 
сельского хозяйства 

 Ремонт машин и обслуживание оборудования  
 Парикмахерские услуги 

 Перевозка людей и грузов и грузов 
 Открытие частного детского садика или школы 

 Общественное питание 
 Розничный магазин или оптовая торговля  

 Медицинские и ветеринарные услуги 



 Кӛтерме сатылым және даналап сату дүкені 
 Медициналық және  мал дәрігер қызметі 

 Және тағы басқа түрлері  
 Нарықты бақылай отырып, маркетингтің 

мүмкіндіктерін түсіне аласыз. 
Маркетингтік мүмкіндіктер  -  ӛз биснесіңізд ің 

дамуындағы тартымды бағыттар, осының арқасында  
кәсіпкер  нарықта  үлкен мүмкіндіктерге жете алады. 

Нарықтық қатерлер  -   бизнеске теріс ӛзгеріс әсер 
етуі мүмкін жағдайлар. 

  Нарықта пайда болатын мүмкіндіктерді немесе 
қатерлерді түсіну үшін, сізге бизнесіңізд ің қоршаған 

ортасын танып білуіңіз қажет.  Бұл экономиканың, 
заңдардың, табиғи ортаның,  мемлекеттердің 

технологиялық дамуының әсері және т.б. факторлар.  
 Бірінші кезекте саяси ортаға қатысы бар 

мүмкіндіктер мен қатерлерді танып білу қажет. Бұл  заңдар 
мен  мемлекеттік мекемелер. 

 Заңдар, бұл тауар нарығын және қызметтердің 

дамуына оңтайлы жағдай туғызып,  ережелерді 
анықтайды.  

Мемлекеттің дамуының үш бағыты:  
 Кәсіпкерлік қызметін бақылау 

 Кәсіпкерлерге үндеу жолдау арқылы, олардың 

бизнесі қоғамға және адамдарға пайда келтіру керектігін, 
тұтынушылар мен қоғамды қорғау 

  Кәсіпкерлік  қызметті этикалық нормаға алып 

келу (этика – мінез-құлықтың моральдік және адамгершілік 

қағидалары). 
Сізге сондай -ақ мынадай кӛрсеткіштерді танып білу 

қажет: 

 Кәсіпкерлікті қолдау және дамыту бағытындағы 

мемлекеттік бағдарламалар 
 Сіздің бизнесіңізге салық салу 

 Сауда барьерлері (тариф, баж салығы) 
 Еңбек кодексі  

 Елдегі қабылданған табиғат ресурстарын қолдану 
ережелері 

 Бухгалтерлік есеп 
 Сонымен қатар  аймақтық мемлекеттік 

мекемелердің, үкімет несиелерін, жаңа жұмыскерлерді 
алудағы шектеулер, несие алу мүмкіндігін заңдар мен 

нормативті құжаттардың  ӛзгерістерін бақылап отыру 
қажет. 

 Табиғи орта Сіздің бизнесіңізді шикізатпен 
қамтамасыз ететін табиғат ресурстарынан тұрады. 

Табиғи ортаға: жерлер, жер қойнаулары, жер 
қыртыстары, су, ауа, ӛсімдіктер, жануарлар және т.б. 

жатады. Барлығы қосылып Жер бетінде тіршілік етуге 
қолайлы жағдай жасайды. 

Сіздің аймағыңызда қандай табиғи ресурстар бар 
екендігін және оны бизнесіңізде қалай пайдалануға 
болатындығын білуіңіз қажет. 

 Бүгінгі күнде  кәсіпкерліктің басты  мәселесі -  
табиғат жағдайының күрт тӛмендеуі.  Мұндай теріс 

жағдайлар, табиғаттың ауа мен судың ластануына «булану 
эффектісі» (булану эффектісі – атмосфераның тӛменгі 

қабаттарының ысуы) және т.б. факторлар 
тұтынушылардың қажеттіліктеріне және адамдардың  

ӛндіріске деген кӛзқарасының ӛзгеруіне  әсер етеді. 
 Қоршаған ортаның ластануы кӛптеген 

кәсіпкерлердің жұмысына кері әсерін тигізеді. 
Қалдықтарды тастатпау мақсатында қойылған талаптар 

күннен-күнге күшейіп отыр.Экологиялық қауіпсіз ӛнім 
шығару үшін, қалдықтарды тазарту үшін қосымша  

тазалайтын құрылғы сатып алуға шығындалуыңыз мүмкін.  
Қазіргі кезде электр энергиясын ӛндірудің кӛптеген түрі 

 И многое другое. 
Следя за переменами на рынке, Вы можете понять 

маркетинговые возможности.  
Маркетинговая возможность – привлекательное 

направление развитие своего бизнеса, благодаря которому 
предприниматель может добиться преимуществ на рынке.  

Рыночные угрозы – события, которые могут 
отрицательно сказаться на бизнесе. 

Для понимания рыночных возможностей или угроз 
Вам нужно изучить окружающую среду Вашего бизнеса. 

Это влияние экономики, законов, природной среды, 
технологическое развитие страны и другие факторы.  

В первую очередь, Вам нужно изучить возможности и 

угрозы, связанные с политической средой. Это законы и 
государственные учреждения. 

Законы определяют правила, которые создают 
благоприятные условия для развития рынка товаров и 

услуг. Три направления государственной политики: 
 Регулирование предпринимательской деятельности 

 Защита потребителей и общества, путем призыва 
предпринимателям, чтобы их бизнес приносил пользу 

людям и обществу 
 Приведение предпринимательской деятельности к 

этическим нормам (этика –моральные и нравственные 
правила поведения). 

Вам нужно изучить такие показатели, как: 
 Государственные программы поддержки и развития 

предпринимательства 
 Налогообложение Вашего бизнеса 

 Торговые барьеры (тарифы, пошлины) 

 Меры по защите отечественного производителя  
 Трудовой кодекс 

 Принятые в стране правила использования 
природных ресурсов 

 Бухгалтерский учет 
Вам также нужно следить за изменениями в законах и 

нормативных документов региональных государственных 
учреждений, кредитами правительства, ограничениями по 

найму новых работников, возможностями получить кредит. 
Природная среда состоит из природных ресурсов, 

которые обеспечивают Ваш бизнес сырьем. 
К природной среде относятся: земли, недра, почвы, 

вода, воздух, растения, животные и т.д. Все они создают 
условия для существования жизни на Земле. 

Вам следует изучить, какие природные ресурсы есть в 
вашем регионе и как их можно использовать в Вашем 

бизнесе.  
Важная проблема сегодняшнего 

предпринимательства – это ухудшение состояние природы. 

Такие отрицательные явления, как загрязнение воздуха и 
воды, «парниковый эффект» (парниковый эффект – 

нагревание нижних слоев атмосферы) и многие другие 
факторы влияют на потребности покупателей и отношение 

людей к производству. 
Загрязнение окружающей среды влияют на работу 

многих предпринимателей. Требования по выбросам и 
отходам ужесточаются. Возможно, Вам придется понести 

дополнительные расходы на строительство очистных 
сооружений и на другое оборудование, которое помогает 

выпускать экологически безопасную продукцию. Большое 
внимание сейчас уделяется разным видам получения 

электроэнергии (энергии воды, солнца, ветра), которые 
помогут Вам сократить расходы.  

Природные условия также помогают понять рынок. 
Учитывая различия в природной среде, Вы можете 

приспособить вашу продукцию для людей, проживающих в 
разных природно-климатических условиях, и этим 



кездеседі (су энергиясы, күн, жел), бұлар шығындардың 
азаюына септігін тигізеді.   

 Табиғи жағдайлар да нарықты түсінуге әсерін 
тигізеді. Сізге әр түрлі климатта ӛмір сүретін, адамдар үшін 

ӛнімдеріңізд і бейімдеуге және осы арқылы ӛз бизнесіңізді 
кеңейтуге болады. 

 Технологиялық құралдар тауарды және қызметті 
ӛндірудің жаңа тәсілдерін кӛрсетеді және бұған жаңа 
технологиялардың да әсері кӛп. Бүгінгі күнде тауар мен 

қызметтердің жаңа модельдері тез арада шығып, тез арада 
жойылып кетіп жатыр. Тұтынушылар жаңа тауарлардың 

оғаш құрамына зер салатын болған. Күрделі тауар 
ӛндіруде тұтынушылардың және мемлекеттік органдардың 

талаптары жоғарылайды. Бұл ретте жаңа тауарларды 
зерттеу кезіндегі ӛнімнің сапасын бақылау талаптарын 

білуіңіз қажет. 
 Ол үшін тӛмендегілерден хабардар болуыңыз 

қажет: 
 Биотехнологиялар 

 Нанотехнологиялар 
 Энергия кӛздерін алудағы түрлі жолдар 

 Микроэлектроника 
 Роботқұрылымы 

 Гендік инженерия 

 Ақпарат жеткізетін технологиялар 
 Ядролық синтез 

 Ғарыш технологиялары 
Технология тез ӛзгеріп, біздің ӛмірімізге тез еніп 

жатыр. Мұны ескеруіңіз қажет. 
Демографиялық орта – халық саны. Қалада, 

аймақта халық саны әрқашанда тұрақты емес, ӛзгеріп 
отырады. Ұлттық құрам ӛзгереді, жас ерекшелігіне қарай 

топтасады, халықтың білім деңгейі де бір қалыпта 
тұрмайды. 

 Халық санының артуы адамның ӛмірлік қажетті 
ресурстарына деген тұтынушылық сұранысының артуына 

әкеліп соғады.  Бұған халық тұтынатын тауарлар, азық-
түлік тауарлары, энергия, құрылыс материалдары  және 

т.б. жатады. 
 Тұтынушылардың жас ерекшелігі  Сізге әртүрлі 

тауарды  шығаруға мүмкіндік береді.  Халықтың кӛшіп-
қонуы (бір жерден, аймақтан / мемлекеттен басқа жерге 
кӛшу) сұраныстың ӛсуі мен кемуіне апарады. Кӛшіп-

қонушылардың   қажеттіліктерін есептеңіз, осы арқылы сіз 
ӛз бизнесіңіз үшін жаңа мүмкіндіктер таба аласыз. 

 Әлеуметтік мәдени орта қоғамның 
құндылықтарынан және әр адамның іс қимыл 

қағидаларынан құралады. 
 Әлеуметтік мәдени ортаның келесі факторларын 

білуіңіз қажет: 
 Қоғамда қандай кӛзқарастар мен сенімдер 

қалыптасқан. 
 Мәдениеттің рӛлі 

 Әйелдердің ортадағы рӛлінің ӛзгеруі 
 Білім деңгейі 

 Уақытты қолдану 

 Салауатты ӛмір сүру салтына кӛзқарас 
  Қылмыс санының ӛсуі 

 Жаңа аурудың пайда болуы 
 Баспана меншік иелерінің кӛбеюі 

 Діннің ролінің артуы 
 Тұтынушылықтың артуы 

 
Ортаны талдаудың қандай әдістерін қолдану 

керек? 
Ортаны талдаудың екі түрі бар  PEST - және  SWOT- 

расширить свой бизнес.  
Технологические средства показывают способ 

производства товаров и услуг, в том числе при помощи 
новых технологий. Сегодня новые модели товаров и услуг 

быстро появляются и быстро исчезают. Покупатели 
обращают внимание на необычные свойства новых 

товаров. Производство сложных товаров, влечет 
повышение требований покупателей и государственных 
органов по безопасности производства. В этом случае, Вам 

нужно знать требования контроля над качеством 
продукции, учитывать эти требования при разработке 

новых товаров.  
Вам нужно изучить следующие технологические 

возможности: 
 Биотехнологии 

 Нано технологии 
 Разные виды получения энергии 

 Микроэлектроника 

 Роботостроение 
 Генная инженерия 

 Технологии передачи информации 
 Ядерный синтез 

 Космические технологии 
Технологии меняются быстро, и быстро проникают в 

нашу жизнь. Вам нужно это учитывать.  
Демографическая среда – население страны. 

Численность населения в разных городах и регионах 
постоянно меняется. Изменяется национальный состав, 

возрастные группы, уровень образования населения. 
Увеличение численности населения ведет к 

увеличению потребностей в ресурсах, необходимых для 
жизни людей. Это товары народного потребления, 

продукты питания, энергия, строительные материалы и 
другие.  

Различия в возрасте позволяют Вам выпускать 
разные товары для потребностей людей разных возрастов. 

Миграция населения (переезд людей из одного 
региона/страны в другие регионы/страны) приводит к 

увеличению или уменьшению спроса. Учитывайте 
потребности мигрантов, и Вы сможете понять новые 

возможности для Вашего бизнеса.  
Социально-культурная среда включает общественные 

ценности и правила поведения каждого человека.  

Вам необходимо учитывать следующие факторы 
социально-культурной среды: 

 Какие в обществе взгляды и убеждения 
 Роль культуры 

 Изменение роли женщин в обществе  

 Уровень образования 
 Использование времени 

 Отношение к здоровому образу жизни 
 Увеличение количества преступлений 

 Появление новых болезней 
 Увеличение количества собственников жилья 

 Повышение роли религии 
 Повышение потребления 

 
 

 
Какие методы анализа среды использовать? 

Есть два способа анализа среды: PEST– и SWOT-  
анализ.  

PEST–анализ – помогает понять рынок, место Вашего 
бизнеса на рынке, возможности развития, определить 

факторы, которые влияют на Ваш бизнес. 
SWOT-анализ – помогает понять успешность или 



талдаулары. 
PEST–талдау- нарықты түсінуге кӛмектеседі, 

сонымен қатар нарықтағы сіздің бизнесіңізд ің орны мен 
даму мүмкіндігі, бизнесіңізге әсер ететін факторларды 

анықтауға кӛмектеседі. 
SWOT–талдау нарықтағы жұмыстың табысты немесе 

табысты емес екендігін түсінуге  кӛмектеседі. Одан әрі 
бизнесті қалай дамыту керектігін бағамдауға кӛмектеседі. 

SWOT –талдау келесі сұрақтарға жауап береді : 

 Бизнесті дамытуда қандай күшті жақтарды және 

қандай артықшылықтарды қолдануға болады? (мысалы,  
егер сізде тіркелген тауар маркасы болса)  

 Қандай күшті жақтарды және қандай 

артықшылықтарды бизнестің дамуына қолдана алмай 
жүрсіз ?  (мысалы, сіздің мерекелерді ӛткізу тәжірибеңіз 

бар).  
  Сіздің бизнесіңіздің қандай әлсіз тұстары ӛзгеріс 

енгізуін талап етеді? (мысалы, сіз ғаламтор желісіне 
қосылмағансыз) 

 Бизнесіңіздің дамуына қандай  мүмкіндіктерді 

қолдануға болады? (мысалы, сіз Франчайзинг 
бағдарламасының қатысушысы бола аласыз (тауар 
маркасын жалға беру). 

 Қандай қатерлер барынша күшті?  (мысалы, Кеден  

одағындағы елдердің  бәсеке тудыруы).  
 Жақсы қорғану үшін қандай  алдын алу 

шарттарын қолдануға болады? (мысалы сізге тәулік бойы 
жұмыс  істеу керек болады). 

 
Бәсекеге қабілеттілік талдауын қалай 
жҥргіземіз? 

Табысқа жету  және бизнесті одан ары  қарай 
дамыту үшін , сіз  ӛз тауарыңыздың  бәсекелесіңізге 

қарағанда несімен  артық екенін білуіңіз керек. 
Бәсекелесіңіздің тауары/қызметі сіздің тауар/қызметі сізден 

несімен жақсы.Сіз мұны білуіңіз керек. Сіз бәсекелесіңіздің 
әлсіз тұстарын ескере отырып,  тауарыңыздың сапасын 

арттыра аласыз. 
Сіз ӛз бәскелестеріңіздің  әрекетін біле отырып,  ӛз 

бизнесіңізд ің  нарықтағы нақты орнын тауып, қандай тауар 
/ қызметті ұсыну қажеттігін және оны сату нарығын 

табуыңыз керек.  
 Бәсекелестікке қабілеттілік  талдауы – бұл  

тоқтаусыз жұмыс. Сіз әрқашанда бәсекелестер жайында  
ақпарат жинап отыруыңыз қажет.  Олардың ғаламтор 

сайттарын қарап отырыңыз. Олардың сатылымы жүргізіліп 
жатқан жерлерге барып отырыңыз. Тауарлары/қызметтері 

жайында  әдебиеттерін оқыңыз. 
Клиенттеріңізбен бәсекелес жайында сӛйлесіп, 

оларға деген кӛзқарасын білуге болады. 
Бәсекелестікке қабілеттілік  талдауы 4 кезеңнен 

тұрады: 
1.Бәсекелестеріңізді анықтау; 

2.Бәсекелестеріңіздің күшті және әлсіз тұстарын 
анықтау; 

3.Мүмкіндіктер мен қатерлерді зерттеу; 
4.Сіздің бизнесіңіздің нарықтағы жағдайын анықтау; 

Бірінші кезеңде тӛмендегі сұрақтарға жауап беру 
қажет : 

 Сатып алушылар Сізден басқа сол тауарларды 
немесе қызметті сатып алуға кімге барады? 

 Неге олар тек соларға барады ? 
 Бәсекелестерден нарықта кім кӛшбасшы  және 

неліктен ? 
 сатып алушының осы қажеттілігін қамтамасыз 

ететін басқада бизнес түрлері бар ма?  
 Қандай және қашан жаңа бәсекелестер пайда 

неуспешность работы на рынке. Помогает понять, как 
дальше развивать бизнес.  

SWOT-анализ помогает ответить на следующие 
вопросы: 

 Какие сильные стороны и какие преимущества 
можно использовать для развития бизнеса? (например, 

если у вас есть зарегистрированная торговая марка)  
 Какие сильные стороны,  которыми Вы не 

пользуетесь, могут стать преимуществом при развитии 
бизнеса? (например, у вас был опыт проведения 

праздников). 
 Какие слабые стороны Вашего бизнеса требуют 

изменений? (например, у Вас не подключен интернет). 
 Какие возможности можно использовать для 

развития бизнеса? (например, Вы можете стать участником 
программы франчайзинга (аренда товарного знака). 

 Какие угрозы наиболее сильные? (например 
появление конкурентов из других стран Таможенного 

союза). 
 Что нужно предпринять для хорошей защиты? 

(например, Вам нужно работать круглосуточно). 
 

 
 

 
Как проводить анализ конкурентоспособности? 

 
Для того, чтобы добиться успеха в бизнесе и 

развиваться, Вы должны знать чем Ваш товар/услуга 
лучше чем у конкурентов. Вам также нужно знать, чем 
товар/услуга конкурентов лучше Вашего. Вам нужно 

постараться сделать Ваш товар лучше и использовать 
слабые стороны конкурентов. 

Зная действия Ваших конкурентов, Вы сможете лучше 
понять, какие товары и услуги Вы должны предложить, как 

найти рынок сбыта для них и понять место Вашего бизнеса 
на рынке. 

Анализ конкурентоспособности – это непрерывная 
работа. Вы постоянно должны собирать информацию о 

конкурентах. Просматривайте их интернет-сайты. 
Посещайте места их продаж. Читайте литературу об их 

товарах и услугах.  
 

 
Можете поговорить с Вашими клиентами, что они 

думают о Ваших конкурентах.  
Анализ конкурентоспособности состоит из 4 этапов: 

 
1. Определение Ваших конкурентов; 

2. Анализ сильных и слабых сторон конкурентов; 
3. Изучение возможностей и угроз; 

4. Определения позиции Вашего бизнеса на рынке; 
На первом этапе надо ответить на следующие 

вопросы: 
 К кому, кроме Вас, покупатели идут, чтобы купить 

такие же товары или услуги? 
 Почему они идут именно к ним? 

 Кто из конкурентов лидер на рынке и почему? 
 Есть ли другие виды бизнеса, которые 

удовлетворяют эти же потребности покупателей? 
 Какие новые конкуренты могут появиться и когда? 

 
Второй этап – это получение ответов на вопросы: 

 Что заставляет покупателей покупать у ваших 
конкурентов? 

 Какие цены у Ваших конкурентов? 
 У конкурентов качество лучше? 



болуы мүмкін? 
Екінші кезеңде бұл сұрақтарға жауап алу : 

 Сатып алушылар бәсекелестеріңізге не себепті 
барады? 

 Сіздің бәсекелестеріңіздің бағалары қандай? 
 Сіздің бәсекелестеріңізде сапа күштірек пе? 

 Сіздің бәсекелестеріңізд ің сатып алушыларға 
қызмет кӛрсету түрлері сізден несімен ерекшеленеді? 

 Бәсекелесіңіз қаншалықты  ыңғайлы орналасқан ? 
 Бәсекелестеріңіздің  абыройы қандай ? 

 Бәсекелестеріңізде жеңілдіктер бар ма? 
 Бәсекелестеріңіздің  жарнама ерекшелігі неде? 

      Үшінші кезеңде бәсекелестеріңізд ің қоршаған 
ортада қандай қатерлері мен мүмкіндіктері бар екендігін 

бақылау қажет. 
Тӛртінші кезеңде  сіз бәсекелесіңізге қалай қарсы 

тұруға болатындығын ойлап қарастыруыңыз қажет. Сіздің 
бизнесіңіз қалай жүріп жатқанын және оны одан да жақсы 

жүргізуге болатынын мұқият карау керек. Неге сіздің 
бәсекелестеріңіз с ізден жақсы жұмыс істеуі мүмкін  соны 

анықтаңыз. Бұл сізге жұмысты жақсартуға және кӛптеп 
тапсырыс алуға кӛмек береді. 

 Сіздің бизнесіңіз сатып алушыға ерекше жақсы 
кӛрініп тұруы қажет. Бұл тез арада жеткізіп беру, білікті 

қызметкер, ерекше дизайн және  тағы басқалар. 
 

         БИЗНЕСТІҢ ДАМУЫНДА ҚАНДАЙ СТРАТЕГИЯНЫ 
  ТАҢДАУ ҚАЖЕТ? 

 
Сату стратегиясы -  кез келген бизнестің даму негізі.  

Компанияңыздың гүлденуі мен максималды пайда табуы 
үшін сіз тауарды немесе қызметті кімге, не үшін, және 

қалай сатуға болатынын түсінуіңіз қажет. Сату стратегиясы 
мынадай негізгі сұраққа жауап береді: «Белгіленген 

уақытта компания қандай жетістікке жеткісі келеді?»  
Стратегия бұл: 

 Сіздің бизнесіңіздің күшті және әлсіз тұстары мен  
қоршаған ортаның мүмкіндіктері, қатерлері; 

 Бизнесіңізді дамыту үшін  ресурстарыңызды қалай 
қолданасыз, жоспар; 

Бизнесті дамыта отырып сіз ӛз стратегияңыз туралы 
ойлауыңыз қажет. 

Ӛз жұмысыңызда  шағын фирмалар үшін  келесі 
стратегия түрлерін  қолдана аласыз: 

 Кӛшірме стратегиясы. Бұл стратегия бойынша сіз  

бар ӛнімді кӛшіру арқылы яғни оны ірі фирманың 

лицензиясын қолдана отырып, түпнұсқадан кӛшіре  
отырып шығара аласыз. Бұл сізге ӛте тиімді, себебі, 
ӛндірістің ғылыми зерттемелерін,  жарнамалар шығынын   

ірі компания ӛз мойнына алады (мысалы иіс сабынын 
ӛндіруге лицензия сатып ала аласыз).  

 Оңтайлы мӛлшер стратегиясы.Ірі компаниялар 
пайда таба алмайтын, шағын кәсіпорындардың іске асуы  

тиімді болып саналатын нарықты игеру. (мысалы, шаруа 
қожалығына мал дәрігерлік қызметі, ӛйткені сіз 

мамандырылған білім иесісіз). 
 Ірі компаниялар ӛнімін ӛндіруге қатысу. Ірі 

компаниялардың кӛп шығыны  ұсақ заттарды шығаруға 
кетеді.  Сондықтан сіз ұсақ заттарды  ірі компаниялар үшін 

шығара аласыз.  (мысалы, сыйлық қаптамаларын ірі 
кӛлемдегі ӛнімге шығаруға болады). 

 Ірі фирманың сату жүйесіне қатысу стратегиясы. 
Бұл стратегияда шағын фирмалар ірі фирмалардың сенімді 

ӛкілі болып, оның сату желісіне қатысады (мысалы,   
тауарын сатып, жеткізіп, тұтынушыларға қызмет 

кӛрсетумен айналыса аласыз). 
 Егер сіздің  бизнесіңіз орта болып табылатын 

 Чем обслуживание клиентов у конкурентов 
отличается от Вашего?  

 Насколько удобно расположен конкурент? 
 Какая репутация у конкурента? 

 Есть ли скидки у конкурентов? 
 В чем особенности рекламы у конкурентов? 

На третьем этапе нужно посмотреть, какие 
возможности и угрозы есть у конкурентов в окружающей 

среде. 
На четвертом этапе, Вам нужно решить, как 

противопоставить ваш бизнес конкурентам. Нужно 
внимательно посмотреть, как работает Ваш бизнес, и как 

Вы можете работать лучше. Оцените, почему конкуренты 
могут работать лучше Вас. Это поможет Вам понять, что 

Вы должны улучшить, и как привлечь больше клиентов.  
Ваш бизнес должен быть чем-то лучше для 

покупателя. Это может быть быстрая доставка, грамотный 
персонал, необычный дизайн и много другое.  

 
КАКУЮ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА  

ВЫБРАТЬ? 
 

Стратегия продаж - основа развития любого бизнеса. 
Для процветания компании и получения максимальной 

прибыли нужно четко понимать - кому, зачем и как 
компания продает свою продукцию или услуги. Стратегия 
продаж отвечает на самый главный вопрос: «Чего хочет 

достигнуть компания по прошествии определѐнного 
времени?».   

Стратегия – это: 
 Приведение сильных и слабых сторон Вашего 

бизнеса с опасностями и возможностями окружающей 
среды;  

 План как Вы будете использовать свои ресурсы при 
развитии бизнеса;  

Развивая бизнес, Вы должны продумать свою 
стратегию. 

В своей работе Вы можете использовать следующие 
виды стратегии для малых фирм: 

 Стратегия копирования. По этой стратегии Вы 
можете либо выпускать марочный продукт по лицензии 

крупной фирмы, либо выпускать копию какого-нибудь 
оригинального продукта. Преимущество «копии» - это 

более низкая цена, потому что все расходы на научные 
разработки и рекламу несет крупная фирма, выпускающая 

оригинальный товар (например, Вы можете купить 
лицензию на производство туалетного мыла). 

 Стратегия оптимального размера. Эта стратегия 
освоения тех рынков, где крупное производство 

невыгодно, а эффективным является малое предприятие 
(например, это услуги ветеринара крестьянским 

хозяйствам, потому что у Вас есть специальное 
образование). 

 Стратегия участия в продукте крупной фирмы. В 
крупных производствах самые большие расходы идут на 

создание мелких производств. Поэтому Вы можете 
изготавливать для крупной фирмы отдельные детали ее 

продукта (например, Вы можете изготавливать подарочную 
упаковку для крупного производителя). 

 Стратегия участия в системе сбыта крупной фирмы. 
По этой стратегии, малые фирмы становятся 

представителями крупной фирмы, принимая участие в ее 
сети продаж (например, Вы можете делать развозку 

товара, продавать эти товары, заниматься обслуживанием 
клиентов). 

Если Ваш бизнес является средним, то для такого 
бизнеса обычным является работа на своей рыночной 



болса,  онда ӛз нарықтық тауашасыңызда жұмыс атқаруға 
болады.  Нарықтық тауаша дегеніміз -  бұл тауар немесе 

қызмет ұсынылатын ірі емес тұтынушылар тобы. Бұл жерде 
тауарлардың / қызметтердің басқа бәсекелеске қарағанда 

ерекшеленіп ӛзіндік мықты жақтары болады.  
 Стратегия мысалдары: 

 Бар жағдайды сақтап қалу стратегиясы. Бұл 
стратегияда ӛз нарықтық тауашаңызды  
тұтынушыларыңыздың  қажеттіліктеріне ӛзгертуге 

байланысты  жоғалтып алуыңыз мүмкін. Сіздің мақсатыңыз 
сатып алушыларды қосымша тиімділікпен ұстап қалу 

(мысалы   тұрақты тұтынушыларыңыз үшін  жеңілдіктер 
немесе  жақсы  қызмет түрін кӛрсетуіңіз қажет). 

Жұтып алушыны іздеу  стратегиясы: Орташа фирма  
ӛзін түгелдей жұтып алып ӛзін бӛлімшесі етіп 

тағайындайтын ірі фирмаларды іздеуге кіріседі. Ірі 
компаниялардың қаржысын пайдалана отырып, орта  

компаниялардың нарықтағы  жағдайын ұстап қалуын 
ойлайды.  Сонымен қатар сіз нарықтағы  жағдайыңызды 

ұстап қалу үшін ӛз қожайындарыңызды  барлық уақытта  
ӛзгертіп тұруға мүмкіндігіңіз бар. (мысалы сіз  ауыл 

шаруашылық техникаларын жӛндеп жүрсіз, бірақ тағы 
жеңіл автокӛліктерді жӛндеу орнын ашқыңыз келді. Бұл 

үшін сіз басқа аудандағы  компанияның уәкілетті ӛкілі 
болуыңызға болады). 

Тауаша шегінен шығу стратегиясы . Бұл стратегияда 
бизнес ӛскен сайын ресурстардың жетіспеуінен мәселелер 

туындайды. 
 Нарық нарық тауашасы секілді  үздіксіз ӛсіп 

тұрады. 
 Фирма  жылдам ӛсу үшін  қажетті ресурстар мен 

қамтамасыз ету қажет (мысалы  сіз шаштараздық қызметін 
атқарасыз, бұл аймақта осы уақытта сауықтырып уқалап 

емдеуге сұраныс болса, сізге уқалап емдеу салонын ашу 
керек болады). 

Тауашадағы кӛшбасшылық стратегиясы.  Нарықтағы  
орта тауашадан нарық тауашасы тӛмен болған жағдайда 

стратегия  табысты болады. Сатылым нарықтағы 
тауашадан артқан жағдайда фирма үлкен фирмалармен 

бәсекелестікке түседі (мысалы, Сіз  дүкен аштыңыз, ӛнім 
түрлерін арттырдыңыз. Бірер сәттен соң заттарыңыз түрі  

саны жағынан үлкен дүкендермен теңесті, бірақ сіздегі  
баға  жоғарырақ болады. Мұндай жағдайда 

тауарларыңызды зерттеп, үлкен дүкенде жоқ тауарларды 
қалдыруыңыз қажет. 

Нарықты  зерттеу арқылы  сіз стратегияның 4 түрін 
қолдана аласыз: 

 Белсенділікті «тереңге» кеңейту. Яғни, тауар мен 

қызметтеріңізд і  жаңа сатып алушы топтарға  ұсыну. 

Мысалы, Сіз әйелдерге арналған жазғы кӛйлек тіктіңіз, 
енді сіз  балаларға арналған киімдер ұсынып отырсыз, 
балалар сіз үшін жаңа  тұтынушылар болып табылады. 

 Белсенділікті «кеңінен» кеңейту, қызметтің негізгі 

түрінен басқа тауарлар мен қызметтердің жаңа түрлерін 
енгізу. Мысалы, сіз әйелдер киімін  жазғы түрін шығарасыз 
енді,  былғары мата ӛнімдерін қайта ӛңдеу қызметін  

ұсынасыз. Яғни, сіз қызметтің жаңа түрін ұсынып отырсыз.  
 Белсенділікті «саны жағынан» кеңейту - ӛндірісті 

арттырумен қатар сатылым арттыру (мысалы, Сіз жазғы  
киімдерді тігесіз  және ӛнімдеріңіз одан да арта түсті, 

ӛйткені кӛп сатып алатын тұтынушыға  жеңілдік 
ұсындыңыз). 

 Белсенділікті «шекара арқылы» кеңейту - жаңа 
нарыққа шығу арқылы  тауар мен қызметтің  ӛнімділігін 

арттыру.  Мысалы  әйелдердің жазғы киімдерін тіге 
бастадыңыз, басқа ауданның немесе қаланың әйелдеріне 

сату арқылы ӛнімді арттыру қажет.  

нише. Рыночная ниша – это небольшая группа 
покупателей, для которых предлагается продукт/услуга. 

Эти продукты/услуги имеют свои преимущества по 
сравнению с конкурентами.  

Примеры стратегии: 
Стратегия сохранения существующего положения. В 

этой стратегии есть опасность потерять свою нишу из-за 
изменения потребностей покупателей. Ваша задача 
удержать Ваших покупателей, предлагая им 

дополнительные выгоды (например, постоянным 
покупателям Вы можете предложить специальные скидки 

или лучшее обслуживание). 
Стратегия поиска захватчика. Средняя фирма 

начинает искать крупную фирму, которая могла бы 
поглотить ее и сделать из нее отдельное самостоятельное 

подразделение. Использование финансовых возможностей 
крупной компании, может помочь средней компании 

сохранить место на рыночной нише. По этой стратегии, 
средняя фирма может постоянно менять владельцев и 

сохранять свое место на нише (например, Вы занимаетесь 
ремонтом сельхозтехники в своем районе, и хотели бы 

заниматься ремонтом автомобилей, но у Вас нет средств 
чтобы открыть станцию техобслуживания. Вы можете стать 

частью или представителем крупной станции 
техобслуживания, которая находится в другом районе).  

Стратегия выхода за рамки ниши. При этой стратегии 
у фирмы возникают проблемы при росте бизнеса, потому 

что появляется нужда в ресурсах: 
 Рынок растет также быстро, как и рыночная ниша 

 Фирма должна иметь достаточно ресурсов для 
быстрого роста (например, Вы оказываете парикмахерские 

услуги, но в вашем районе появился спрос на 
оздоровительный массаж. И вы решили открыть салон). 

Стратегия лидерства в нише. Эта стратегия успешна 
только тогда, когда размер рыночной ниши слишком мал 

для средней ниши. Продажи могут стать больше рыночной 
ниши, и тогда фирма столкнется с конкуренцией крупных 

компаний (например, Вы открыли магазин и расширяете 
ассортимент. Через какое-то время количество видов 

товара станет как у крупного магазина, но цены в крупном 
магазине ниже, чем у Вас. Вам нужно будет изучить свои 

товары и оставить те, которых нет в крупном магазине). 
Изучив рынок и свой ассортимент товаров, Вы 

можете использовать 4 вида стратегии. 
 Расширение активности «вглубь». То есть, 

предложить Ваши товары/услуги новым группам 
покупателей. Например, Вы шили женскую летнюю 

одежду, и предлагаете шить одежду детям. Дети для Вас – 
новая группа клиентов.  

 Расширение активности «вширь». Изменение 
производства путем выпуска новых видов товаров/услуг, 

связанных с вашим основным видом работы, так и не 
связанным с ним. Например, Вы шили женскую летнюю 

одежду и предлагаете услуги по реставрации кожаной 
одежды и изделий из кожи. То есть, Вы предлагаете новые 
услуги. 

 Расширение активности «количественно» - 

увеличение продаж при увеличении производства. 
(например, Вы шили летнюю одежду, и стали шить 
больше, потому что предложили скидки тем, кто покупает 

много). 
 Расширение активности «через границы». Это 

увеличение выпуска продукции за счет выхода на новые 
рынки. Например, Вы шили летнюю одежду для женщин. 

Вы увеличиваете количество изделий за счет продаж 
продукции женщинам из другого района или города.  



«НАРЫҚТЫҚ МҤМКІНДІКТЕРді талдау» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 
3.1 тапсырма. Сіздің бизнесіңізде бесекелестіктің қандай артықшылықтары бар? 

Задание 2.1. Какие конкурентные преимущества есть у Вашего бизнеса? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 тапсырма. Сіз ӛз бизнесіңіз ҥшін қандай стратегияны таңдайсыз?  
Задание 2.2. Какую стратегию Вы выберите для своего бизнеса?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 тапсырма. Сіздің сатып алушыңыз қалай таңдау жасайды? 
Задание 2.3. Как Ваш покупатель будет делать выбор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           4. МАРКЕТИНГ 
 

ТҦТЫНУШЫ МЕН ҚАРЫМ ҚАТЫНАСТЫ ҚАЛАЙ  
ОРНАТУ КЕРЕК?  

 
Сіздің бизнесіңіздің дамуы  сатып алушылардың   

ӛніміңізді сатып алуына тікелей байланысты.  Сондықтан 
сіз бизнесіңізді дамыту үшін сатып алушыңыздың  
қажеттілігін білуіңіз қажет.  

 Қазіргі заманда адамдар белгілі заттарды алғысы 
келеді.  Мысалы  атақты брендті  киімді  сатып ала 

отырып,  ӛзінің қазіргі заманға сай екендігін кӛрсетпек 
болады. 

Тұтынушы іс қимылы -  сатып алудағы адамның іс 
қимылдары,  оны қолдану жайғастыру,  сатып алғанға 

шейінгі ӛз таңдауы. 
Адамдар  сатып алу кезінде,  сатып алғаннан кейін, 

оны қолдануда әр түрлі әрекеттер жасайды. 
Сондықтан сіз білуге тиістісіз: 

 Адамдар қалай сатып алып жатыр? 
 Қай жерде сатып алып жатыр? 

 Тауар жайлы қалай және қайдан біледі? 
 Нарыққа не әсер етеді? 

 Қалай тӛлейді? 

 Кім үшін сатып алады? 
 Тауарды қалай қолданады? 

 Тауарды қандай қажеттілікке жұмсайды? 
 Ақшасын ұстап тұрған тұтынушы ӛзін қалай 

сезінеді? 
 Тұтынушы сізге келген кезде не кӛреді ? Ол қайта 

оралғысы келеді ме ? 
 Тұтынушы сізге келген кезде, оның күткені ақтала 

ма ? 
 Тұтынушы сізге келген кезде не ойлайды ? 

 Сіз жоқ кезде сіздің қызметкерлеріңіз ӛзін қалай  
ұстайды ?  Олар тұтынушыларға қалай қызмет кӛрсетеді ? 

Адамдардың қажеттіктері әр түрлі болып келеді, 
ӛйткені олар әр түрлі жағдайда ӛмір сүреді және олардың 

қалауы да әр түрлі. 
Абрахам Маслоу (1908-1970) қажеттіліктің 

маңыздығы жағынан келесі  тізбелерді атап кӛрсетті: 
 Физиологиялық қажеттіліктер (аштық, шӛлдеу 

және тағы басқа) 
 Қауіпсізд ік және қорғаныс қажеттіліктері (ұзақ 

уақыттық ӛміршендік және тұрақтылық). 
 Қатыстылық және махаббат қажеттіліктері 

 Ӛзін-ӛзі қадірлеу қажеттіліктері 
 Жеке адамның ӛсу қажеттіліктері 

Сіз  клиенттеріңізбен  ӛзара ұзақ қарым қатынасты 
сақтап қалуға тырысуыңыз қажет. Клиент пен сатып 

алушы арасында айырмашылық бар. Сатып алушы – бұл 
адам келді, сатып алды, енді мүлдем келмеуі мүмкін, ал 

клиент дегеніміз ол барлық уақытта сізден сатып алатын 
адам. 

 Тұтынушылар әр түрлі, сондықтан  клиенттерді 
қызықтыру, ұстап қалу, олардың түрлеріне де байланысты.  

Сіз клиенттеріңізді мынадай түрлерге бӛле аласыз: 
 Жұмыс істеуге келмейтін клиенттер. Баға үшін 

ұрысып, барлық уақытта асықтырып, қанағаттанбайтын 
және еш уақытта алғыс білдірмейтін клиенттер. Бұл 

клиенттермен ұзақ мерзімді қатынасты сақтау үшін 
келіссӛздер жүргізу қағидаларын есте сақтап, клиенттердің 

таңдауына кӛп кӛңіл бӛлу қажет. 
 Ӛлі клиент. Бұл клиенттер ӛте аз және анда санда 

сатып алатын клиенттер. Ондай клиенттерге аса кӛңіл 
бӛлудің қажеті жоқ себебі оның сізбен қарым қатынас 

         4. МАРКЕТИНГ 
 

КАК ПОСТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ? 

 
Успех вашего бизнеса зависит от способности 

потребителей покупать продукцию. Поэтому, чтобы 
развивать бизнес, Вы должны знать своего потребителя.  

В современном мире люди покупают символы. 

Например, человек покупает модную одежду известной 
марки, чтобы всем показать свою современность.  

Поведение потребителя – поступки человека по 
покупке, потреблению и распоряжению товаром или 

услугой, в том числе самостоятельное принятие решение 
до покупки и после нее.  

Люди совершают разные действия во время покупки, 
во время потребления товара, во время освобождения от 

товара. 
Поэтому Вам нужно знать: 

 Как люди покупают?  
 Где покупают? 

 Как и где узнают о товаре? 
 Что влияет на рынок? 

 Как платят? 

 Для кого покупают? 
 Как используют товары? 

 Как освобождаются от купленного товара? 
 Как ощущает себя клиент, приходя со своими 

деньгами? 
 Что видит покупатель, когда приходит к Вам? Хочет 

ли он вернуться? 
 Оправдываются ли ожидания покупателя, когда он 

приходит к Вам? 
 Что думает покупатель, приходя к Вам? 

 Как ведут себя Ваши сотрудники, когда нет рядом 
Вас? Как они обслуживают покупателей? 

У людей разные потребности, потому что они живут в 
разных условиях и имеют разные желания.  

Абрахам Маслоу (1908 – 1970) предложил следующие 
виды потребностей, по степени важности: 

 Физиологические потребности (голод, жажда и 
т.п.). 

 Потребности безопасности и защиты 
(долговременное выживание и стабильность). 

 Потребности принадлежности и любви  
 Потребности самоуважения 

 Потребности личностного роста  
Вы должны стремиться установить взаимовыгодные и 

долгосрочные отношения со своими клиентами. Клиент 
отличается от покупателя. Покупатель – это человек, 

который пришел, заплатил и может больше не прийти. А 
клиент – это человек, который постоянно покупает у Вас.  

Все потребители разные, поэтому Ваши решения по 
привлечению и удержанию клиентов зависят от его типа. 

Вы можете разделить Ваших клиентов на следующие 
группы: 

 Клиенты, с которыми невозможно работать. Они 
спорят из-за цены, всегда торопят, жалуются и никогда не 

благодарят. Для того, чтобы построить долгие отношения с 
такими клиентами, Вам нужно больше внимания уделять 

правилам деловых переговоров и уделять внимание 
выбору этих клиентов.  

 «Мертвый клиент». Такой клиент покупает очень 
редко и сотрудничество с Вами ему не интересно. На таких 

клиентов не стоит тратить много времени и сил. 
 Основной клиент. Клиент покупает, платит вовремя, 



жасауға қызуғышылығы жоқ. 
 Басты клиент. Клиент уақытысында сатып алып, 

дер кезінде тӛлейді.  Мұндай клиенттер сизге лояльды 
болып келеді.  Лояльдық дегеніміз – (кәсіпкерге оның 

тауарлары мен  қызметіне деген) оң кӛзқарас және 
қанағаттануы.  

Мұндай клиенттерге аса зор кӛңіл бӛліп қызмет 
жасау қажет. Оларға алғыс хаттар ұсынып жеңілдіктер 

жасаңыз.  Қамқорлық және бағалайтыныңызды кӛрсетіңіз.  
 Берілген адал  клиент. Бұл клиенттер  сатылымға 

кӛмектесіп, басқа адамдарға сіздің тауарларыңыз жайлы  
айтып, кеңес беріп отырады. Мұндай клиенттерге де аса 

кӛңіл бӛлу керек, оларға ӛзіңіз де кӛңіл бӛліңіз. Мұндай 
клиенттердің саны аз болғанымен олар үлкен пайда алып 
келеді. 

Бизнесіңізді дамыта отырып сіз клиент бағытын 
анықтайтын компания құруыңыз қажет. 

Клиент бағытын анықтау  бұл -  клиент 
қызығушылығының негізінде кәсіпті ары қарай дамыту. 

Клиент бағытын анықтау - бұл сонымен қатар  
клиенттеріңізде  болымды сезімдер мен жайлылық тудыру. 

Осының арқасында олар сізді қайта таңдап, сонымен қатар 
сіз жайлы жақсы ақпараттарды тарату арқасында  басқада 

жаңа клиенттер алып келеді. 
Тұтынушының сатып алынған барлық заттары 

тӛмендегі топторға бӛлінеді: 
 Жоспарланған  айырықшаланған жалпылама -   

бұл  ӛнім маркаларына емес ӛнімнің  түрлеріне қарай, 
жоспарланған сатып алу. Қандай ӛнім сатып алу немесе 

сату аймағында шешім қабылданбасын, шешім 
қабылдаудың соңғы нуктесі бағасына, заттың 

қаптамасына,  немесе сатушының кеңесіне байланысты 
болады (мысалы адам бір қорап кәмпит сатып алуға келеді 

де сатушының  кеңесіне қарай басқа затты сатып алады). 
 Орын ауыстырушы- сатылымдар – тауарларды 

сатып алу, жоспарланған  заттың орнына басқа затты 
сатып алу.  Мысалы адам балмұздақ сатып алудың орнына 

торт сатып алады. 
 Жоспарланбаған сатып алымдар -  Сатушының  

жоспарламай сатып алуы, бұл жағдайда адам  сырт 
келбетіне қызығып сатып алады. 

Тұтынушымен дұрыс қарым- қатынас жасау үшін,  
сізге  тұтынушы  іс қимылын анықтау  керек, мысалы  қай 

уақытта , қалай сатып алу қажет  екендігін білу.  Әр 
клиент  5 қадам жасағаннан кейін   сатып алу қажет. 

1 – ші кезең . Қажеттілікті және сатып алуға деген 
құлшынысын білу . 

Кәсіпкер тұтынушының бір затты сатып алудағы  
проблемасын түсіну қажет. 

 Адамда сатып алуда қандай проблемалар 
туындады 

 Бұл проблемалар неден туындады 
 Тауардың адамға әсері 

2- ші кезең. Осы проблемаларды  шешудегі  
түсініктер: 

Кәсіпкер  тұтынушыға   затты сатып алғыза отырып, 
ол тауарлдың  проблемасын шешетіндігіне  кӛзін жеткізуі 

қажет 
 Отбасы, достары, кӛрші, таныс 

 Жарнама, сатушы,  қаптама, қойылым. 
 Журналдар, газет, ғаламторлар. 

3- ші кезең. Мәселені шешудегі нақты тәсілді 
таңдау. 

Сіз және сіздің тауарыңыз  тұтынушы  мәселесін  тез 
және барлығынан жақсырақ шешетіндігіне кӛзін жеткізуіңіз 

қажет.  
4- ші кезең.  Нақты жерде сатып алу. Сатып алу 

не жалуется и доволен ценой. Такие клиенты лояльны к 
Вам. Лояльность – положительное отношение 

потребителей (к самому предпринимателю, его товарам 
или услугам).  

 Таким клиентам нужно особое обслуживание и 
стимулирование покупок (отправьте благодарственную 

открытку, дайте им скидки). Покажите, что заботитесь и 
цените их.  

 Преданный Клиент. Он помогает продажам, 
рассказывая о Вас и советуя Ваши товары или услуги 

другим людям. Заботясь о таких клиентах, можно получить 
еще больше преданных клиентов. Подарите им особое 

обслуживание, лично оказывайте внимание. Эта маленькое 
число клиентов дает большую часть прибыли.  

Развивая свой бизнес Вам нужно создавать 

клиентоориентированную компанию. 
Клиентоориентированность – это понимание интересов 

клиента и построение бизнеса под эти интересы. 
Клиентоориентированность – это создание положительных 

эмоций и комфорта у ваших клиентов. А это значит, что 
они будут выбирать Вас, повторно отовариваться, и дадут 

Вам новых клиентов, потому что будут другим хорошо о 
Вас отзываться.  

Все покупки, которые делает потребитель, делятся на 
группы: 

 Специфические запланированные в целом – это 
покупки, планируемые по видам продуктов, а не по марке 

продуктов. Выбор, какой продукт покупать, принимается в 
месте покупки. Окончательное решение зависит от цены, 

упаковки или совета продавца (например, человек хочет 
купить коробку конфет и покупает то, что посоветовал 

продавец).  
 Покупки-заменители – это покупки товаров, 

заменяющие запланированные продукты (например, 
человек хотел купить мороженное, а купил торт).  

 Незапланированные покупки – это покупки, делать 
которые покупатель не планировал. В этом случае человек 

покупает под влиянием настроения, красочности упаковки 
и т.д. 

Для того, чтобы правильно общаться с потребителем, 
Вам нужно изучить действия, которые совершает 

потребитель, когда принимает решение купить товар или 
услугу. Каждый клиент должен пройти через 5 шагов, для 

того чтобы сделать покупку у Вас. 
Этап 1. Осознание потребности, проблемы или 

желания купить что-либо.  
Предприниматель может помочь клиенту осознать 

проблему, для решения которой нужно купить что-либо. 
Вам нужно узнать: 

 Какие проблемы возникли у человека 
 Чем вызваны эти проблемы 

 Как они вывели человека на этот товар 
Этап 2. Понимание как решить эту проблему. 

Предпринимателю нужно показать, что именно его 
товар решит проблему, применяя разные источники 

информации: 
 Семья, друзья, соседи, знакомые  

 Реклама, продавцы, упаковка, выставки 
 Статьи в газетах, журналах, интернет 

Этап 3. Выбор конкретного способа решения 
проблемы. 

Вам нужно показать, что именно Вы и Ваш товар 
могут решить проблему лучше и быстрее других. Вы 

можете показать товар в действии.  
Этап 4. Покупка в конкретном месте. Вы должны 

создать комфортные условия для совершения покупки. 
Местами покупки для потребителей могут быть магазины, 



үшін тұтынушыға ыңғайлы орын ұсыну қажет. Бұл жерде 
сату орындары: дүкендер, каталогтар, тіке жауап арқылы 

жарнама т.б. болуы мүмкін. 
Сатып алушы ӛз тауарын басқа  тауарлардың тұрған 

жерінен, бағасының тӛмен құны, дүкен орналасу 
жоспарының ыңғайлылығынан, сатушының қызмет 

кӛрсеткеніне байланысты сатып алуы мүмкін. 
5- ші кезең.  Тұтыну және баға беру. 
 Сіз тұтынушы үшін, ыңғайлы жағдай жасауыңыз 

қажет (мысалы,  сатып алудан соң,  тауарды қалай 
қолдану керектігін кӛрсетіп,  бұзылған жағдайда,  

жӛндеуге кепілдеме беретіндігін кӛрсету қажет). 
 

           АССОРТИМЕТТІ ҚАЛАЙ БАСҚАРУ КЕРЕК? 
 

Тауар ассортименттерін басқару -  бәсекеге сай  
тауарлардың түрлерін кӛбейту қызметі. Ассортиментті 

басқару бұл компанияның тауар саясаты болып табылады.  
Компания ұсынған тауарлар сапалы,  бәсекеге сай және 

қажетті болуы тиіс. 
 Ассортиментті дұрыс басқармаған жағдайда, тауар 

түрлері шамадан тыс немесе кем болуы мүмкін. 
Ассортименттің кем болуы пайдадан құр қалуға әкеліп 

соғады. Шамадан тыс  тауар түрлері қаржының бекерге 
кеткендігі болып табылады.  Тауарлардың уақыт мерзімі 

ӛтіп,  құрамы бұзылып, сәні, заманға сай болмауы мүмкін.  
Сондықтанда ассортиментті басқаруды барынша оңтайлы 

қалыптастырып, компанияға барынша пайда келтіруге 
бағытталады. Бұл үшін компания ӛзінің тұтынушысын 

егжей-тегжейлі зерттеуі қажет. Тауар ассортименті 
тұтынушылардың сұрағына және болжамдарына сай болуы 

қажет.  
 Және де, тауар ассортиментін басқару 

ассортименттің тереңдігін және оның қанықтығын реттеп, 
оның дер кезіндегі жаңаруын қамтамасыз етеді. Ӛйткені, 

бизнесті жүргізу кезінде тауарлар мен қызметтердің 
ассортименті үнемі ауысып отырады. Ассортименттің 

қысқаруы, кемуі, кеңеюі, жаңаруы, тереңдеуі, жетілуі, 
үйлесуі мүмкін.   

 Ассортименттің кемуі –арзан, сапасыз, 

тұтынушылар қолданбайтын заттарды қысқарту. Сонымен 

қатар шығын әкелетін жағдайда, пайданың азаюы кезінде 
кемуі мумкін. 

 Ассортименттің кеңеюі. Ассортименттің кеңеюі  

сұраныстың артуы, нарыққа  жаңа тауарлардың енуі,  

үлкен табыс себеп-салдарынан ӛзгеруі мүмкін. 
 Ассортиментті тереңдету  - ассортимент түрлерінің 

жаңа сауда таңбасы немесе олардың түрлері ұсынылғанда 
ӛзгеріске түсу. 

Ассортименттің үйлесімділігі -  нақты ассортименттің 
отандық немесе шетелдің ұқсас тауарларына жақындығын 
кӛрсетеді. 

 
 

 
 

Тауардың бәсекелестікке жарамдылығы 
дегеніміз не? 

Тауардың бәсекелестікке жарамдылығы бұл сіздің 
тауарыңыздың тұтынушы қажеттілігін басқа 

бәсекелестерге қарағанда дұрыс қамтамасыз етіп 
қанағаттандыруы. 

Тұтынушы параметрлері - тұтынушының тауар 
кӛрсеткішін кӛрсетеді. Бұл параметрлер қатты және 

жұмсақ болуы мүмкін. 
Қатты параметрлер - тауар анықталған стандартқа 

сай болу қажет. 

каталоги, продажи с помощью рекламы прямого ответа и 
пр. 

Покупатель может купить товар благодаря: 
расположению товара среди других товаров, снижению 

цен, планировке магазина, обслуживанию продавцов и пр.  
Этап 5. Потребление и оценка. Вы должны создать 

комфортные условия потребления (например, показать 
после покупки, как использовать товар, рассказать о 
текущем ремонте, дать гарантию). 

 
 

 
 

КАК УПРАВЛЯТЬ АССОРТИМЕНТОМ? 
 

Управление ассортиментом товаров - деятельность по 
созданию оптимального ассортимента из 

конкурентоспособных товаров. Управление ассортиментом 
является частью товарной политики компании. Товары, 

которые компания предлагает своим покупателям, должны 
быть востребованы и конкурентоспособны.  

Неправильное управление ассортиментом может 
привести к тому, что ассортимент товаров будет слишком 

узким или слишком широким.  Слишком узкий  
ассортимент приведет к недополученной прибыли, 

упущенной рыночной возможности и оттоку клиентов. 
Слишком широкий ассортимент приведет к напрасному 

вложению средств. Товары будут портиться и простаивать, 
терять свою привлекательность и современность.  Поэтому 

управление ассортиментом товаров направлено на 
формирование оптимальной широты, при которой прибыль 

компании будет максимальна. Для этого компания должно 
досконально изучить своего потребителя. Ассортимент 

товаров должен соответствовать запросам и ожиданиям 
потребителей.  

Также управление ассортиментом товаров регулирует 
и глубину ассортимента, и его насыщенность, и 

обеспечивает его своевременное обновление. Ведь, при 
видении бизнеса ассортимент товаров и услуг постоянно 
меняется. Ассортимент может сокращаться, расширяться, 

обновляться, углубляться, совершенствоваться, 
гармонизироваться. 

 Сокращение ассортимента – уменьшение 
ассортимента дешевых, некачественных товаров, которые 

не пользуются спросом у покупателей. Сократить 
ассортимент могут из-за убыточности или низкой прибыли. 

 Расширение ассортимента. Причинами расширения 
ассортимента могут быть увеличение спроса, высокая 

доходность, внедрение на рынок новых товаров.  
 Углубление ассортимента – изменение 

ассортимента товаров за счет предложения новых 
торговых марок или их модификации.  

 Гармонизация ассортимента – показывает близость 

реального ассортимента к похожим товарам 
отечественного или зарубежного производства.  
 

Что такое конкурентоспособность товара? 
Конкурентоспособность товара – это способность 

Вашего товара удовлетворять потребности потребителя 
лучше товаров конкурентов. 

Потребительские параметры – показывают 
потребительские свойства товара. Эти параметры могут 

быть “жесткими” или “мягкими”.  
«Жесткие» параметры – товар должен 

соответствовать определенным стандартам. «Жесткие» 
параметры бывают: 

1) технические – это параметры назначения (для 



Қатты параметрлер: 
1) Техникалық - бағытталған параметрлер,(тауар 

үшін қолданылады). 
2) Нормативті - тауардың ұлттық және 

халықаралық стандарттарға сай болуы. 
«Жұмсақ» параметрлер - тауардың сыртқы 

түрлерінің параметрлері,психологиялық параметрлері 
(тауардың келешегі мен тартымдылығы). 

Экономикалық параметрлер тауардың 

экономикалық құнын кӛрсетеді (баға,жеңілдік аванс 
мӛлшері, т.б.). 

 
Сапа дегеніміз не? 

Сапа дегеніміз – тауарды шығарудағы міндеттің 
тұтынушының қажеттілігін қанағаттандырумен сәйкестігі.  

Кәсіпкер ретінде сіз адам ӛміріне, оның мүлкіне 
және қоршаған ортаға қауіпсіз тауарлар мен заттарды 

ӛндіруіңіз және сатуыңыз қажет. 
Сіз ӛз тауарларыңызды жете білуіңіз қажет. 

Сіз ӛз тауарыңыздың тӛмендегідей  сапа  
кӛрсеткіштерін білуге міндеттісіз: 

 Тауар атқарымына байланысты(жүк 
кӛтергіштігі,сыйымдылығы,каллориялығы,ӛнімділігі)  

 Сенімділікке байланысты (бас 
тартпайтындығы,жӛндеуге болатындығы, ұзаққа 

шыдамдылығы). 
 Экономикаға байланысты( жанармай шығыны,су, 

электр) 
 Тауардың эргономикалығымен байланыстылығы 

(жарықтану,температура,шу,ылғал) 
 Тауардың сыртқы түріне байланыстылығы 

(түсі,дизайны,заманға сайлылығы) 
 Экологиялығы -қоршаған ортада қолдануда 

қауіпсіздігі. 
 

Стандарттау және ӛнімді сертификаттау 
дегеніміз не? 

Стандарттың ағылшын тіл інен аудармасы 
«мӛлшер», «ӛлшем», «үлгі». 

Стандарттау дегеніміз  - ӛнімге қойылатын 
нормалар мен ережелер. 

Қазақстан Республикасы заңдарында «Стандарттау 
туралы» заңдармен нормативті стандарттау бойынша 

құжаттар бар. 
Сертификаттау -  мемлекеттің таңдауымен 

жасалынған рәсім ,кепілдеме береді,ӛнім немесе қызмет 
барлық талапқа сай екендігін растайды. 

Сертификаттау міндетті және ӛз қалауымен болуы 
мүмкін. 

Міндетті сертификаттау  сапа мен қауіпсіздікті  
мемлекеттік бақылау үшін  қажет. 

Ӛз еркімен сертификаттау тауардың бәсекеге 
жарамдылығын арттырады. 

Сертификат алу үшін сертификация жӛніндегі 
органға баруыңыз қажет.Сертификация жӛніндегі органдар  

марканың сәйкестігіне орай алған лицензияңызға сәйкес 
сертификат береді. Сонымен қатар осы органдар берілген 

сертификаттардың әрекетін тоқтатады немесе олармен 
берілген сертификаттардың қызметін жояды. 

 Ӛнімді сәйкестендіру - тауар кӛрсеткіші тауар 
түрінің талаптарға сай екендігін анықтайтын 
рәсім.Сәйкестендіру тауарды тексеру барысында 

анықталған ақпараттар мен мәліметтерді сертификатқа, 
қаптамаға,заттаңбаға енгізу және тағы басқа. 

 
 

 

чего применяют товар) 
2) нормативные – соответствие товара 

международным и национальным стандартам 
 «Мягкие» параметры – параметры внешнего вида 

товара, психологические параметры (престижность, 
привлекательность товара). 

Экономические параметры –  показывают 
экономические свойства товара (цена, скидки, размер 
предоплаты и пр).  

 
 

 
Что такое качество? 

Качество – свойства товара, которые удовлетворяют 
потребности в соответствии с назначением товара.  

Как предприниматель, Вы должны производить и 
продавать такие товары, которые безопасны для здоровья 

и жизни человека, его имущества и безопасны для 
окружающей среды.  

Вы обязаны разбираться в свойствах Ваших товаров.  
Вам нужно знать следующие показатели качества 

вашего товара: 
 Связанные с функцией товара (грузоподъемность, 

вместимость, калорийность, производительность). 
 Связанные с надежностью (безотказность, 

ремонтно-пригодность, долговечность). 
 Связанные с экономичностью (расход топлива, 

воды, электричества) 
 С эргономичностью товара (освещенность, 

температура, влажность, шум) 
 С внешним видом товара (модность, дизайн, цвет)  

 С экологичностью – безопасность использования 
для окружающей среды 

 
 

Что такое стандартизация и сертификация 
продукции? 

Стандарт – в переводе с английского «норма», 
«мерило», «образец». 

Стандартизация – это установление норм и правил 
для продукции.  

Существуют Закон Республики Казахстан «О 
Стандартизации» и закрепленные за ним нормативные 

документы по стандартизации.   
Сертификация – процедура, по которой выбранная 

государством сторона, дает гарантии, что продукция или 
услуга, соответствуют всем требованиям.  

Сертификация может быть обязательной или 
добровольной. 

Обязательная сертификация нужна для 
государственного контроля над качеством и безопасностью 

продукции.  
Добровольная сертификация повышает 

конкурентоспособность товара.  
Для получения сертификата Вам нужно обратиться в 

соответствующий орган по сертификации. Органы по 
сертификации выдают сертификаты соответствия и 

лицензии на использование знака соответствия. Также эти 
органы приостанавливают или отменяют действия 

выданных ими сертификатов.  
Идентификация продукции – процедура, по которой 

определяют соответствие продукции требованиям на 

данный вид продукции. Идентификация состоит из 
проверки сведений о продукции и внесение этих сведений 

в сертификат, этикетку, упаковку и т.д. 
 

 



Жаңа тауарды қалай жасауға болады? 
Бизнестің дамуы нарықта жаңа тауарларды жасауға 

әкеліп соғады. 
Жаңа тауарларды жасау тӛмендегі кӛрсеткіштердің 

негізінде іске асады: 
 Жаңа тауарлардың құрылымы, жаңа 

технологиялар мен жаңа ашылулардың арқасында 
(мысалы,  үсікке тӛзімді кӛкӛністерді ӛсіру).  

 Бар тауарға біршама ӛзгертулер енгізу (мысалы, 
жем негізінде жасалынған мармелад.) 

 
Тауарды тҥрлендіру дегеніміз не? 

Түрлендіру - жаңадан тұтынушылар тарту негізінде 
тауар сапасына жасалынған ӛзгертулер мен 
жаңалаулар(оның сапасы сыртқы түрі) 

Түрлендіру- ӛзгерту енгізуді білдіреді. 
Сіз тӛмендегі жолдармен ӛзгерістер енгізе аласыз: 

 Ӛнімнің жаңа түрін жасау. 
 Ӛнім сапасын арттыру. 

 Ӛнімнің  стилін ӛзгерту (сыртқы түрі, қаптама т.б.) 

 Фунционалдық құрылымын ӛзгерту (ӛнім 
құрамына жаңа құрамды қосу және тағы басқа). 

 
 

         САТЫЛЫМДА ҚАНДАЙ СТРАТЕГИЯНЫ ҚОЛДАНУ 
         ҚАЖЕТ? 

Сатылым стратегиясы сіз сатып жатқан тауар 
немесе қызметтің неге және кім үшін сатып жатқандығын 

кӛрсетеді. 
Дұрыс сатылым стратегиясын жасау үшін мына 

сұрақтарға жауап беріңіз. 

 Сіз тауарыңызды немесе қызметіңізді қандай 

бағамен сатып жатырсыз? 
 Сіздің басты клиенттеріңіз кім? 

 Сіз клиентіңіздің қандай проблемасын шешіп 
жатырсыз?(клиенттің қандай қажеттілігін сіздің ӛніміңіз 

қанағаттандырады)? 
 Сіздің ӛніміңізд ің бәсекелестерге қарағанда 

артықшылығы? 
 Сіз ӛз бизнесіңізді ары қарай қалай дамытпақсыз? 

Сатылым стратегиясын таңдай отырып 
тұтынушының іс-қимылын бақылау сегменттері: 

Тӛмен бағалы сегмент сатылымның кӛп болуымен 
бағаның тӛмендігімен анықталады.Сіздің бәсекелестік 

арттықшылығыңыз – баға. 
Орта бағалы сегмент бұл клиенттермен жұмыс істеу 

кезінде күрделі болып табылады. Сіздің бәсекелестік 
артықшылығыңыз дұрыс қызмет кӛрсету және тауар 
сапасы. 

 «Премум» сегменті үлкен бағасы жоғары аз 
сатылатын тауарлар.Сіздің бәсекелестік артықшылығыңыз 

–сыртқы түр.Ол үшін сізд ің офисіңіз ӛтімді аймақта 
орналасуы қажет және ең жақсы жұмыскерлерді жалдау 

қажет. 
Тауармен қызметті сатуда  сіз тӛмендегідей 

сатылым түрлерін қолдана аласыз: 
 Даналап сату 

 Жаппай сатылым 
 Тікелей сатылым 

Даналап сатылым – нақты сатушыға сату.Дүкендер 
,киоскілер,сауда желілері ,фирмалық дүкендер арқылы іске 

асырылады. 
 Ӛз – ӛзіне қызмет ететін кәсіпорындар – 

тұтынушының ӛзі таңдауына мүмкіндік береді. 
 Қызмет етуі шектеулі  кәсіпорындар  -  

тұтынушыға   таңдауға  кӛмектеседі. 

Как можно создать новый товар? 
Развитие бизнеса может привести к созданию новых 

товаров, чтобы предложить их на рынке.  
Создание новых товаров делается на основе: 

 Новые функции товара, благодаря новым 
открытиям или новым технологиям (например, 

выращивание морозостойких овощей) 
 Внесение небольших изменений в существующий 

товар (например, оригинальный мармелад, но на основе 
джема). 

 
Что такое модификация товара?  

Модификация – изменение и улучшение товара для 
привлечения новых покупателей (его качество, свойства 
или внешний вид). 

Модификация означает и внесение изменений. 
Вносить изменения Вы можете путем: 

 Создание новой модели продукции  
 Улучшение качества продукции 

 Изменения стиля продукции (внешний вид, 

упаковка и т.д.) 
 Изменение функциональных свойств (добавление 

новых функции продукта и т.д.) 
 

КАКУЮ СТРАТЕГИЮ ПРОДАЖ ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 
 

Стратегия продаж показывает кому, зачем и как Вы 
продаете свой товар или услугу. 

Чтобы создать правильную стратегию продаж, нужно 
ответить на вопросы:  

 По какой цене Вы продаете свой товар или услугу? 

 Кто Ваши основные клиенты? 

 Какие проблемы клиента Вы решаете (какие 
потребности клиента удовлетворяет Ваша продукция)?  

 Какие преимущества у Вашей продукции по 
сравнению с конкурентами? 

 Как Вы собираетесь развивать свой бизнес? 
Выбирая стратегию продаж, нужно понимать, как 

ведет себя потребитель из разных сегментов.  
Низкоценовой сегмент отличается большим 

количеством продаваемых товаров и низкой ценой 
каждого. Ваше конкурентное преимущество – цена.  

Среднеценовой сегмент более сложен в части работы 
с клиентами. Ваше конкурентное преимущество – 

правильный сервис и качество товаров. 
Сегмент «премиум» отличается небольшим 

количеством продаваемых товаров по высокой цене. Ваше 
конкурентное преимущество – имидж. Вам нужно, чтобы 
Ваш офис находился в престижном районе, дорого 

оформить место продажи, нанять лучших работников.  
Продавать товары или услуги Вы можете сами или 

использовать следующие стратегии продаж: 
 Розничные продажи 

 Оптовые продажи 

 Прямые продажи 
Розничная торговля – продажи конкретному 

покупателю. Может осуществляться через киоски, 
магазины, торговую сеть, фирменные магазины. 

Предприятия розничной торговли бывают следующих 
видов: 

 Предприятия самообслуживания – позволяют 

покупателям самим выбирать товар. 

 Предприятия с ограниченным самообслуживанием – 
помогают покупателю с выбором при помощи сотрудников 

предприятия. 
 Предприятия с полным обслуживанием – это 



 Толық қызмет кӛрсететін  кәсіпорындар -  әмбебап 
дүкендерде , сатушы  сатып алушыға толығымен кӛмек 

кӛрсетеді. 
 Ассортимент бойынша дүкендер бӛлінеді : 

 Мамандандырылған дүкендер, мысалы бір заттың 
бірнеше  түрін ұсынады (Мысалы,кітап дүкені, жиһаз 

дүкені, спорттық киім дүкені) 
 Универмагтар бірнеше тауарлардың, киімдердің, 

 шаруашылық тауарлар және тағы да басқа 
топтамаларының сұрыптарын ұсынады. Әр  тауар 

сұрыптарының ӛзінің бӛлімдері бар. 
 Универсамдар - үлкен сатылым және тӛмен 

бағаларымен ерекшеленетін  үлкен кәсіпорындар. 
 Жекелеп қызмет кӛрсететін кәсіпорындар- 

қонақүйлер, шаштараздар,әуе копаниялары,кинотеатрлар 
және тағы да басқалар. 

Жекелей сатылым кәсіпорындары бағаларының 
деңгейіне байланысты бӛлінеді: 

 Тӛмендетілген бағалар дүкендері  үлкен кӛлемде 
тӛмен бағалармен сауда жасайды.тауар қорларының 

айналымы универмагтардағыдай 5-7 емес, бір жылда 15 
есеге дейін барады. 

 Дүкен – қойма -  бұл үлкен кӛлемдегі тауарларды 
жаппай арзан бағамен сататын сауда 

кәсіпорындары.Мысалы, жиһаз дүкені, қоймадан тікелей 
жиһаз сатады.  

 Дүкен -  кӛрсету залдары бар, баға парақшалары, 
каталогтармен  жұмыс істейді.Мысалы, ювелир дүкендері, 

компьютерлік техникалар және тағы басқалар. 
Кӛтерме  сатылым -   бұл үлкен және кіші 

компаниялардың  компанияларға тауарларды жаппай 
сатуы.Сатып алушы компания – тауарды сату алғаннан 

кейін оны даналап сатуы мүмкін немесе ӛзінің ӛндірісіне 
пайдаланылады кӛтерме сатылым әдетте ұйымдастыру 

нарығында пайдаланылады. 
Кӛтерме  сатылым қолма-қол ақшасыз есеп айырысу 

арқылы толық немесе  бӛлшектеме  аударым арқылы 
жүргізіледі. 

Кӛтерме сауда  сатушылары үш түрге бӛлінеді. 
 Кӛтермелеп сатып алушылар 

 Брокер -агенттер 
 Кӛтерме бӛлімдер 

Кӛтермелеп сатып алушылар. Ол тауар меншігіне 
құқығы, ӛз істері бар тәуелсіз кәсіпорындар. Оларды әр 

түрлі атайды:кӛтерме сауда фирмалары, базалар, 
дистибьюторлар, сауда үйлері. Кӛтермелеп сатып 

алушылардың екі түрі бар.Олар:толық және шектеулі 
қызмет кӛрсету циклдері. 

Толық циклдік қызмет кӛрсететін кӛтермелеп сатып 
алушылар мынадай қызметтерді атқарады,тауар қорларын 

сақтау,тауарды жеткізу,тауарды несиеге беру т.б.Бұл 
саудагерлер кӛтерме және дистрибьюторлар болып 
табылады. 

Шектеулі циклді кӛтермешілер ӛзінің клиенттеріне 
аз қызмет етеді. Олардың түрлері тӛмендегіше:  

Кӛтерме саудагер,нақты ақшаға жұмыс істейді, 
бұған тауарды жеткізу кірмейді. 

Кӛтерме саудагер – коммивояжер – сату мен қатар 
тауарды жеткізіп салады. 

Кӛтерме саудагер ұйымдастырушы – әр түрлі 
салаларда жұмыс істейтін оның ішінде(шикізат,ауыр құрал 

жабдықтар) бұл кезде ол тауармен ӛзі айналыспайды 
тауарды артатын компанияға жеткізіп салатын ұйымды 

табады. 
Кӛтерме саудагер– консигнант – даналап сату 

дүкендеріне қызмет кӛрсетеді және сатып алушыға 
сатқаны туралы есеп жібереді. 

универмаги, продавцы полностью помогают покупателю в 
выборе товара.  

По ассортименту розничные магазины делятся на: 
 Специализированные магазины предлагают 

большое количество видов товара одного ассортимента 
(например, магазины спортивной одежды, мебельные 

магазины, книжные магазины) 
 Универмаги предлагают несколько ассортиментных 

групп товаров – одежду, хозяйственные товары и пр. Для 
каждого ассортимента товара есть свой отдел. 

 Универсамы - крупные предприятия 
самообслуживания с большими продажами и низкими 

ценами.  
 Розничные предприятия услуг – гостиницы, 

парикмахерские, авиакомпании, кинотеатры и т.д. 
По уровню цен предприятия розничной торговли 

делятся на: 
 Магазины сниженных цен торгуют в большом 

количестве по низким ценам. Обороты товарных запасов в 
таких магазинах доходит до 15 раз в год, а не 5-7, как в 

универмагах. 
 Склад-магазин – это торговое предприятие, 

которое продает в больших объемах по низким ценам. 
Например, мебельный магазин, который продает мебель 

прямо со склада.  
 Магазины – демонстрационные залы  - торгуют по 

прайс-листам и каталогам. Например, ювелирные 
магазины, компьютерная техника и т.д. 

Оптовые продажи – это продажи товаров крупными 
или мелкими партиями компании-покупателю. Компания-

покупатель может потом использовать товар для 
реализации в розничной сети или для своего 

производства. Оптовые продажи обычно присутствуют на 
рынке организаций.  

Оптовые продажи обычно проходят путем 

безналичного расчета – перечислением средств полностью 
или по частям.  

Оптовики делятся на: 
 Оптовики-купцы 

 Брокеры-агенты 

 Оптовые отделения 
Оптовики-купцы. Это независимые предприятия, 

которые приобретают право собственности на товар, с 
которым имеют дело. Их называют по-разному: оптовые 
фирмы, базы, дистрибьюторы, торговые дома. Оптовики-

купцы бывают двух видов – с полным и ограниченным 
циклом обслуживания. 

Оптовики с полным циклом обслуживания оказывают 
такие услуги, как хранение товарных запасов, доставка 

товаров, товарные кредиты и пр. Это торговцы оптом или 
дистрибьюторы.  

Оптовики с ограниченным циклом обслуживания 
оказывают своим клиентам меньше услуг. Оптовики с 

ограниченным циклом обслуживания бывают: 
Оптовик, торгующий за наличный расчет без 

доставки товара 
Оптовик-коммивояжер – не только продает, но и 

доставляет товар покупателям. 
Оптовик-организатор – работает в отраслях, в 

которых обычно проходит бетарная торговля (сырье, 
тяжелое оборудование). При этом он сам не занимается 

товаром, а находит производителя товара, который 
отгружает товар покупателю.  

Оптовик-консигнант – обслуживает магазины 
розничной торговли и выставляет счета розничным 

торговцам за то, что продано.  
Оптовик –посылторговец – рассылает каталоги 



Кӛтерме жіберуші саудагерлер – клиенттерге 
каталогтарды таратады. Тапсырыс берілген тауар кейін 

пошта немесе автокӛлікпен жіберіледі. 
Брокерлер және агенттіктердің тауар  меншігіне  

құқығы жоқ. Олардың тапсырмасы сатуға және сатып 
алуға кӛмектесу. Ӛз қызметіне тӛлемді 5-10 пайыз 

сатылған тауардың бағасынан алады. 
Агенттер  - сатып алушы мен сатушыны 

таныстырады. 

Кӛтерме саудагер – комиссионерлер – бұл 
фирмалық агенттіктер. Олар тауарды арнайы нарыққа 

жеткізеді,барлық бӛлімін сатып, ӛзінің комиссиясын 
есептеп қалған соманы ӛндірушіге жеткізеді. 

Кӛтерме  бӛлімшелері және ӛндіруші конторлар. 
Тікелей сатылым -  тауарлармен қызметтерді сату 

олар жеке тұлға сатушы және сатып алушы арқылы 
жүргізіледі. Мысал ретінде тікелей сатылым туралы 

айтайық, «дивандағы дүкен»,сіз теледидар кӛріп, немесе 
ғаламтоорды ақтарып отырып жарнамадағы тауарды 

кӛресіз де телефон арқылы тапсырыс бересіз,тауар пошта 
немесе жеткізуші арқылы жеткізіледі. Тікелей  сатылым 

дегеніміз тікелей жеткізіп беру немесе ӛндіруші 
кәсіпорындардың фирмалық дүкендері арқылы жүргізілетін 

сатылым. 
 

Сатылым стратегияларының табысты тҥрлері  
Коносукэ Мацусита – жапон кәсіпкері Matsushita 

Electrik, тұрмыс техникаларының электрондық бренді 
Panasonic, Technics, National-дың  негізін қалаушы. 

Коносукэ 1917 жылы 15 маусымда  ӛз 
компаниясының негізін қалайды. Бастапқы капиталы 100 

йен болған.Ол ӛндіріспен қатар арзан электр тауарларын 
сатып отырған. Ӛзі,әйелі екі жалданған жұмысшы кішкене 

ғана пәтерде еңбек етті. Сатылымның аз болуына 
байланысты 1917 жылы  компания құлдыраудың алдында 

тұрды.  Коносукэ енді ӛз электр дүкенін  әмбебап  сауда 
үйіне айналдыруды кӛздеді. Бұл кезде оның компаниясы  

инновациялық ӛнім электрлік жалғастырғыш тетік 
шығарды. Ӛнім сапасының жоғарылығымен ерекшеленіп, 
танымал бола бастады.  Велосипедке арналған шамдарға 

сұраныс кӛбея бастады.Ол кезде мұндай шамдар 3 
сағаттан артық жұмыс істемейтін еді.  Коносукэ осы  

проблеманы шешу үшін  велосипедтік лампаны пулемет  
түрінде шығарды және ол  зарядсыз 40 сағаттан астам 

жұмыс істеді.  Басында бұл кӛрсеткішке ешкім сенбеді, 
бірақ уақыт ӛткен сайын адамдар сеніп, танымал 

болды.Одан ары  майшамдардың орнына  стол лампалары 
пайда болды. 

 
 

 
Гарлан Сандерс -  Kentucky Fried Chicken KFC тез 

дайындалатын  жеңіл тамақ негізін қалаушы  . 
1930 жылы  Гарлан  Кентуккиде ӛз 

автошеберханасын ашып, ол үшін федеральды 
магистральдың 25- ші орамын таңдайды. Бұл жолдармен 

солтүстіктен адамдар ағылып жататын.Олар кәсіпкердің 
әлеуетті клиенттері еді.    

 Ол қызмет аясын кеңейтіп енді автошеберхананың 
жанынан клиенттерге арнап шағын асхана салуды 

ойластырды. Сандерс  тамақты ас үйде дайындап отырды. 
 Осыдан кейін оның   автошеберханасы  ӛзінің 

қуырылған    тауығымен танымал бола бастады. 
Асханасының атын ол  « Гарлен Сандерстің Кентукки 

қуырылған тауығы»  деп атады. Құрамында 11 
дәмтұздатқыш бар дәмдеуішті халық жақсы бағалады. 

Кейінірек ол  «Sanders Court&Cafe»  дәмханасын, жеке 

клиентам. Заказанный товар потом высылается по почте 
или доставляется автомобильным транспортом. 

Брокеры и агенты – не берут на себя право 
собственности на товар. Их задача – помочь купле-

продаже. За свои услуги они берут вознаграждение, 
обычно 5-10% от продажной цены товара. 

Агент – представляет покупателя или продавца. 
Оптовики-комиссионеры – это фирмы-агенты. Они 

поставляют товар на определѐнный рынок, продают всю 

партию, вычитают свои комиссионные и передают 
оставшуюся сумму производителю.  

Оптовые отделения и конторы производителей.  
Прямые продажи – продажа товаров и услуг, которая 

проходит путем личного контакта продавца и покупателя. 
Примером прямых продаж может быть «магазин на 

диване», когда телезритель, посмотрев передачу о 
продаже товара, делает заказ по телефону и товар 

доставляется курьером или почтой. Или другими 
примерами могут быть продажи через интернет-магазин 

или заказ продукции по каталогу. К прямым продажам 
можно отнести торговлю вразнос или торговлю 

предприятий-производителей через свои фирменные 
магазины.  

 
 

Примеры успешных стратегий продаж: 
Коносукэ Мацусита - японский бизнесмен, 

основатель Matsushita Electric, известной своей бытовой 
электроникой под брендами  Panasonic, Technics, National.  

15 июня 1917 года Коносукэ основывает свою 
компанию с начальным капиталом не более 100  йен. Он 

решил начать производство и розничные продажи 
недорогих электротоваров. Он, жена, два нанятых 

работника и его шурин трудились в крошечной квартирке 
над производством штепсельных вилок. Тем не менее, 

продажи вилок были низкие, и к концу 1917 года маленькая 
компания стояла на грани разорения. Коносукэ решил 

превратить свой магазин специализированного товара в 
универмаг электротоваров. Его компания начала 
производство инновационных на то время электрических 

переходников. Продукция была очень популярна и 
заслужила хорошую репутацию качественного товара по 

невысокой цене. Еще одним видом товаров были 
велосипедные лампы. В то время лампы уже существовали, 

но работали не более 3 часов и были ненадѐжны. Решив 
преодолеть эти недостатки, Коносукэ спроектировал 

велосипедную лампу в форме пули, которая работала без 
подзарядки до 40 часов. Вначале никто не признал товар, и 

мало кто верил в подобные возможности, но затем лампы 
стали очень популярны. Далее последовал выпуск 

настольных ламп, использовавшихся  вместо  керосинок.  
Гарлан Сандерс – основатель сети быстрого питания 

KFC (Kentucky Fried Chicken).  
В 1930 году Гарлан открывает свою автомастерскую в 

штате Кентукки, выбрав для нее наилучшее место - обочину 
25-й федеральной магистрали. По этой дороге люди 

добирались из северных штатов. Поток клиентов был 
нескончаем.  

Вскоре, Сандерс решает, что нужно сделать 
небольшую столовую для клиентов, которые ждут, пока 

пройдут все операции над их автомобилем. Еду Сандерс 
готовил прямо на домашней кухне. Уже скоро его 

автомастерская прославилась на весь Кентукки своей 
жареной курятиной. Она получила название: 

«Кентуккийский жареный цыпленок Гарлана Сандерса».  Все 
клиенты отмечали качество его приправы, которую он 

готовил из 11 различных специй. Позже он открывает 



мейрамханасын ашты.Гарлан тапсырысты дайындауға 10-
15 минут жұмсайтын. Бұл жылдары Гарланда үлкен 

кӛлемдегі тапсырыстар мен ақшалар болды. 
 Бірақ кейін 50 – ші жылдары  75-  ші 

магистральдың құрылысы аяқталып,  ашылды да 
клиенттер саны күрт тӛмендеп,  тамаша бизнес бірден 

құлдырады.  
Одан әрі ол ӛзінің сату тактикасын ӛзгертуді 

ұйғарды.Енді қуырылған  тауығын басқа ресторандарға 

сатып отырды.Осылайша ол Американың  ресторандарын 
жаулап ала бастады.Оған алғашқы тапсырыс берушісін 

табу оңай болған жоқ, кӛп уақыты кетті.Кеілісім-шарт 
бойынша ол  ресторандардан әр балапаны үшін бар 

болғаны 5 центтен алып отырды. Есесіне тапсырыс кӛлемі 
арта берді. Ол клиенттерін осылай жинады. 60 жылдардың 

басында  жүзден асқан АҚШ ресторандары Гарлан 
Сандерстің клиенттері болды.  

4 жылдан кейін  Kentucky Fried Chicken KFC 
табыстың шегіне шықты.  Қартайған Гарлан ӛз  

компаниясын  жеке инвесторларға сатуды кӛздеді.  Мәміле 
бойынша ол оны 2 млн доллар – ға сатып,  жыл сайын 

бренд беті болғандықтан оған 250 мың АҚШ долларын 
тӛлеп отырды . 

 
 

 
 

 
           МЕРЧЕНДАЙЗИНГ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 

 
 Мерчендайзинг -   бұл тауарды, тауарлық марканы, 

брендтерді, қораптарды тез ӛткізу үшін сауда 
орындарында ұйымдастырылатын шаралар . 

Мерчендайзинг сізге : 
 Әртүрлі тауарларды  дұрыс  қоюға 

 Сатып алушыларға ыңғайлы орын жасау 
 Анықталған тауарды сатып алуға  сатып 

алушының құлшынысын арттыруға кӛмектеседі. 
 Дұрыс мерчендайзинг – бұл дұрыс қолдану. 

 Сату орындарын жасау 
 Сауда құралдарын залда дұрыс қою 

 тауарлардың орналастырылуы 
 POS  материалдарын  қолдану (POS – баға 

жапсырмасы , жалаушалар,  жапсырмалар,  лоткалар, 
биркалар т.б) 

Егер сіз мерчендайзингтік заңдарын білсеңіз, олар 
сізге сауда кӛлемін ұлғайтуға кӛмектеседі. 

1. «Пішіндер мен фондар»  заңы.  Тауарлардың 
арасында біреуін айшықтап кӛрсету.   

Бұларды мыналардың есебінен  істеуге болады: 
  Сандар мен ӛлшемдер. Ол үшін бір тауардың 

саны  басқаларға қарағанда кӛп  болуы  керек.  Болмаса 
тауардың кӛлемі  басқалардан қарағанда кӛлемді болу 

тиіс. 
  ашық түстер(адамдар кӛбнесе ашық және 

жылтыр түстерге назар аударады - қызыл, сары, сарғыш). 
 Тауарлардың ерекше формалары немесе 

қаптамалары 
 жарықбергіштер 

 POS  материалдары 
2. «Кӛз деңгейі»  заңдары. Адамның орташа  бойын 

есептегенде кӛз деңгейін анықтайтын болсақ,адам   кӛру 
деңгейінен  20 см жоғары қойылған заттарға тез кӛңіл 

бӛледі.  Сондықтан  заттарды осы деңгейде   қою керек. 
Балаларға арналған тауарларды балалардың кӛзі кӛретін  

жерлерге қою. 
3. «Ӛлі зоналар»  заңдары.  Қозғалмай тұрған 

мотель Sanders Court & Cafe, который был еще и 
самостоятельным рестораном быстрого обслуживания. 

Гарлан тратил порядка 10-15 минут на приготовление 
заказа. В эти годы у Гарлана было огромный поток заказов и 

денег.  
В 50-е годы завершилось строительство 75 

федеральной магистрали. Ресторан Сандерса оказался вне 
поля зрения проезжающих с севера американцев. 
Количество клиентов резко сократилось. Некогда 

успешный бизнес покатился вниз. 
Поразмыслив, он решил изменить тактику продаж. Он 

начал продавать своих цыплят другим ресторанам. Так, 
начались его многочисленные разъезды по 

многочисленным ресторанам Америки. Понадобилось 
немало времени, прежде чем он смог найти первого 

заказчика. По условиям договора Сандерс получал в 
каждом ресторане всего 5 центов за каждого своего 

цыпленка. Неплохо, учитывая, что объемы заказов 
постоянно росли. Надо ли говорить, что в начале 60-х 

годов, клиентами Гарлана Сандерса были несколько сотен 
ресторанов США.   

Уже через 4 года Kentucky Fried Chicken выходит на 
пик славы, и старый Гарлан решает продать компанию 

частным инвесторам. По условиям сделки, он получил 2 
миллиона долларов наличными и должность «лица» 

компании, за которую ему платили около 250 тысяч 
долларов в год. 

 
ЧТО ТАКОЕ МЕРЧЕНДАЙЗИНГ? 

 
Мерчендайзинг – это мероприятия для продвижения 

товара, торговой марки, бренда, упаковки в месте 
продажи. 

Мерчендайзинг поможет Вам: 
 Правильно расположить разные товары  

 Создать уютную обстановку для покупателей 
 Повысить у покупателей желание выбрать 

определенный товар 
Правильный мерчендайзинг – это правильное 

использование: 
 Оформление места продаж 

 Расположение торгового оборудования в зале  
 Расположение товара 

 Применение POS-материалов (POS-материалы – 
ценники, флажки, наклейки, лотки, бирки и пр.)  

Вам нужно знать законы мерчендайзинга. Они Вам 
помогут увеличить продажи. 

1. Закон «Фигуры и фона». Нужно ярко выделить 
один товар среди других.  

Это можно сделать за счет: 
 Количества или размера. Например, количество 

одного товара должно быть больше чем других. Или товар 
должен быть большего размера.  

 Ярких цветов (человек обращает больше внимания 
на яркие и блестящие цвета – красный, желтый, 

оранжевый). 
 Необычной формы товара или упаковки 

 Подсветки 
 POS-материалов 

2. Закон «Уровня глаз». Если взять средний рост 
человека и определить уровень глаз, то человек быстрее 

находит то, что находится выше и ниже этого уровня на 20 
сантиметров. Поэтому товар нужно размещать в этом 

диапазоне. Товары для детей нужно размещать на уровне 
глаз ребенка. 

3. Закон «Мертвой зоны». Все, что видит вокруг себя 
неподвижно стоящий человек, называется зрительским 



адамның кӛзіне түсетін аумақтың бәрі кӛру алқабы болып 
табылады. Кӛз аумағынан тӛмен орналасқан заттарға аз  

кӛңіл бӛлінеді.Адам тӛменгі сол жақ аумаққа сирек кӛңіл 
аударады. Яғни үлкен кӛлемдегі тауарлар тӛменгі 

сӛрелерде орналасуы тиіс.  Тауарларды  бір қатар етіп 
қоюға болмайды.  Зеттеу нәтижесі бойынша тӛменгі 

сӛрелердегі сауда тек 5 пайызды құрайды. 
4.  «Кӛңіл аудару»  заңдары.   Адам  кӛрінетін 

аумақтағы кез -келген пішінге назар салады және әрі 

қарай ол ӛзінің кӛңілін басқа пішінге  аударады.Бұдан 
шығатыны ұқсас тауарларды бірінен соң бірін бір сызық 

бойына қоюға болмайды.Олардың арасын бӛлгіштер қойып 
немесе басқа тауар, мысалы, POS- материалдарын 

орналастыру қажет.Сонымен қатар әр түрлі формадағы әр 
түрлі тауарларды бірінен соң бірін жерге қою болмайды. 

Бұл адамды жай бір тауардан екінші тауарға ауысуға 
кедергі жасайды. 

5. «Топтасу» заңдары.Бұл заң адамның қоршаған 
орта жайлы  не ойлайтынын кӛрсетеді. Егер  ақпарат 

топталып тұрса, адам оны тезірек қабылдайды.  Тауарлар 
түріне, тауарлық маркасы, бағасына қарай топтарға 

бӛлініп тұрса  және тағы басқа. Тауарларды сатып алушы  
тез табу үшін оның қалай қойылғаны ӛте 

маңызды.Топтастыру мысалы, бір коллекциядан киімдер 
қатар ілінеді – кеудешелер, шалбарлар,жейделер және 

тағы басқа. 
6. «7+/-2» заңы.  Адамдар бір мезгілде кӛп затты 

есте сақтай алмайды, кӛп болса 7-9 зат  есте сақталады. 
Ал, дүкенде 3-5 затты, ӛйткені адам бірнеше іс әрекетті бір 

уақытта жасауы мүмкін.  Сондықтан да сӛреде 5 заттан 
артық болмағаны жӛн. Мысалы, фотоаппараттың 5 түрі.  

Сіз сондай- ақ сауда орнының сыртқы  түріне де 
кӛңіл бӛлуіңіз қажет.Сатып алушыны тартуға мыналар 

кӛмектесе алады: 
 Сыртқы  әсемдеу, орындықтар, витриналар, 

жарқыраған кӛрсеткіштер мен жазбалар. 
  Сату орнының стилі сатылатын тауармен  сәйкес 

келуі керек . 
  Сату орнының атмосферасы – айрықша сауда 

құралдарымен жабдыӛталып, сәйкес түс,  иіс, әуен т.б 
таңдалуы керек. 

 Сіз келесі  ережелерді сақтауыңыз қажет: 
  Сӛрелерге сатып  алушы күткен  тауарларды қою 

керек. 
 Заттаңбалар мен жапсырмаларда тауардың бағасы 

мен оның мінездемесін жазып  қою қажет 
  Уақыт ӛткен сайын  тауарлардың  орнын 

ауыстыру қажет. 
 Сыйлық талондары- (тауарларды тегін алу),  

сұраныс пен сату кӛлемін арттырады. 
  Кӛп сатылатын тауарларды қатардың басы мен 

соңына керісінше аз сатылатын тауарларды  қатардың 
ортасына қойған абзал. 

  Ӛндірушіден алған фирмалық  заттаңбаларды 
қолдануға болады. 

  Бағасы анық кӛрсетілген тауарларды сатып 
алушы тез алып  кояды 

  демонстрациялық стендтер сатып алушылардың 
тауар туралы қосымша ақпарат алуына мүмкіндік береді 

 Тауар туралы жарнамалар оның жанында  немесе 
соған апаратын жолда орналасуы қажет. 

 

полем. На предметы, которые находятся в нижней части 
зрительского поля, человек обращает меньше всего 

внимания. Человек реже останавливает взгляд на нижнем 
левом углу поля. Значит крупного размера товар должен 

располагаться на нижних полках. По данным 
исследований, на нижние полки приходится всего лишь 5% 

продаж. 
4. Закон «Переключения внимания». Человек обычно 

в зрительном поле выделяет какую-либо фигуру, и дальше 

он переключает свое внимание на другую фигуру. Значит 
нельзя одинаковые товары выставлять один за другим в 

линейку. Нужно между ними ставить разграничители или 
выделять каждый товар, например POS-материалами. Но 

нельзя также, чтобы разные товары разных форм стояли 
подряд в одном месте. Это тоже мешает человеку спокойно 

переключаться с одного товара на другой.  
5. Закон «Группировки». Этот закон показывает как 

человек мыслит и воспринимает окружающую среду. 
Человеку легче воспринимать информацию, если она 

состоит из групп. Товары должны быть разбиты на группы 
по видам, торговым маркам, цене и т.д. Важно выложить 

товары так, чтобы покупателю было легче в нем 
ориентироваться. Пример группировки: одежда из одной 

коллекции вывешены рядом – блузки, брюки, рубашки и 
т.д. 

6.  Закон «7+ /- 2». Человек не может запомнить все 
– в один момент он может запомнить до 7-9 предметов. В 

магазине это 3-5 предмета, потому что человек делает 
несколько действий одновременно. Можно посоветовать, 

чтобы число товаров на одной полке или витрине было не 
больше пяти. Например: 5 видов фотоаппаратов одного 

производителя на полке. 
Вам нужно уделить внимание внешнему оформлению 

места продажи. Привлечь покупателя помогут: 
 Наружное оформление, скамейки, витрины, яркие 

указатели и надписи, зеркала и т.д. 
 Стиль места продажи должен быть схожим с 

продаваемым товаром.  
 Атмосфера места продажи – необычное торговое 

оборудование, красивая подсветка, запахи, музыка и т.д.  
Вы можете следовать следующим правилам: 

 На полки нужно выставлять те товары, которые 
покупатели ожидают найти в магазине  

 На этикетках и ярлыках указывают цену, 
характеристику и качество товара, которые побуждают 

покупателя совершить покупку. 
 На передний план нужно выставлять товары, у 

которых маленький срок хранения. 
 Следует время от времени, менять местами 

расположения товаров. 
 Подарочные талоны (на бесплатное приобретение 

товаров), помогают увеличению спроса и повышают 
продажи.  

 Товары, которых больше всего продаются, нужно 
ставить на полке в начале ряда и в конце. А товары трудно 

продаваемые, нужно располагать в середине ряда. 
 Нужно использовать фирменные ценники и 

этикетки от производителей. 
 Покупатели легче берут товары, цена на которые 

хорошо видна. 
 Демонстрационные стенды дают дополнительную 

возможность рассказать покупателям о товаре. 
 Рекламные материалы должны находиться рядом с 

местом продажи этого товара или по пути к нему.  
 

 



«МАРКЕТИНГ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «МАРКЕТИНГ» 

 
4.1 тапсырма. Сіздің клиентіңізді немесе клиенттер тобын толық сипаттап беріңіз.  

Задание 4.1. Опишите подробно Вашего клиента или группу клиентов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2 тапсырма. Сіз бизнесіңізде клиенттік бағытты қалай кӛтеретін боласыз? Сіз бизнесіңіз клиенттер ҥшін 

тартымдырақ болу ҥшін не істейсіз? 
Задание 4.2. Как Вы будете повышать клиентскую ориентацию Вашего бизнеса? Что Вы сделаете, чтобы Ваш бизнес 

стал более привлекательным для клиентов? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 тапсырма.  Сатып алынатын заттардың қандай топтарын білесіз? Сіздің ӛнімдеріңіз қандай топқа 
немесе топтарға жатады? Сізге сату кӛлемін арттыру ҥшін не істеу керек? 

Задание 4.3. Какие группы покупок Вы знаете? К какой группе или группам относятся Ваши продукты? Что Вам надо 
сделать для увеличения объема продаж? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 тапсырма. Сіздің тауарларыңыздың немесе кӛрсететін қызметтеріңіздің бәсекеге қабілеттілігі немен 
анықталады?  Сатып алушылардың пікірінше сіздің тауарларыңыз немесе кӛрсететін қызметтеріңіз 

бәсекелестердің тауарлары немесе кӛрсететін қызметтерінен несімен жақсы?  
Задание 4.4. Чем определяется конкурентоспособность Ваших товаров или услуг? Чем Ваши товары или услуги лучше 

товаров или услуг конкурентов по мнению покупателя?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.5 тапсырма. Сіздің ӛніміңіздің немесе кӛрсететін қызметтеріңіздің  сапасын не анықтайды? Сапаны 

қалай арттыруға болады?  
Задание 4.5. Что определяет качество Вашей продукции или услуги? Как можно улучшить качество?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.6 тапсырма. Сіздің бизнесіңізге қандай стандарттарды енгізу керек? Бҧл тек клиенттерге қызмет кӛрсету 

бойынша ғана стандарттар емес, сонымен қатар қызметте қолданылатын ішкі стандарттар да болуы 
мҥмкін. 

Задание 4.6. Какие стандарты Вам стоит внедрить в Вашем бизнесе?  Это могут быть не только стандарты по 
обслуживанию клиентов, но и внутренние стандарты, применяемые в деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7 тапсырма. Ойыңызда тауарлар немесе қызмет кӛрсетуді ӛзгерту (тҥрін ӛзгерту, жаңарту, жақсарту), 
ассортиментті ӛзгерту  бар ма? 

Задание 4.7. Собираетесь ли вы модифицировать (видоизменять, обновлять, улучшать) свои товары или услуги, 
изменять ассортимент? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 тапсырма. Сіз тауарларыңыз немесе кӛрсетілетін қызметтерді қалай сатасыз? Сату процесінің қандай 
ерекшеліктері клиенттерді қызықтыруға мҥмкіндік береді? 

Задание 4.8. Кому и как Вы собираетесь продавать свои товары или услуги? Какие особенности процесса продаж 
помогут Вам привлекать клиентов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.9 тапсырма. Егер тауарларыңызды даналап сатпақ немесе тауарларды бӛлшек сауда нҥктелеріне 

жеткізбек болсаңыз, тауарларыңызды сӛреге қалай орналастыру керек? 
Задание 4.9. Если Вы собираетесь торговать в розницу или поставлять товары в розничные точки, то, как надо 

выкладывать на полках Ваш товар? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           5.  КӘСІПКЕРЛЕР ҤШІН ҚАРЖЫ 
 

БАНКТІК НЕСИЕ НЕ ҤШІН ҚАЖЕТ? 
 

Несиелер  бизнесті дамыту үшін қажет.  
Мысалы,сіздің табысыңыз 20  пайыз делік, ал сіз несиені 10 

пайызбен ала аласыз.  Мұндай жағдайда  сіз  несие ала 
отырып,  табысыңыздың 10 пайызын  несиеге  құйып 
отырасыз. Әрине маржа аз болады, бірақ жалпы табыс 

ұлғаяды. 
«Бизнесті дамыту»  түсінігі дегеніміз кәсіптің дамуы 

мен  ӛсуіне, жаңа құрылыс  орындарын  салу,   жаңа 
құралдарды  сатып алу,  жаңа тауарларды  шығару т.б 

Бизнесіңізді қалай дамытасыз ол ӛзіңізге байланысты.  
Даму үшін с ізге « мақсатты бизнес  несие»  кӛмектесе 

алады. 
Несиелердің  қандай түрлері мен негізгі формалары 

бар? 
Коммерциялық несиелер -   бұл бір кәсіпорынның 

екінші  кәсіпорынға  арналған  несиесі. Коммерциялық 
несиелер тауар түрінде беріледі,  тӛлемді бӛліп тӛлеу жағы 

келісіледі.  Бұл кезде  ұйым   вексельге жүгініп  екінші 
тұлғаға берілген соманы белгіленген уақытқа тӛлеу 

міндетін алады. Вексель банк арқылы тӛленеді. Бұл 
несиені сатылымды кӛбейту және тездету үшін керек. Бұл 

несиенің пайыз мӛлшері, банктік несиеге қарағанда тӛмен. 
 Банктік несие -   бұл ақшамен берілетін қарыз, 

қаржы институттары мұндай несиені (банктер, қорлар, 
ассоциялар және  тағы басқа)кез келген кәсіпкерлерге, 

кәсіпорындарға, ұйымдарға және тағы басқаларға бере 
алады. 

Тұтынушылық   несиелер -  бұл халыққа берілетін  
несие,   сатып алушылардың  тұтынушылық тауарларын 

және тұрмыстық қызметтерді сатып алуға арналған.  
Олардың екі түрі бар: 

 Коммерциялық несиелер, яғни дүкендерде 
тауарларды сату кезінде бӛліп тӛлеуге берілетін пайызсыз  

тӛлемдер. 
  Тұтыну мақсатында берілетін  банктік несиелер 

Мұндай несиелер  әдетте ұзақ жылдар бойы 
қолданылатын  тауарларға беріледі. (автомобильдер, 

тоңазтқыш, жиһаз және тағы басқа). 
Ипотекалық несиелер -    бұл жылжымайтын мүлікті 

кепілге қою арқылы ұзақ мерзімге берілетін несие. 
(жерлер, ғимараттар және басқалар). 

 Мемлекеттік несие  екіге бӛлінеді : мемлекеттік 
несие және мемлекеттік қарыз. Мемлекеттік несие -  
мемлекеттік несие ұйымдарынан  экономиканы дамыту 

мақсатында  алынған несиелер.  Мемлекеттік қарыздар -   
мемлекет  банктер мен мемлекеттік  несиелік  қаржы 

орталықтарынан несиені бюджеттік қажеттілік үшін алады. 
Сонымен қатар мемлекет облигациялар шығару арқылы 

халықтан, әр түрлі компаниялардан және кәсіпорындардан 
қарыз алады. 

Халықаралық несие  тауар немесе ақша  түрінде 
беріледі.  Несие алушы немесе заем беруші болып  

банктер,  қорлар мемлекеттер  табылады. 
Отандық банктердің кәсіпкерлерге несие беру 

әдістері   : 
  Жекелей несиелеу 

 Овердрафт 
 Ашық несиелік жүйелер 

 Жекелей несиелеу -   несиенің ең қарапайым  түрі.  
Ақша  беру  бірсәттік болып табылады.  Мұндай несиелер   

жекелей және нақты  мақсаты айқындалып, мерзіммен 

            5. ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ? 
 

Кредиты нужны для развития бизнеса. Например, 
прибыльность Вашего бизнеса 20%, а кредит Вы можете 

взять под 10%. В этом случае выделять деньги на текущую 
деятельность (покупка материалов, выплата зарплат и 
т.п.) выгоднее из кредитных средств. Маржа, конечно, 

будет меньше, но общая прибыль увеличится.  
Понятие «развитие бизнеса» означает рост и 

расширение бизнеса: строительство новых помещений, 
покупка нового оборудования, выпуск новых товаров и т.п. 

Как развивать бизнес – решать Вам. А помочь в этом 
может «Кредит на бизнес-цели» – банковский кредит на 

развитие бизнеса. 
Какие существуют основные формы и виды 

кредитов? 
Коммерческий кредит – это кредит одного 

предприятия другому предприятию. Коммерческий кредит 
выдается в виде товаров, с отсрочкой платежа. В этих 

расчетах предприятия пользуются векселем – 
обязательство уплатить какому-то лицу оправленную 

сумму денег в определенный срок. Вексель оплачивается 
через банк. Этим кредитом пользуются, чтобы увеличить и 

ускорить продажи. Процент по этому кредиту, обычно, 
ниже чем по банковскому.  

Банковский кредит – это денежные ссуды, который 
предоставляют финансово-кредитные учреждения ( банки, 

фонды, ассоциации и пр.) любым предпринимателям, 
предприятиям, организациям и т.д.  

Потребительский кредит – это кредит населению, 
для покупки потребительских товаров и оплаты бытовых 

услуг. Он бывает двух видов: 
 В виде коммерческого кредита, то есть продажа 

товаров с отсрочкой платежа в магазинах розничной 
торговли. 

 В виде банковского кредита на потребительские 
цели 

Обычно с помощью такого кредита продаются 
товары длительного пользования (автомобили, 

холодильники, мебель и пр.). 
Ипотечный кредит – это кредиты на долгий срок 

под залог недвижимости (земли, зданий и пр.).  
Государственный кредит разделяется на 

государственный кредит и государственный долг. 
Государственный кредит – кредитование различных 
секторов экономики государственными кредитными 

организациями. Государственный долг – государство берет 
кредиты у банков и других кредитно-финансовых 

организациях на бюджетные нужды. Кроме того, 
государство заимствует деньги путем выпуска облигации 

населению, различным компаниям и предприятиям.  
Международный кредит предоставляется в 

денежной или товарной форме. Кредиторами и 
заемщиками выступают государства, банки, организации.  

Способы кредитования предпринимателей 
отечественными банками: 

 Индивидуальное кредитование 
 Овердрафт 

 Открытие кредитной линии 
Индивидуальное кредитование – отличается 

простотой выдачи кредита. Выдача суммы происходит 
одномоментно. Вопрос о выдаче такого кредита решается 

каждый раз индивидуально и на конкретные цели и сроки.  
Лизинг – вид кредитования, когда лизингодатель 

(банк, лизинговая компания) приобретает в собственность 



беріледі. 

 Лизинг -   несиелеу түрлері,  лизинг беруші 

компания немесе банк болуы мүмкін. Лизингке алынған 
нысан алдымен  уақытша  иемденуге беріліп, лизингті 

толық тӛлеп бітіргеннен кейін   лизинг алушының 
меншігіне  айналады. 

 Лизинг дегеніміз мүлікті  жалға алып, одан кейін 
оны біртіндеп сатып алу.  Мүлік   лизинг мерзімінде  
лизинг берушінің  иемденуінде болады. 

Овердрафт -   несие түрі  уақытша  ақша жоқтығын  
жабу. Бұл қысқа уақытқа беріледі.  

Овердрафт  
 Есеп құжаттарын тӛлеу 

 Салық және басқа тӛлемдерді  тӛлеу 
 Қызметкерлерге жалақы  тӛлеу 

 Басқада шаруашылық  мақсаттарына 

пайдаланылуы мүмкін. 
Овердрафттың  артықшылықтары: 

 Жылдам ресімделуі 
 Овердрафт мақсатты несие  болып табылмайды, 

сондықтан клиент мақсатты несие кезіндегі сияқты 
қаржыны қандай мақсатқа жұмсағанын кӛрсетуге міндетті 

емес, оны ӛзіне қалай тиімді болса, солай пайдалана 
алады.  

 Овердрафт  жаңартылатын несие болып 
табылады, мерзімі ӛткен тӛлемдер болмаған жағдайда 

овердрафттың   мерзімін ұзартуға болады, сол себепті егер 
клиент тарапынан мерзімі ӛткен тӛлемдер болмаса 

овердрафтты бірнеше жылдар кезеңінде пайдалануға 
болады 

 Әдетте, овердрафт шарттары бойынша  несие 
алған кезде  оған қандай да бір  кепілдеме ұсыну талап 

етілмейді. Бұл клиентті кепілдік мүліктік несие ресімдеу 
және оны сақтандыру шығындарынан босатады. 

Овердрафттың  кемшіліктері : 
 Аталған несиені пайдаланудың қымбаттылығы, 

себебі, банк үшін  кепілдік несиелермен салыстырғанда 
овердрафт тәуекелді  ӛнім болып табылады. 

 Овердрафт  сомасының шектеулілігі. Әдетте, есеп 
айырысу шоты бойынша сіздің шаруашылық 

айналымыңыздың 30 пайызынан артық емес мӛлшерде 
беріледі (компанияның бір тобының фирмалары 

арасындағы қаржылық кӛмекті және аударымдарды 
есептемегенде).  

 Банк овердрафт ұсына алатын киенттер тізбесінің 

шектеулілігі.  Есептік шот бойынша айналымдары жоқ 

болса немесе олардың кӛлемі шағын болса банк 
овердрафт ұсынбайды.   

 Тек қолданыстағы бизнеске беріледі. 

Несиелік желі -   белгілі шегі  бар несие болып 

табылады, оның шеңберінде кәсіпкер ақша қажет болған 
жағдайда құжаттармен растай отырып, ақшаны 
бӛліктермен ала алады. 

Несиелік желі – несиені бір сәтте беруден 
айырмашылығы,  оның бірден емес бӛлшектеп берілетіні 

болып табылады. Несиелік желіні  ашу  кезінде оның 
сомасы мен  мерзімі анықталады. 

Беру лимиті–   бұл клиентке берілетін қаржының 
жалпы кӛлемі.                                                                              

Несиелік желіні не үшін ашады: 
 Егерде клиентке белгілі бір уақыт аралығында   

қаражатты жылдам әрі бірнеше рет  алу керек болса 
 Әр жолы кәсіпкер үшін жаңа жеке заем ресімдеуде 

уақытты және ақшаны үнемдеу.  

имущество (объект лизинга), которое хочет получить 
клиент и  передает его во временное владение клиенту 

(лизингополучателю) за определенную плату и на 
конкретный срок. По окончании срока лизинга объект 

лизинга передается в собственность лизингополучателя.  
По сути, лизинг это долгосрочная аренда с 

последующим выкупом. Имущество остается в 
собственности лизингодателя на весь срок лизинга. 

Предметами лизинга могут быть здания, машины, 

оборудование и т.д., которые используются в 
предпринимательских целях.  Предметами лизинга не 

могут быть ценные бумаги и природные ресурсы. 
Овердрафт – вид кредитования на покрытие 

временного отсутствия денег для выполнения обязательств 
в предпринимательской деятельности, выдается на 

короткий срок. Овердрафт может  быть использован для: 
 Оплаты расчетных документов  

 Перечисления налоговых и других платежей 
 Для выплаты заработной платы сотрудникам 

 Для других хозяйственных целей 

Преимущества овердрафта:  
 Быстрое оформление 

 Овердрафт не является целевым кредитом и, 
получая деньги от банка, клиент не обязан показывать, на 

что были потрачены средства, как при целевом кредите, а 
может ими распоряжаться как ему угодно. 

 Овердрафт является возобновляемым кредитом – 
при отсутствии просроченных платежей овердрафт может 

быть продлен, так, что овердрафтом можно пользоваться 
на протяжении нескольких лет, если не было просрочек со 

стороны клиента. 
 Обычно по условиям овердрафта не требуется 

предоставление залога.  Это освобождает клиента от 
излишних затрат на оформление залогового имущества и 

его страхование. 
Недостатки овердрафта:  

 Дороговизна пользования данным видом 
кредитования, т.к. для банка овердрафт является более 

рисковым продуктом по сравнению с залоговыми 
кредитами. 

 Ограничение суммы овердрафта. Обычно, не 
более 30% от Ваших хозяйственных оборотов по 

расчетному счету (без учета финансовой помощи и 
переводов между фирмами одной группы компаний).  

 Ограниченный перечень клиентов, которым банк 

может предоставить овердрафт. При отсутствии оборотов 

по расчетному счету, либо их малом размере вряд ли банк 
предоставит Вам овердрафт. 

 Выдается только действующему бизнесу 

Кредитная линия  - кредиты, определенного 

предела, в рамках которого предприниматель может брать 
деньги по частям, когда появляется необходимость в 
деньгах, подтверждая эту необходимость документами. 

Кредитная линия отличается от одномоментной 
выдачи кредита тем, что кредитная линия выдается по 

частям, а не сразу. При открытии кредитной линии 
определяют срок и сумму линии.  

Лимит выдачи – это общий размер денежных 
средств, выдаваемых клиенту.  

Для чего открывают кредитную линию: 
 Если предпринимателю нужно быстро получить 

денежные средства несколько раз в течение какого-то 
времени 

 Экономия времени и денег для предпринимателя и 
для банка по оформлению каждый раз нового отдельного 

займа. 
Кредитная линия может быть: 



 Несиелік желі: 
 Жаңартылатын  

 Жаңартылмайтын болуы мүмкін . 
 Жаңартылмайтын  несиелік желіде несие 

бӛлшектеп беріледі және  ол лимит шегінен аспауы тиіс.  
Жаңартылатын несиелік желіде -  тұтынушы 

жаңартылатын негізде несиені бӛлшектеп ала алады. Яғни, 
алуға болатын сомаға әрбір келесі несие бойынша 

пайдаланылмаған және жабылған негізгі қарыз к іруі 
мүмкін.  

Несиелік желіні ашу. Несиелік желіні ашу кезінде , 
тұтынушының қажеттілігіне жұмсау, нақты қажеттілік 

туындаған жағдайда, дұрыс қолдану және ӛз  уақытында 
қайтару мәселелеріне кӛңіл аударылады.  Бұл есептеулер 
банк арқылы жүзеге асады. 

 Несиелік желінің артықшылықтары: 
 Несиелік желі бизнесті дамытатын және 

қолдайтын қаражатты айналымнан алмауға мүмкіндік 
береді. 

 Несиелік желінің болуы  қаржылық қамтамасыз 

етілуіне байланысты компанияларға болашақтағы қызметін 
сенімді  жоспарлауға мүмкіндік береді 

  Несиелік желіде біржолғы несиеге қарағанда банк 

қомақты қаржы сомасын ұсынуға  дайын болады. 

 Несиелік желінің тағы бір ерекшелігі  ақша қажет 
жағдайда бірінші алғандағыдай, толық рәсімнен ӛту керек 

емес, бар болғаны,  белгіленген лимиттер шеңберінде 
қажетті соманы аласыз 

Несиелік желінің кемшіліктері: 
 Несиелік желіні қамтамасыз етуде банктер  

мейлінше  ірі мүліктік  кепілді талап етеді. 
 Егер алдыңғы несие үлесін жабуда қиындықтар 

туындаса , онда,  банктің несиелік қаражат беру лимитін 
жабуға немесе азайтуға құқығы бар 

 Тек қолданыстағы бизнеске беріледі 

 

 
           НЕСИЕНІ  ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ? 

 
Несиені алудың ӛз ерекшеліктері және әрекет 

кезектілігі  бар.  Ыңғайлы болу үшін несие алу жолдарын 
сатыларға бӛліп кӛрсетуге болады. 

 Бірінші  саты -   Сіздің несие алуға қажеттілігіңізді 

анықтау   және несие алу шарттарымен танысу (несие түрі, 
мерзімі, сомасы, тиімді пайыздық мӛлшері). 

Екінші сатыда  Сіз банкті таңдауыңыз  қажет. 
Таңдаған банк кеңесшілерімен сӛйлесуіңіз керек.  Айта 

кететін жайт несие алу үшін кепіл ұсыну қажет. 
Кепілге қойылатын затқа банк келесідей талаптар  

қояды: 
Кепілдің құны несие сомасының жылдық 

пайыздары, мүмкін болатын шығындардан, кем болмауы 
қажет.   Несие тӛленбеген жағдайда  банк оны 150 күннің 

ішінде ӛз меншігіне аудара алатындай болуы тиіс. 
Үшінші кезеңде  сіз банкті және несие түрін 

таңдағаннан  кейін құжаттарды банкке  жеткізуіңіз қажет. 
Құжаттар пакеті несие түріне байланысты болып 

табылады. 
Жеке кәсіпкердің несие алу үшін берген  ӛтінімін 

қарастыру үшін  тӛмендегідей құжаттар талап етіледі: 
 Несие алу үшін ӛтінім 

 Кепілдік иесі мен заем берушінің  жеке куәлігі мен 
СТН-ні. 

 Жеке кәсіпкердің мемлекеттік тіркеу туралы 

 Возобновляемой 
 Невозобновляемой 

При невозабнавляемой кредитной линии, кредит 
выдается по частям, но общий размер выдач не должен 

превышать размер кредитной линии.   
При возобновляемой кредитной линии, 

предприниматель может брать кредиты по частям на 
возобновляемой основе. То есть, сумма, возможная к 

получению, по каждому последующему кредиту может 
включать суммы неиспользованного и погашенного 

основного долга.   
Открытие кредитной линии. При открытии 

кредитной линии уделяется внимание реальной 
необходимости в кредите, возможности клиента правильно 
использовать и вовремя вернуть полученный кредит. Эти 

расчеты банком выполняются самостоятельно.  
Преимущества кредитной линии: 

 Кредитная линия даѐт возможность не извлекать 
средства из оборота, который развивает и поддерживает 

бизнес.  
 Наличие кредитной линии позволяет компаниям 

уверенно планировать свою деятельность в будущем, т.к. 
финансирование обеспечено. 

 По кредитной линии банки готовы предоставить 

большую сумму денег, чем по разовому кредиту. 
 Кредитная линия удобна тем, что каждый раз при 

обращении за кредитными средствами не надо проходить 
полную процедуру, как при получении разового кредита. 

Достаточно просто обратиться в банк и получить 
необходимое количество денег в рамках установленных 
лимитов. 

Недостатки кредитной линии: 
 Для обеспечения кредитной линии банки требуют 

достаточно крупный имущественный залог. 
 Если возникли проблемы с погашением 

предыдущего транша, банк имеет право уменьшить или 

закрыть лимит выдачи кредитных средств. 
 Открывается только действующему бизнесу. 

 

           КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ? 

 
Получение кредита имеет свои особенности и 

очерѐдность действий. Для удобства, получения кредита 
можно разделить на этапы.  

Первый этап – нужно определить Вашу потребность 
в получении кредита и условиях кредита (вид кредита, 

сроки, сумма, приемлемая процентная ставка). 
На втором этапе Вы должны выбрать банк. Вам 

нужно поговорить с консультантами, выбранного Вами 
банка. Нужно отметить, что для получения кредита нужно 

предоставить залог.  
К залогам, банк предъявляет следующие 

требования: 

Стоимость залога на рынке должна быть не меньше, 
чем общая сумма кредита, процентов за год и других 

возможных издержек (штрафы, пени и т.д.). 
Все документы на залог должны быть оформлены 

так, что в случае неуплаты кредиты, банк мог реализовать 
залог не больше чем за 150 дней. 

На третьем этапе, после выбора банка и вида 
кредита, Вам нужно предоставить в банк все документы 

для получения кредита. Пакет документов зависит от вида 
кредита. 

Минимальный перечень документов  от 
индивидуального  предпринимателя для рассмотрения 

заявки на получение кредита:  



куәлігі. 
  Салық декларациясының кӛшірмесі, салықтық 

режимді нақтылайтын құжат. 
 Кәсіпкердің зейнетақы салымдары және 

әлеуметтік аударымдар бойынша салықтық  қарызы 
жоқтығын растайтын анықтама және  салық органдары 

беретін салыстыру актісі. 
 Кәсіпкерге қызмет кӛрсететін  банктен анықтама. 

 Кепілдікке қойылатын меншіктің  кәмелеттік жасқа 
толған иемденушілерінің мүлікт і кепілге қоюға және соттан 

тыс сатуға  келісімдері. 
  Кепілге қойылатын мүлікке құқықтық қабілетін 

анықтайтын құжаттар. 
 Кепілдікке қойылатын мүлікті бағалау туралы 

тәуелсіз лицензияланған бағалаушының есебі. 
Заңды тұлғаның  кредит алу барысындағы  ӛтінімін 

қарастыру үшін тӛмендегідей құжаттардың тізбесі талап 
етіледі: 

 Несие алуға ӛтінім. 
 Қарыз алушы/ кепілдік етушінің  мӛрі және 

қолтаңба үлгісі бар карточка . 
 Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі 

немесе қайта тіркелгендігі туралы куәлік. 
 Құрылтайшылық келісімшарт.Жарғы, барлық 

ӛзгерулермен оның ішінде тіркеген немесе қайта тіркеген 
мемлекеттік орган кӛрсетіле отырып . 

 Статистикалық карточка. 
 Заем алушының сауалнамасы, бірінші 

басшыларының сауалнамалық деректері. 
 Бизнес – жоспар. 

 Лицензия, егер  кәсіпкердің қызметі  
лицензиялауға жататын болса. 

 Заңды тұлғаның ӛкілетті органының банкілік заем 
алу және кепіл ұсыну туралы шешімі . 

 Кәсіпкердің салық қарыздары, міндетті зейнетақы 
салымдары және әлеуметтік  аударымдар бойынша қарызы 

жоқтығын растайтын анықтама. 
 Қызмет кӛрсететін банктерден анықтамалар. 

 Кепілдікке берілетін  мүліктің объектілері бойынша 

құқықтық қыбілетін анықтаушы құжаттары. 
  Қызметкерлер саны жайлы анықтама. 

  Соңғы үш жылдағы бухгалтерлік және қаржылық 
есептілік. 

Несие беруші банктің несие инспекторы  
құжаттарды мұқият  тексереді.  Несиені бермей тұрып,   

банк заем алушының  тӛлеу қабілеттілігін және қаржылық 
тұрақтылығын анықтап, содан кейін несие беруге шешім 

қабылдайды. 
Несие алу кезіндегі маңызды саты несиелік  келісім-

шарт жасау және оны орындау болып табылады. Заңға 
сәйкес несиелік келісім-шарт  жазбаша нысанда жасалуы 
қажет. 

 Банк келесі жағдайларда  заем беруден бас тартуы 
мүмкін: 

 Жұмыс істеп тұрған бизнестің болмауы. Қазіргі 
заманда  банктер  бизнесін енді бастаған   ұйымдарға 

қаржыны  кӛп бере бермейді себебі,  ол келешекте 
табысты болама жоқ па белгісіз, бұл жоғары тәуекелділік 

болып табылады. Сондықтан да олар  кӛп жағдайда 
бизнесі кемінде  жарты жылдан астам уақыт жұмыс істеп 

тұрған кәсіпкерлерді несиемен қамтамасыз етеді. 
 Кепілдің болмауы.  Кепілді ұсыну - бұл кез келген 

банк қоятын әдеттегі талап.  Егер  заем алушы  несиені 
қайтара алмаған жағдайда, банктің оны қайтарып алу 

мүмкіндігі болуы қажет.  Кепілі жоқ,  бірақ несие алғысы 
келетін  кәсіпкерлер үшін  арнайы бағдарламалар бар. 

 Заявка на кредит 
 Удостоверение личности и РНН заемщика и 

залогодателя (владелец залога) / гарантов. 
 Свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 
 Документ, который индивидуальный 

предприниматель использует при специальном налоговом 
режиме (патент, разовый талон), копия налоговой 

декларации. 
 Справка об отсутствии у предпринимателя 

налоговой задолженности, по обязательным пенсионным 
взносам и социальным отчислениям и/или акт сверки, 

выданный налоговым органом. 
 Справки из банков, в которых предприниматель 

обслуживается. 
 Согласия всех совершеннолетних 

собственников/сособственников имущества на залог и 
внесудебную реализацию 

 Правоустанавливающие документы на залог 
 Отчет независимого лицензированного оценщика 

об оценке имущества, которое предоставляется в залог 
Минимальный перечень документов для 

рассмотрения заявки юридического лица: 
 Заявка на кредит 

 Карточка с образцами печати и подписи заемщика 
и залогодателей/гарантов. 

 Свидетельство о государственной регистрации или 
перерегистрации юридического лица 

 Учредительный договор 
 Устав, со всеми изменениями и дополнениями с 

отметкой регистрирующего органа о государственной 
регистрации / перерегистрации юридического лица.  

 Статистическая карточка 
 Анкета заемщика, анкетные данные первых 

руководителей 
 Бизнес-план 

 Лицензия, в случае если деятельность 

предпринимателя подлежит лицензированию 
 Решение уполномоченного органа юридического 

лица о привлечении банковского займа и предоставлении 
залога 

 Справка об отсутствии у предпринимателя 
налоговой задолженности, по обязательным пенсионным 

взносам и социальным отчислениям  
 Справки из обсуживающихся банков 

 Правоустанавливающие документы по объектам 
залога 

 Справка о численности сотрудников 
 Бухгалтерская и финансовая отчетность за 

последние три года 
Кредитный инспектор банка внимательно изучает 

все документы. Перед принятием решения о выдаче 
кредита, банк оценивает платежеспособность и 

финансовую устойчивость заемщика. После этого банк 
принимает решение о предоставлении кредита.  

Важным этапом при получении кредита является 
заключение и исполнение кредитного договора. Согласно 

закона, кредитный договор должен быть заключен в 
письменной форме.  

Банк может отказать в выдаче займа по следующим 
причинам: 

 Отсутствие работающего бизнеса. Современные 
банки очень редко кредитуют стартовый бизнес. Они 

считают это слишком рискованным. Ведь если нет еще 
бизнеса, трудно понять, будет ли он успешным. Чаще 

всего, кредиты выдаются предпринимателям, у которых 



Бірақ мұндай  бағдарламалар бойынша несиенің пайыздық 
ставкасы жоғары, банктің комиссиясы да аса жоғары 

болады. 
 Бұлыңғыр бухгалтерия. Банкте сіздің бизнесіңіздің 

шынайы жай-күйін тексерудің кӛптеген тәсілі бар, 
сондықтан шынайы бухгалтерияны банктен  жасырудың 

қажеті жоқ. 
 Шығынды бизнес. Егерде сіздің  бизнесіңіз кіріс   

алып келмесе, онда  банк сізге  несие беруден бас тарта 
алады. Банк егер сіз несие алатын болсаңыз, ісіңіз ӛрге 

басады дегенге сенбейді. 
 Банкке ақпарат ұсынудан бас тарту. Сіз қандай да 

бір ақпараттарды банктен жасыра отырып, банк 
қызметкерлерінің  сіздің тӛлем қабілетіңізді  түсінуіне  

және Сіздің компаниямен жұмыс істеу туралы шешім 
қабылдауына кедергі келтіресіз.  

 Несиелеудің нақты мақсатының болмауы. Егер сіз 
банкке қандай мақсатта несие алғыңыз келетіндігін  айқын 

жеткізе алсаңыз , онда ӛзіңізд ің тиісті сомада несие алу 
мүмкіндігіңізді де елеулі түрде  жоғарылатасыз. 

 Егер кәсіпкер банк қызметі кӛрсетілетін аумақтан 
тыс жерде тіркелген болса. Кӛп жағдайда банктер таңдап 

алынған ӛңірлерде жұмыс істейді. Егер сіздің компанияңыз  
басқа ӛңірде тіркелген  болса және ол жерлерде банк 

қызмет атқармайтын болса, банк сізге несие беруден бас 
тартуы  мүмкін.  Себебі банк үшін  қажетті құжаттар 
жинауға сіз тұрған жерге банк мамандарын жіберу, сіздің 

кепіліңізді, бизнесіңізді бағалау қиын түседі. 
 

 
 

 
 

 
 

БАНКТІК НЕСИЕ ҚАЛАЙ ЖАБЫЛАДЫ? 
 

Банктен несие алу - бұл істің жартысы, , ал екінші 
жартысы - оны жабу. Егер несиені мерзімінен кешіктірмей, 

айыппұлсыз тӛлегіңіз келсе, онда  несиені жабуды дер 
кезінде жүргізгеніңіз абзал.  Несиені жабу жолдары аз 

емес.  Несиені алмай тұрып,  оның жабу жолдары тізімін 
банктен алдын ала алу қажет. 

1. Қысқа мерзімдік несиелер.  Бұл кәсіпкерге 
айналымдық қаражатын толықтыруға берілетін несиелер 

болып табылады.  Әдетте, қысқа мерзімдік несиелерд жабу 
мерзімі бір жылдан артық емес. 

2. Орта мезімдік несиелер. 1 жылдан 3 жылға 
дейінгі  несиелер, негізінен бұл нақты мақсаттарға 

арналған немесе  коммерциялық несиелер. 
3. Ұзақ  мерзімді несиелер – бұл инвестициялау 

кезіндегі несиелер.  Олар негізгі құралдардың қозғалысына 
қызмет кӛрсетуге арналған несиелер (ғимарат,  құрал-

жабдықтар, автокӛлік, арнайы техникалар және т.б). 
Әдетте мұндай несиелер – қомақты ақша сомасы. Ұзақ  

мерзімді несиелеу құрылыста, кәсіпорындарды техникалық 
қайта жасақтау және т.б. қолданылады. Негізгі несиені 

жабу 3 жылдан 5 жылға дейін, кейде 25 жылға дейін жетуі 
мүмкін. Ұзақ мерзімді несиелер әдетте  мемлекеттің 
кепілдігімен беріледі. 

Банк белгілі бір пайыз бойынша несие береді.    
Банктің несиелер бойынша пайыздық мӛлшерлемені 

алуының әр түрлі жолдары бар: 
 Несиені жабу сәтінде. 

 Несиені тӛлеудің барлық мерзімі ішінде тең 
салымдар арқылы. 

 Несие бойынша пайызды банктер несиені беру 

бизнес работает больше полугода. 
 Отсутствие залога. Предоставить залог  - вполне 

нормальное требование каждого банка. Потому, что может 
произойти то, что предприниматель заявит что вернуть 

кредит не получается, и тогда банку нужно  возможность 
вернуть выданные средства. Для предпринимателей, 

которые хотят получить кредит, но не имеют нужного 
залога, есть специальные программы. Однако, по этим 

программам кредитные выплаты будут выше, более 
высокие процентные ставки и комиссии банка. 

 Непрозрачная бухгалтерия. У банков есть 
множество способов проверить реальное состояние вашего 

бизнеса, поэтому не получится скрыть от банка настоящую 
бухгалтерию.  

 Убыточный бизнес. Если ваш бизнес не приносит 

доход, то скорее всего, Вы получите отказ в выдаче 

кредита. Банк не может просто поверить, что дела у вас 
пойдут лучше, если получите кредит. 

 Отказ банку в предоставлении информации. 

Пытаясь скрыть какую-либо информацию от банка, Вы 

помешаете сотрудникам банка понять вашу 
платежеспособность и принять решение работать с Вашей 
компанией. 

 Нет четкой цели кредитования. Если Вы 

представите банку, на кие цели Вам нужен кредит, то 
серьезно увеличите шансы получения нужной суммы 
кредита. 

 Если предприниматель зарегистрирован вне 

региона деятельности банка. Чаще всего банки работают в 
выбранных регионах. А если Ваша компания 
зарегистрирована в другом регионе, то здесь возможен 

отказ. Потому что банку труднее оценивать ваш бизнес и 
залоги, труднее посылать на место банковских 

специалистов и собирать нужные документы. 
 

КАК ПОГАШАЕТСЯ БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ? 
 

Взять кредит в банке – это половина дела, вторая 
половина – его нужно погасить. Если Вы хотите погасить 

кредит без лишних штрафов за просрочку, Вы должны 
вовремя проводить погашения. Способов погашения по 

кредиту немало. Но прежде чем получить кредит, нужно 
узнать у банка весь список способов погашения.  

1. Краткосрочные кредиты. Это кредиты, которые 
предоставляются предпринимателю для пополнения 

оборотных средств. Как правило, срок погашения 
краткосрочного кредита не больше 1 года. 

2. Среднесрочные кредиты. Кредиты от 1 до 3 лет, 
они в основном на конкретные цели или коммерческие.  

3. Долгосрочные кредиты – это кредиты, 
используемые при инвестировании. Они предназначены 

для обслуживания движения основных средств (здания, 
оборудования, автотранспорт, спецтехника и т.д.). Обычно 

такие кредиты – значительная сумма денег. Долгосрочное 
кредитование широко используется в строительстве, 

техническое переоснащение предприятий и т.д. Срок 
погашения основных кредитов обычно от 3 до 5 лет, но 

иногда может достигать 25 лет и более. Кредиты на особо 
длинный срок, обычно выдаются под гарантии государства.  

Банк выдает кредит под определенный процент.  
Есть разные способы взимания банком процентной 

ставки по кредитам: 

 В момент погашения кредита 

 Равными взносами в течении всего срока выплаты 
кредита 

 Процент по кредиту может удерживаться банками 
в момент выдачи кредита 



сәтінде ұстап қалуы мүмкін. 
Банкілік несиені жабу жолдары: 

 Несиенің соңғы мерзімінде  бір сомамен жауып 
тастау. Әдетте қысқа   мерзімді несиелеуде қолданылады. 

 Бӛліп тӛлеу. 
 Несиені  әртүрлі үлестермен жабу. 

Несиені қалай тӛлеу қажет: 
 Сіз несие алған банктің есептік-кассалық 

бӛлімшелері арқылы салымдар тӛлеу. Бұл ең қолайлы 
тәсіл, себебі банкке ақша дәл сол күні түседі, демек сіз 

тӛлем мерзімін кешіктіру үшін айыппұл тӛлемейсіз. 
 Пошталық аударым. Сіз несиені тӛлеуде белгілі бір 

соманы  пошта арқылы жібере аласыз. Банк бұл тӛлемді 
жүргізілген мерзімнен кешірек алады, яғни, сізге дер 

кезінде тӛлемегеніңіз үшін айыппұл есептеуі мүмкін. Жабу 
кезінде аударым үшін пошта шығынын ескеріңіз. 

 Электронды  терминал арқылы тӛлеу. Пошта 
арқылы тӛлем тәрізді мұнда банк бұл тӛлемді жүргізілген 

мерзімнен кешірек алуы мүмкін. Сондықтан кестедегі 
мерзімнен кешікпес үшін  сізге ойлану керек.Терминалдар 

да аударымдар үшін комиссия алатынын ұмытпаған жӛн. 
Тӛлем сомасында комиссия сомасы да қарастырылуы тиіс.  

Тӛлеудің қазіргі кезде ең кӛп таралған түрлері  аннуитеттік 
және диффенцияланған тӛлемдер болып табылады.  

Аннуитеттік тӛлем -   бұл несие бойынша ай сайын  
тең мӛлшерде тӛлеу.  Аннуитеттік тӛлемнің мәні несиені 

тӛлеудің  бірінші жылдарындағы ай сайынғы тӛлемдерде 
негізгі үлесті несие пайызы құрайды, ал негізгі қарыз 

сомасы аз ғана мӛлшерде жабылады, негізгі қарыздың 
басым үлесі   соңғы айларда жабылады.  Осы арқылы банк 
қарыз алушы міндеттемелерін орындамаған жағдайда ӛз 

пайыздарын жоғалтудан, сонымен қатар несиені 
мерзімінен ерте жабу жағдайынан сақтандырылады.  

Дифференцияланған  тӛлем-   негізгі қарыз тең 
үлестермен жабылады, ал  пайыздар негізгі қарыздың 

қалғанына қосылып есептелетін ай сайынғы тӛлемдер. Бұл 
ретте бірінші айда тӛлем сомасы ең жоғары болады да ай 

сайын азая береді, несиені тӛлеу кестесінің соңғы айына 
қарай ең тӛменгі шамасына жетеді. 

 
 

 
НЕСИЕДЕ «СУ АСТЫ ТАСТАРЫ» БАР МА? 

 
Банктен несие ала отырып,  несиені қайтару 

бойынша  қаржылық  мүмкіндіктеріңіз бен несиелеу 
шарттарын ескеріңіз. Алайда, адал ниетті қарыз алушының  

да қайтару бойынша проблемаларға тап келуі мүмкін.  
Мысалы,  несие алу кезінде кӛңіл бӛлмегендіктен, 

рәсімдеу үшін кететін комиссия немесе басқа 
комиссияларды тӛлемеген жағдайда, банк  біраз уақыт 

ӛткеннен кейін айыппұлдар мен ӛсімдердің   тӛленбегені 
жайлы елеулі сомаға құжат жіберу мүмкін. 

 Тӛлем уақытының  ӛтіп  кетуіне ӛте   мән беру 
қажет.  Мерзімінен кешікт іру деп тек несиені тӛлемеу ғана 

емес, сонымен қатар аз бӛлігінің тӛленбеуі де саналады.  
 Мысалы тӛлеуге керек сома 44560 болса ,  тӛлеуші  

тек 44 000  теңге тӛледі. Толық емес сома кешіктір ілген 
тӛлем болып саналады, яғни әрбір кешіктір ілген күн үшін 

айыппұл жүруі мүмкін. 
 Несиелеудің тағы бір «су астындағы тасы» несиенің 

қалған сомасын  немесе бӛлігін ӛз уақытынан бұрын тӛлеу. 

 Уақытынан бұрын тӛлеуде  банк коммиссияны  
ұстап қалуы мүмкін. Мұндай комиссияны тӛлемеу 

айыппұлға алып келуі мүмкін. 

Способы погашения банковского кредита: 
 Одной суммой в конце срока кредитования. 

Обычно применяется при краткосрочных кредитах. 
 В рассрочку 

 Погашение кредита неравными долями 
Как оплачивать кредит: 

 Выплата взносов через расчетно-кассовые 
отделения банка, где Вы брали кредит. Это самый удобный 

способ, ведь банк получит деньги день в день, а значит Вы 
не получите штрафов за просрочку выплат. 

 Почтовый перевод. Вы можете направить выплату 
в банк через почту. Нужно понимать, что банк может 

получить этот перевод позже даты погашения, а значит 
может начислить штраф за несвоевременный платеж. При 

погашении, учитывайте почтовые расходы за перевод.  
 Оплата через электронный терминал. Как и при 

оплате через почту, нужно помнить, что банк может 
получить деньги не день в день, а немного позже. Поэтому 

совершать платежи нужно так, чтобы не просрочить 
платеж по графику. Помните, что терминалы берут 

комиссию за перевод. Поэтому сумма платежа должна быть 
больше на сумму комиссии.  

Самые распространенными способами погашения 
кредита являются также аннуитетный и 

дифференцированный платеж.  
Аннуитетный платеж – это равномерные 

ежемесячные платежи по кредиту. Суть аннуитетного 
графика погашения в том, что в первые годы в составе 

ежемесячного платежа основную долю составляют 
проценты по кредиту, а сумма основного долга погашается 
в меньшем объеме и его основная доля погашается в 

последние месяцы. Этим банк страхует себя от потери 
процентов в случае неисполнения заемщиком своих 

обязательств, а также в случае досрочного погашения 
кредита. 

Дифференцированный платеж – это ежемесячные 
платежи, при которых основной долг погашается равными 

долями, а проценты начисляются на остаток основного 
долга. При этом виде платежа в первом месяце сумма 

платежа будет наибольшей и, уменьшаясь с каждым 
месяцем, достигнет минимума к последнему месяцу в 

графике погашения.  
 

ЕСТЬ ЛИ У КРЕДИТОВ «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»? 
 

Получая кредит в банке, учитывайте Ваши 
финансовые возможности по возврату кредита и условия 

кредитования. Однако, даже добросовестный заемщик 
может столкнуться с проблемами по возврату.  

Например, если заемщик при получении кредита, по 
невнимательности, не выплатил комиссию за оформление 

или другие комиссионные, может так получится, что банк 
через какое-то время присылает документы, по которым 

заемщик должен выплатить, иногда, существенную сумму, 
из-за штрафов и пеней на невыплаченный долг. 

Очень осторожно нужно относиться к просрочке 
платежа. Просрочкой считается не только невыплата 

платежа по кредиту, но даже его небольшой части.  
Например, сумма выплаты 44560 тенге, а заемщик 

оплатил только 44000 тенге. По факту, такая неполная 
выплата тоже считается просрочкой, а значит, могут 
набегать штрафы за каждый день просрочки.   

Еще один «подводный камень» кредитования – 
досрочное погашение всего оставшегося долга или его 

части.  
За досрочное погашение банки могут взимать 

комиссию. Невыплата этих комиссии может привести к 



Осындай жағымсыз тосын сыйлардан аулақ болу 
мақсатында,  несиелік келісім-шартты мән беріп оқып,  

тӛленген несие  түбіртектерін сақтаған жӛн. 
  

 
БАНКТІ ҚАЛАЙ ТАҢДАҒАН ДҦРЫС? 

 
Банкті таңдау үдерісі бірнеше сатылардан тұрады: 
 Ең үздік несиелеулер нұсқасын табу. 

 Бизнестің нақты проблемасын шеше алатын  

банкті таңдау. 
 Банкпен істес болу туралы шешім қабылдау 

бірқатар ӛлшемдерге байланысты: 
 Клиенттің мұндай банктің бар екендігін білуі. 

 Клиенттің бұл банктің жоғары кәсібилігіне 
сенімділігі. 

 Банк қызметтерінің клиент бизнесі қажеттілігіне 
сәйкестігі. 

 Депозиттің , несиенің, валюта курсының пайдалы 
шарттары. 

 Резервтік қорлар мен жарғылық капиталдың 
мӛлшері.  Банктің клиентпен қарым-қатынасының тарихы.  

Банк акциясының бағасы және динамикасы. 
 Есеп айырысу үшін заманауи құралдарының 

болуы. Банктермен корреспонденттік қатынастың болуы. 
 Банк филиалдарының, қосымша кеңселерінің және 

тӛлем қабылдау нүктелерінің болуы және географиясы.  
Банкоматтар мен терминалдарының болуы. 

 Несие мен депозиттің ең тӛменгі сомасы. 
 Банктың сыртқы және ішкі келбеті, қызмет кӛрсетуі, 

тұрағы және т.б. 
Валюта мен несиелеу мерзімі де маңызды рӛл  

атқарады.  Әдетте несиелеу мерзімі қысқа болған сайын, 
ол арзанға түседі.  Несие мерзімі оның мақсатымен сай 

келуі қажет.  Егер сіз аз уақыт алатын сауда операциясын 
жүргізетін болсаңыз , онда  несиені тек бірнеше айға алған 

абзал.  Ал құрал-жабдық пен құрылысты сатып алуға 
алған несиені қайтару үшін сізге бірнеше жыл қажет болуы 

мүмкін. 
Кеңес:  Несиені есеп жүргізетін валютада  

алғаныңыз дұрыс. Егер сіз кредитті  теңгеде алып, бірақ  
есепті басқа валютада жүргізсеңіз онда,  валютаның 

сатылым курсын біліңіз.  Бұл тарифтер келісім-шартта 
кӛрсетілмейді, бұл  банктің нарықтағы жұмысына тәуелді 
болып келеді. 

Несиенің басқа да маңызды  шарттары – бұл түрлі  
коммиссиялар.  Олар несие құнын едәуір  ұлғайтып жіберуі 

мүмкін.  Банк қызметкерінен барлық комиссияларды 
кӛрсетуді, тӛлеу тәртібі мен мӛлшері туралы айтып беруін 

сұраңыз. Несиені ұйымдастыруда, мерзімінен бұрын 
жабуда , шот ашуда және жүргізуде, пайдаланылмаған 

лимит үшін қойылатын комиссияға ерекше назар 
аударыңыз.  

Айыппұл тӛлеу тәртібі мен   мӛлшеріне қараңыз – 
жоғарылатылған пайыздар,  ӛсімдер және басқа да 

айыппұлдар. Олар бойынша саудаласуды ӛзіңізге ұят 
санамаңыз. 

 Қаржылық емес  міндеттемелерге  айыппұлдар  
бар-жоғын тексеріңіз – уақытында ұсынылмаған қаржылық 

есеп, анықтама, басқа да құжаттар.   
Банктік қызмет кӛрсетуге кӛңіл бӛліңіз.  Банк 

қаншалықты жақын орналасқан?  «Банк-клиент» жүйесінің 
мүмкіндіктері қандай, ол Сіздің бухгалтерияңызға 

қаншалықта  ыңғайлы?  Сіздің сұранысыңызға банк 
қаншалықты тез әрекет етеді?  Ол қаншалықты  тез несие 

бере алады?  Қызметкерлер арасында ӛзара түсінушіл іктер 
бар ма? Ең маңыздысы -  сенім бар ма? 

штрафу.  
Чтобы избежать этих неприятных сюрпризов, нужно 

внимательно изучать кредитный договор и обязательно 
сохранять все квитанции по оплатам кредита. 

 
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ БАНК? 

 
Процесс выбора банка состоит из нескольких 

этапов: 

 Поиск наилучшего варианта кредитования 

 Выбор банка для решения конкретной проблемы 
бизнеса 

Принятие решения о сотрудничестве с банком 
зависит от ряда критериев: 

 Знание клиентов о том, что есть такой банк 

 Уверенность клиента в высоком профессионализме 

этого банка 
 Услуги банка соответствуют потребностям бизнеса 

клиента 
 Выгодные условия депозита, кредита и курса 

валюты 
 Размер уставного капитала и резервных фондов. 

История отношений банка и клиентов. Стоимость акций 
банка и ее динамика. 

 Наличие современных средств расчета. Наличие 
корреспондентских отношений с банками.  

 Наличие и география филиалов банка, 
дополнительных офисов и пунктов приема платежей. 

Наличие банкоматов и терминалов. 
 Минимальная сумма кредитов и депозитов. 

 Обслуживание, парковка, внешний и внутренний 
вид банка и т.д. 

Важную роль играют валюта и срок кредитования. 
Обычно чем меньше срок кредитования, тем он дешевле. 

Срок кредита должен соответствовать его цели. Например, 
если вы берете кредит под небольшие по времени 

торговые операции, то для погашения  кредита Вам может 
быть достаточно нескольких месяцев. Или, чтобы вернуть 

кредит на покупку оборудования или здания Вам 
потребуется несколько лет.  

Совет: старайтесь брать кредит в той валюте, в 
которой ведете расчеты. Если же берете кредит в тенге, а 

расчеты ведете в валюте, узнайте тарифы банка на 
покупку-продажу валюты. Эти тарифы не указываются в 

кредитных договорах, а зависят от работы банка на 
валютных рынках. 

Другие важные условия кредитного договора – 
разные комиссии. Они могут значительно увеличить 
стоимость кредита. Попросите в банке перечислить все 

комиссии без исключения, их размер и порядок оплаты. 
Большое внимание уделите на комиссию за организацию 

кредита, за открытие и ведение счета, за 
неиспользованный лимит кредита, за досрочное 

погашение. 
Посмотрите на размер и порядок оплаты штрафов – 

повышенных процентов, пени и других штрафов. Не 
стесняйтесь по ним торговаться. 

Проверьте, есть ли штрафы за нефинансовые 
обязательства – не вовремя предоставленная финансовая 

отчетность, справок и других документов.  
Посмотрите на удобство обслуживания в банке. 

Насколько близко расположен банк? Какие возможности 
системы «банк-клиент» и удобна она для Вашей 

бухгалтерии? Как быстро банк реагирует на Ваши запросы? 
Как быстро он будет выдавать кредиты? Есть ли 

взаимопонимание с сотрудниками банка? И очень важное – 
есть ли доверие.  



  Сіз пайызы ең аз банкті таңдамауыңыз да ықтимал. 
 

 
НЕСИЕ ТАРИХЫ. 

 
Несиелік  тарих бұл банк пен несие алушының 

арасындағы  несиелік қарым-қатынас тарихы.  Бұл ӛзара 
қатынас несие берген уақыттан басталады.  Бұл несиелік 
тарихта  заем алушы  қандай сома,  қандай мерзімге, 

қанша пайызбен алғаны,  тӛлем жүргізудің кешікт ірілуі, 
оның туындау себептері туралы ақпараттар сақталады. 

Несиені толық тӛлеп  біткенге дейін осы деректер несиелік 
ұйымда сақталады. 

Несие тарихы жағымды немесе жағымсыз болып 
қалыптасуы мүмкін. 

 Жағымды несие тарихы,   заем алушы несиелік 
келісім-шартқа сәйкес міндеттемелерін дер  кезінде толық 

ӛтеп бітуін кӛрсетеді. 
Жағымсыз несие тарихы,  дер кезінде тӛлемеу,  

тӛлемнің уақытының созылуы, толығымен тӛлемеу, 
қарызды қайтару бойынша соттық талқылау т.б 

мәліметтерді қамтиды. Бұл тӛмендегідей салдарға әкеліп 
соғуы мүмкін: 

 несие беруден бас тарту 
 тӛлеу қабілеттілігін ӛте мұқият тексеру,  қосымша 

құжаттар мен кепілдерді талап ету. 
 Заем соммасын тӛмендету, пайыздық 

мӛлшерлемені кӛбейту. 
 Тӛлемдерді мұқият бақылау. 

 
 

Бірінші несиелік бюро. 
«Бірінші несиелік бюро» ЖШС (БНБ)  2004 жылы   2  

қыркүйекте  құрылды. БНБ – бұл  бұл несие алған 
тұлғалар жайында   мәлімет жиналатын және сақталатын 

бюро, сонымен қатар несие тарихын, несиелік есептерді 
жеткізіп отырады. 

Несиелік есеп -  бұл қандай да бір компания немесе 
жеке тұлға  несиелері жайындағы ақпараттар. Есеп заем 

алушының  кредиторлар алдында ӛз міндеттемелерін 
қалай жапқанын, сенімділігін, тӛлемдік тәртібі жайлы 

кӛрсетіп отырады.  Сонымен қатар  тӛлеуге мүмкіндігі бар 
жоқтығын анықтайды.   Сонымен қатар бұл жүйені 

қолданушылар,  жазба түрдегі  келісімі арқылы ала алады.   
БНБ клиенттері болып Қазақстанның 60 – тан астам  

ұйымдары табылады. 
Несиелік бюро жүйе қатысушылары арасында тең 

дәрежеде ақпарат алмасу принципі бойынша жұмыс 
істейді. 

 Қазақстан Республикасының  «Несиелік бюролар 
және  несиелік тарихты қалыптастыру туралы»  Заңына 

сәйкес, әрбір азамат ӛзінің несиелік тарихы туралы есепті 
жылына бір рет ақысыз алуға мүмкіндігі бар.  Осы кезеңде 

қайтадан екінші рет алғысы келетін болса бұл ақылы 
болады. 

Егер несиені тӛлеу кҥрделі болған жағдайда не 

істеу қажет? (Мысалы тауар ҥшін тӛлемнің ҧсталуы,  
сатылымның азаюы т.б) 

 Шешім, Бұл - несиені қайта құрылымдау. Егер   
несиені шын мәнісінде тӛлей алмасаңыз , онда   банкке 

барып, тӛлеуге қаржыңыз жоқ екенін айту қажет.  Банк 
сізге несиені қайта құрылымдау ұсына алады. Сізге 

ыңғайлы жабу схемасын таңдайды. Мысалға: Сіз тӛлей 
алатындай жабу кестесін белгілейді.   

 Қарызды қайта құрылымдау -  несиені жабу 

Возможно, Вы выберете не тот банк, где самая 
низкая процентная ставка. 

 
           КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ. 

 
Кредитная история – это история кредитных 

взаимоотношений заемщика и банка. Эти взаимоотношения 
начинаются с момента выдачи займа. Кредитная история 
содержит информацию о том, какую сумму взял заемщик, 

на какой срок, под какой процент, вовремя ли заемщик 
вносил платежи, были ли просрочки, по каким причинам 

они возникали. После полной выплаты кредита эти данные 
сохраняются в кредитной организации.  

Кредитная история может быть положительной или 
отрицательной.  

Положительная кредитная история содержит 
сведения, что заѐмщик своевременно и в полном объеме 

выполнял все обязательства по договору о кредитовании.  
Отрицательная кредитная история содержит 

сведения о невыплате кредита, просрочках платежей, 
наличии судебных разбирательств по вопросам возврата 

долга и т.п. Это может привести к таким последствиям, 
как:  

 отказ в предоставлении кредита  
 более тщательная процедура проверки 

платѐжеспособности, требования в предоставлении 
дополнительных документов и залога  

 увеличение процентной ставки по кредиту, 
уменьшение возможной суммы займа  

 тщательный контроль за выплатами 
 

Первое кредитное бюро. 
ТОО «Первое кредитное бюро» (ПКБ) образовано 2 

сентября 2004 года. ПКБ – это организация, в которой 
собираются и хранятся данные обо всех кредитах 

заемщиков, а также осуществляется формирование 
кредитных историй и предоставление кредитных отчетов.  

Кредитный отчет – это информация обо всех 
кредитах какой-либо компании или физического лица. 

Отчет показывает, как заемщик погашал свои 
обязательства перед кредиторами, т.е. информация о 

платежеспособности, надежности и платежной дисциплине 
заемщика. Стоит отметить, что пользователи системы не 

имеют права на получение кредитного отчета без 
письменного согласия заемщика. 

Клиентами ПКБ являются более 60-ти организаций 
Казахстана.  

Кредитное бюро работает по принципу 
равноправного обмена информацией среди участников 

системы.  
В соответствие с Законом РК «О кредитных бюро и 

формировании кредитных историй» каждый гражданин 
имеет право на бесплатное получение одного кредитного 

отчета о себе один раз в год. В случае повторных 
обращений в это же период услуга становится платной.  

 

Что делать, если выплачивать кредит стало 
намного сложнее (из-за задержки оплаты за 

товары, уменьшение продаж и т.п.)? 
Решение. Это – реструктуризация кредита. Нужно 

идти в банк и честно рассказать о том, что нет, средств 
оплачивать кредит. Банк может предложить Вам 

реструктуризацию кредита. Вам подберут удобную для Вас 
схему погашения. Например: установят график погашения, 

который Вы в состоянии обслуживать. 
Реструктуризация долга – любое изменение в 

условиях погашения кредита. Одними из видов 



шарттарындағы кез келген ӛзгерістер.  Оның түрлеріне 
пайызды мерзіммен жабу кестесін ӛзгерту жатады. 

Қарызды қайта құрылымдаудың екі түрі бар: қайта 
қаржыландыру және мерзімін ұзарту. 

Қайта қаржыландыру -  ескі   несиені жаңа несиеге 
ауыстыру. Кейде басқа кӛздер арқылы. Мысалы жақсырақ 

шарттармен басқа банктен  несие ала отырып, ағымдағы 
банктегі несиені жабу. 

Тӛлем мерзімін ұзарту-  бірнеше несиелер бір 

несиеге ауыстырылатын үдеріс. Яғни, бірнеше ұсақ 
несиелерді бір үлкеніне біріктіру. 

Тӛлемнің мерзімін шегеру – несиені жабу несиелік 
келісім-шарттар кӛрсетілгеннен кеш мерзімге 

ауыстырылатын жабу тәсілі.  
Несиелеудің оңтайлы бағдарламасы-   бұл сіз үшін 

және сіздің бизнесіңіз үшін ең қолайлы түрі.  Бұл – несие 
берудің қолайлы мерзімі, айыппұлсыз және комиссиясыз 

мерзімінен бұрын жабу және ыңғайлы жабу кестесін құру 
мүмкіндігі т.б.  

 
 

Кәсіпқойлардың кӛмегімен несиелеудегі 
оңтайлы бағдарламаны қалай  таңдау қажет?  

 Қазіргі банктерде  әр клиентпен  дербес несиелік 
сарапшы (кәсіпқой) жұмыс жасайды. Олар сіз үшін ең 

тиімді  несиелеу бағдарламасын таңдап береді, қажетті 
құжаттар жинағын  дайындауда  кӛмектеседі, кез келген 

банктік қызметтер мәселелері туралы тиісті ақпарат 
береді. 

 
Несиені пайдалануда қандай қосымша 

шығындар болуы мҥмкін? 
 Әрбір банктің ӛзінің тарифі бар. Банк 

қызметкерінен барлық қосымша шығындар – банк 
комиссиясы, сақтандыру және т.б. туралы толық айтып 

беруін сұраңыз . 
 

Несиені қандай валютада алған дҧрыс? 
Несиені сіз кір іс алатын валютада алыңыз.  Бұл 

жағдайда сіз валюта айырбастау, валюта курсының 

ӛзгеруінде ақша жоғалтпайсыз.  Егер сіз сыртқы саудамен 
айналысатын болсаңыз ӛзіңіздің шетелдік әріптестеріңізбен 

есеп айырысуды жүргізетін валютада несие алу 
ұсынылады.  

 
Мерзімінен бҧрын жабуда неге кӛңіл бӛлген 

жӛн? 
Несиені алу бағдарламасын таңдау кезінде 

мерзімінен бұрын тӛлеу шарттары, сондай-ақ қайта  құру, 
қайта қаржыландыру,  несие мерзімін ұзартуларға кӛңіл 

бӛліңіз. 
 

Несиені қайта қаржыландыруды қашан 
қолдануға болады? 

Егер несиелер нарығында орташа пайыздық 
мӛлшерлеме тӛмендесе, сіз несиені қайта 

қаржыландыруды пайдалана аласыз. 
 

Қаржылық жай-кҥйдің жедел-талдауын 
қалай жҥргізуге болады? 

 Қаржылық есептің экспресс -  талдауы бухгалтерлік 
есеп деректері бойынша жүргізіледі (бухгалтерлік теңгерім 

және кіріс/шығыс туралы есеп).   
Қаржылық есепті  талдау үшін әртүрлі  

коэфициенттер қолданылады.   
Есептеу теңгерімді теңдеу негізінде  құралады.  Ол 

тӛмендегідей түрде болады: 

реструктуризации, являются: изменение сроков и порядка 
гашения кредита, залога, комиссии и процентов.  

Реструктуризация задолженности бывает двух 
видов: рефинансирование и консолидация. 

Рефинансирование – замена старого кредита на 
новый. Иногда из других источников. Например, это 

получение кредита на лучших условиях в другом банке, 
чтобы закрыть кредит в текущем банке. 

Консолидация – процесс, когда несколько кредитов 

заменяются одним. Т.е. собрать несколько мелких 
кредитов в один большой.  

Отсрочка платежа – способ погашения, при котором 
погашение переносится на более поздний срок, чем это 

указано в кредитном договоре.  
Оптимальная программа кредитования – это самые 

удобные для Вас и вашего бизнеса условия кредитования. 
Это – удобные сроки выдачи кредита, разрешение 

досрочного погашения без штрафов и комиссии, 
возможность построения удобного графика погашения и 

т.д. 
 

Как выбрать оптимальную программу 
кредитования с помощью профессионалов? 

  В современных банках с каждым клиентом 
работает персональный кредитный эксперт 

(профессионал), который подберет самую удобную для Вас 
программу кредитования, поможет подготовить нужный 

пакет документов, даст консультацию по любому вопросу 
банковских услуг. 

 
Какие дополнительные расходы могут быть 

при использовании кредита?  
У каждого банка свои тарифы. Попросите 

сотрудника банка подробно рассказать обо всех 
дополнительных расходах – комиссии банка, страховка и 

т.д. 
 

В какой валюте брать кредит?  
Берите кредит в той валюте, в которой получаете 

доход. В этом случае вы сможете не потерять на обмене 

валюты и изменениях курсов валют. Если вы занимаетесь 
внешней торговлей, Вам рекомендуется брать кредит в той 

валюте, в которой вы ведете расчеты со своими 
зарубежными партнерами.  

 
На что нужно обращать внимание при 

досрочном погашении?  
При выборе программы кредитования, обращайте 

внимание на условия досрочного погашения и возможность 
рефинансирования, реструктуризации и пролонгации 

кредита. 
 

Когда следует воспользоваться 
рефинансированием кредита? 

Если средняя процентная ставка на рынке кредитов 
понизится, вы сможете воспользоваться 

рефинансированием кредита. 
 

Как провести экспресс-анализ финансового 
состояния?  

Экспресс-анализ финансовой отчетности 
проводится по данным бухгалтерской отчетности 

(бухгалтерский баланс и отчет о доходах/расходах).  
Для анализа финансовой отчетности применяются 

различные коэффициенты. 
Расчет основан на уравнении баланса. Оно 

выглядит следующим образом: 



АКТИВТЕР = ПАССИВТЕР + ЖЕКЕ КАПИТАЛ 
 Актив  - бухгалтерлік теңгерімнің бӛлігі.  Ұйымның 

мүлкінің  құрамы мен бағасын  нақты күнге кӛрсетіп 
береді. 

Пассив -   бухгалтерлік теңгерімнің бӛлігі.  Бұл – 
кәсіпорынның  барлық міндеттемелерінің жиынтығы. 

Активтердің үш түрі болады : 
1. Ағымдағы активтер -  қолма-қол және бір жыл 

ішінде қолма-қолға ауысатын басқа да   активтер кіреді. 

Мысалы : бағалы қағаздар,  дебиторлық қарыздар,  тауар 
– материалдық қорлар және т.б. 

2. Негізгі құралдар -  меншіктегі жер, ӛндірістің 
негізгі құралдары және құрал-жабдықтар,  қызмет мерзімі 

ұзақ құралдар. Бұл құралдар  тауар мен қызметті  ӛндіруде 
қолданылады.  

3. Ұзақ  мерзімді активтерге  бағалы қағаздарға 
компанияның инвестициясы (акциялар, облигациялар), 

сонымен  қатар материалдық емес  активтер: патенттер, 
лицензия, авторлық құқық т.б жатады. 

Пассивтер тӛмендегідей бӛлінеді: 
 Қысқа мерзімді міндеттемелер –  бір жыл ішінде 

тӛленетін кредиторлық  қарыз  сомасы. 
 Ұзақ мерзімді міндеттемелер -   бір жыл ішінде 

тӛлеуге міндетті емес кредиторлық  қарыз  сомасы. 
 Жеке капитал -  бұл кәсіпорын меншік иелерінің 

құқықтары.  Бухгалтерия  бойынша бұл  активтерден  
міндеттемелерді алып тастағандағы қалған сома. Бұл 

теңгерім  компанияның дамып- құлдырауына байланысты,  
ол ӛсіп, азайып отырады. 

Қаржылық экспресс-талдау кезінде (бухгалтерлік) 
Сіз қызметіңізде дер кезінде шаралар қабылдау үшін ӛз 

бизнесіңізд ің әлсіз тұстарын табасыз. Экспресс-талдау үшін 
кәсіпорынның қаржылық жай-күйінің негізгі кӛрсеткіштері 

пайдаланылады. 
Тӛлем қабілеттілігі – бұл барлық міндеттемелер 

бойынша есеп айырысу мүмкіндігі. Ең жақсы тәсіл - еркін 
ақша қаражаты болған кезде. Егер кәсіпорын ӛз активтерін 

жылдам сатып және міндеттемелері бойынша есеп 
айырысатын болса тӛлемге қабілетті болып табылады. 

АКТИВЫ = ПАССИВЫ + СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
Актив – часть бухгалтерского баланса. Отражает 

состав и стоимость имущества организации на конкретную 
дату.  

Пассив – часть бухгалтерского баланса. Это - 
совокупность всех обязательств предприятия. 

Существуют три вида активов: 
1. Текущие активы – включают в себя наличные и 

другие активы, которые должны перейти в наличность в 

течении одного года. Например: ценные бумаги, 
дебиторская задолженность, товарно-материальные 

запасы и пр. 
2. Основные средства - земельная собственность, 

основные средства производства и оборудование, 
включает средства, у которых долгий срок службы. Эти 

средства используют для производства товаров и услуг.  
3. Долгосрочные активы включают в себя 

инвестиции компании в ценные бумаги (акции, облигации), 
а также нематериальные активы: патенты, лицензии, 

авторские права. 
Пассивы делятся на: 

 Краткосрочные обязательства – суммы 
кредиторской задолженности, которые нужно выплатить в 

течении одного года.  
 Долгосрочные обязательства – это кредиторская 

задолженность, которую нужно выплатить не обязательно 
в течении года. 

 Собственный капитал – это права собственников 
предприятия. По бухгалтерии – это остаток суммы после 

вычета обязательств из активов. Этот баланс 
увеличивается любой прибылью и уменьшается любыми 

убытками компании.  
При экспресс-анализе финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, Вы находите слабые места Вашего бизнеса, 
для того, чтобы вовремя отреагировать в своей 

деятельности. Для экспресс-анализе используются 
основные показатели финансового состояния предприятия.  

Платежеспособность – это возможность 
расплачиваться по всем обязательствам. Самый лучший 

способом, когда для этого имеются свободные денежные 
средства. Но предприятие является платежеспособным, 

если предприятие может быстро продать свои активы и 
расплатится по обязательствам. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



«КӘСІПКЕРЛЕР ҤШІН ҚАРЖЫ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 

 
5.1 тапсырма. Келесі шарттар ҥшін несиенің тиімділігі есебін жасаңыз. 

Задание 5.1. Сделайте расчет выгодности кредита для следующих условий. 
 

2 кесте.Несиенің  тиімділігін есептеу. 
Таблица 2. Расчет выгодности кредита. 

 

Салымдар 
Вложения 

Кіріс  
Доход  

Капиталдың кірісі 
Доходность на капитал 

Несиесіз иім   

Без кредитного плеча 

  

150 000 тенге 80 000 тенге  

   

Несиелік иіммен  

С кредитным плечом 

  

Сіздің қаражат: 
Ваши средства: 

  

150 000 тенге 80 000 тенге  

Банк несиесі  
Кредит банка 

  

100 000 тенге 53 333 тенге  

Банктік пайыз – 20% 

Банковский процент – 20% 

  

   

   

 

Есептеуге арналған орын 
Место для расчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 тапсырма. Несиенің қандай тҥрлері бар? 
Задание 5.2. Какие виды кредитов существуют? 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 тапсырма. Егер сіз банктік несие алуды шешсеңіз, Сізге қандай қҧжаттарды дайындау керек?  

Задание 5.3. Какие документы Вам надо подготовить, если Вы решите получить банковский кредит? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



6. КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҚҦҚЫҚТЫҚ 
АСПЕКТІЛЕРІ 

 
 ЛИЦЕНЗИЯЛАУ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 

 
Кәсіпкерліктің барлық түрлерін лицензиялауға 

байланысты  барлық қатынастар  ҚР 2007 жылғы 11 
қаңтардағы «Лицензиялау туралы» (зияткерлік меншік 
саласындағы лицензиядан басқа) Заңымен реттеледі.  

Заңға сәйкес -  лицензия - тиісті лицензиардың 
жеке немесе заңды тұлғаға қызметтің жекелеген түрімен 

айналысуға беретін рұқсаты. 
 Лицензиар - осы Заңға сәйкес лицензиялауды 

жүзеге асыратын мемлекеттік орган. 
Лицензиялау - лицензияларды беруге және қайта 

рәсімдеуге, лицензиаттардың тиісті талаптарды 
сақтауын лицензиарлардың бақылауды жүзеге 

асыруына, лицензиялардың қолданылуын тоқтата тұруға 
және қайта бастауға, лицензиялардан айыруға 

байланысты іс-шаралар кешені. 
 

Лицензиялаудың ӛз принциптері бар: 
 Қызметтің түрлері бойынша лицензиялауды 

енгізу ұлттық қауіпсіздік, қоршаған ортаны, 
азаматтардың меншігін, ӛмірі мен денсаулығын қорғау 

мақсатында белгіленеді. 
 Лицензиялау заңдағы ӛнімге қойылатын 

талаптар, жекелеген ӛнім түрлерінің мемлекеттік 
әкімшілік ету мақсаттарына жету үшін жеткіліксіз болған 

жағдайларда белгіленеді. 
 Лицензиялар беру бір қызмет түрі үшін 

белгіленген талаптарға сай барлық тұлғалар үшін тең 
негіздерде және жағдайларда жүзеге асырылады. 

 «Лицензиялау туралы» заңда лицензиялауға 
жататын барлық қызмет түрлері кӛрсетілген. 

 Лицензиялау саласындағы жаңа нормативті 
актілер  ресми жарияланғаннан кейін 21 күннен кейін 

күшіне енеді. 
 Кез келген лицензияны басқа бір тұлғаға  

беруге болмайды. 
 Лицензиялардың қызмет ету аумағы  Қазақстан 

Республикасының аумағы (Заңда қарастырылған 
жағдайларды қоспағанда). 

 Бірегей технологиялық үдеріске кіретін 
әрекеттер лицензиялауға жатпайды.  Бірегей 

технологиялық үдеріс -  бір лицензиялауға жататын  іс 
әрекет түрі. 

Лицензиялауға тӛмендегі салалардағы жекелеген 
қызмет түрлері жатады : 

 Ӛнеркәсіп. 
 Атом энергиясын қолдану. 

 Улы заттардың  айналымы. 
 Техникалық қауіпсіздік. 

 Кӛлік. 

 Есірткі заттары, психотроптық заттар, 
прекурсорлар айналымы.  

 Ақпараттық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету. 
 Жедел-іздестіру іс-шараларын ӛткізуге арнайы 

техникалық құралдар. 
 қару-жарақ, әскери техника және жекелеген 

қару түрлерінің,  жарылғыш заттар және оларды 
қолдана отырып жасалған бұйымдар айналымы. 

 Ғарыш кеңістігін қолдану. 
 Ақпарат және байланыс. 

 Білім. 
 Бұқаралық ақпарат құралдары. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
             ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
ЧТО ТАКОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ? 

 
Все отношения, связанные с лицензированием 

видов предпринимательской деятельности регулируются 
законом РК от 11 января 2007 года «О Лицензировании» 
(кроме лицензии в области интеллектуальной 

собственности). 
Согласно Закона – лицензия – «разрешение, 

выдаваемое соответствующим лицензиаром физическому 
или юридическому лицу на занятие отдельным видом 

деятельности». 
Лицензиар – это государственный орган, 

осуществляющий лицензирование. А физические и 
юридические лица, имеющие лицензию, называются 

«лицензиат». 
Лицензирование – мероприятия по выдаче и 

оформлению лицензий. Это также контроль лицензиара за 
соблюдением требований, приостановлением, 

возобновлением и лишением лицензий.  
Лицензирование имеет свои принципы: 

 Введение лицензирования по видам деятельности 
устанавливается в целях национальной безопасности, 

защиты окружающей среды, имущества, жизни и здоровья 
людей. 

 Лицензирование устанавливается, если 
требования Закона к продукции, подтверждению 

соответствия продукции, недостаточны для 
государственного администрирования. 

 Лицензии выдаются на равных основаниях и 
условиях для всех, кто подходит под требования для этого 

вида деятельности. 
 Законом «О лицензировании» установлен весь 

список видов деятельности, подлежащих лицензированию.  
 Новые нормативные акты в области 

лицензирования вступают в силу через 21 день после 
официального опубликования. 

 Любая лицензия не может быть передана другим 
лицам. 

 Действие всех лицензий- вся территория 
Республики Казахстан (за исключением случаев, 

предусмотренных Законом). 
 Виды деятельности, входящие в единый 

технологический процесс  лицензированию не подлежат. 
«Единый технологический процесс» - работы, в рамках 

одного лицензируемого вида деятельности. 
Лицензированию подлежат отдельные виды 

деятельности в: 
 Промышленности 

 Использовании атомной энергии 
 Оборота ядовитых веществ 

 Технической безопасности 
 Транспорта 

 Оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, прекурсоров 
 Обеспечение информационной безопасности 

 Специальных технических средств для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 

 Оборота вооружений, военной техники и 
отдельных видов оружия, взрывчатых веществ и изделий с 

их применением 
 Использования космического пространства 

 Информатизации и связи 
 Образования 



 Ауыл шаруашылық және орман шаруашылығы, 
жер, геодезия, картографиялық жұмыстар. 

 Денсаулық сақтау. 
 Жеке және заңды тұлғаларға қызмет кӛрсету. 

 Ойын бизнесі. 
 Ветеринария. 

 «ҚР сот-сараптама қызметі туралы» ҚР Заңының 
ережелері ескеріле отырып, сот-сараптама.  

 Мәдениет. 
 Қаржы саласы және  қызметі. 

 Сәулет  және құрылыс. 
  ҚР мемлекеттік рәміздерін  жасау. 

 Этил спирті мен алкоголь ӛнімдерін, темекі 

ӛнімдерін ӛндіру және олардың айналымы. 
 Тауарларды импорттау және экпорттау. 

 Тауар биржалары. 
 Бұл түрлердің әрқайсысы тармақтарға  бӛлінеді. 

Мысалы: Сіз жылан және ара уларын сатумен 
айналысасыз. ҚР «Лицензиялау туралы» Заңының  14 

бабына сәйкес бұл түрлер лицензиялауды қажет етеді. 
Сонымен қатар ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 13  

маусымдағы  «Ӛндіру, ӛңдеу, сатып алу, сақтау, ӛткізу, 
пайдалану, жою лицензиялауға жататын улардың 

тізбесін бекіту туралы» № 493 Қаулысын оқуыңыз 
қажет. Аталған Қаулыға   сәйкес  лицензиялауға улы 
заттардың тағы 103 түрі жатады!!!. 

Басқа мысал: Сіз автокӛлікке дабыл  қоюмен 
айналысасыз. Заңның 15 бабына сай, бұл  жұмыс 

лицензияланады, себебі  бұл техникалық қауіпсіздік 
саласындағы жұмысқа жатады.  Сонымен қатар "Күзет 

қызметін, құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау 
кезіндегі қызметті қоспағанда, күзет дабылы құралдарын 

монтаждау, ретке келтіру және оларға техникалық 
қызмет кӛрсету жӛніндегі қызметті лицензиялау 

ережесін және оларды жүзеге асыруға қойылатын 
біліктілік талаптарын бекіту туралы" Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 10 тамыздағы № 
686 қаулысымен танысуыңыз қажет.  

 Лицензия  білікті талаптарға сай келетін заңды 
және жеке тұлғаға беріледі . Білікті талаптар – бұл 

кӛрсеткіштер мен талаптар, арызданушының нақты  бір 
іспен айналысу мүмкіндігін кӛрсетеді. 

Мысалы, күзет дабылына қойылатын біліктілік 
талаптары: 

Егер заңды тұлға болса: 
 Компания басшысының осы  қызметке сай 

жоғарғы қызметі болуы тиіс. 
 Радиожиілік спектрі бар күзет дабылын қою 

кезінде  экологиялық және санитарлық органдардың  
келісімі қажет. 

  Компанияның жоғары кернеумен жұмысқа 
рұқсаты керек. 

 Орын санитарлы экологиялық нормаларға сай 
болуы тиіс.  Сондай-ақ күзет дабылы құралдарына 

қызмет кӛрсететін және орнататын, монтаждалатын 
жабдықтың жай-күйін тексеретін құрал жабдықтар. 

Егер жеке тұлға болса: 
 Осы қызметке сәйкес жоғары немесе арнайы 

орта білімі қажет етіледі.  
 Жоғары кернеумен жұмысқа рұқсаты керек. 

 Радиожиілік спектрі бар күзет дабылын қою 
кезінде  экологиялық және санитарлық органдардың  

келісімі қажет. 
 Орын санитарлы экологиялық нормаларға сай 

болуы тиіс.  Сондай-ақ күзет дабылы құралдарына 
қызмет кӛрсететін және орнататын, монтаждалатын 

 Средств массовой информации 
 Сельского и лесного хозяйств, землеустройства, 

геодезии и картографии 
 Здравоохранения 

 Обслуживание физических и юридических лиц 
 Игорного бизнеса 

 Ветеринарии 
 Судебно-экспертной (с учетом Закона РК «О 

судебно-экспертной деятельности в РК) 
 Культуры 

 Финансовой сфере и деятельности 
 Архитектуры, градостроительства и строительства 

 Изготовление государственных символов РК 

 Производства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции, производства табачных изделий 

 Экспорта и импорта товаров 
 Товарных бирж  

Каждый из этих видов делится на подвиды. 
Например: Вы занимаетесь продажей змеиного и пчелиного 

ядов. Согласно Статьи 14 Закона «О лицензировании», для 
этого вида деятельности нужна лицензия. Кроме того, Вы 

должны изучить Постановление Правительства РК от 13 
июня 2007 года № 493 «Об утверждении перечня ядов, 

производство, переработка, перевозка, приобретение, 
хранение, реализация, использование и уничтожение 

которых подлежит лицензированию». Согласно этого 
Постановления, кроме змеиного и пчелиного ядов, 
подлежат лицензированию еще 103 вида ядов!!! 

Другой пример: Вы занимаетесь установкой 
сигнализации на автомобили. По статье 15 Закона, эта 

работа лицензируется, потому что считается работой в 
сфере технической безопасности. К тому же, нужно изучить 

Постановление Правительства от 10 августа 2007 года № 
686 «Об утверждении Правил лицензирования и 

квалификационных требований, предъявляемых к 
осуществлению охранной деятельности, к деятельности по 

монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств 
охранной сигнализации, за исключением деятельности при 

выполнении строительно-монтажных работ» 
Лицензии выдаются физическим и юридическим 

лицам, которые подходят под квалификационные 
требования. Квалификационные требования – это 

нормативы и показатели, которые показывают способность 
заявителя заниматься конкретным лицензируемым видом 

деятельности. 
Например, квалификационные требования для 

охранной сигнализации.  
Если юридическое лицо: 

 У руководителя компании  должно быть высшее 
образование, соответствующее этой деятельности. 

 При установке и работе систем охранной 
сигнализации с радиочастотным спектром, должны быть 

заключения органов экологического и санитарного надзора   
 У компании должен быть допуск к работам с 

высоким напряжением 
 Помещение, которое соответствует санитарным и 

экологическим нормам. Оборудование для наладки и 
обслуживания средств охранной сигнализации и проверки 

технического состояния монтируемого оборудования. 
Если физическое лицо: 

 Должно быть высшее или средне-специальное 
образование, соответствующее этой деятельности. 

 Допуск к работам с высоким напряжением 
 При установке и работе систем охранной 

сигнализации с радиочастотным спектром, должны быть 
заключения органов экологического и санитарного надзора   



жабдықтың жай-күйін тексеретін құрал жабдықтар. 
 

Егер сіз  лицензияны талап ететін  әрекетпен 
айналысатын болсаңыз  «Лицензиялау туралы»  заңды 

оқып шығыңыз .  Егер сіз  кәсіпкерліктің қай түрімен 
айналысатыныңызды шешсеңіз , онда  нормативті  

актілерді  оқып шығыңыз.  Одан ары қарай  керекті 
құжаттарды  дайындаңыз .  Сонымен қатар  сізге тиісті 
құжаттарды лицензия беретін  мемлекеттік органдарға  

жіберу қажет. 
 

 
 

 
Лицензияның атаулы екенін еске саламыз. Егер 

сіз басында лицензияны  ЖК ҥшін алсаңыз  кейін 
ЖШС – ке ӛтуде сіздің лицензияңызды тапсыру 

жҥргізілмейді! 
Лицензияланатын қызметтің әрбір түрі бойынша 

барлық біліктілік талаптарын  электрондық үкіметтің 
интернет-сайтынан таба аласыз: http://www.e.gov.kz.   

 
Лицензиарлардың (лицензия берушілер) кӛпшілігі  

"Е -  лицензиялау"   мемлекеттік  деректемелер базасы 
арқылы лицензияны электронды форматта  береді.       

Бұл ӛте қолайлы – кӛптеген бланктер толтырудың 
қажеті жоқ, электрондық лицензия жоғалмайды, 

түпнұсқадан кӛшірме түсіру және нотариуспен 
куәландыру қажет емес. Лицензия алу үшін  әдетте 

кәсіпкер мемлекеттік тіркеу туралы куәлігі мен  жеке 
куәлігін беру қажет.  Сонымен қатар, мемлекеттік 

ұйымдар мен басқа ұйымдар кәсіпкердің лицензиясы бар 
жоқтығын "Е -  лицензиялау" жүйесі арқылы біле алады. 

Пайдаланушылар үшін http://www.elicense.kz интернет-
сайтында барлық ақпарат ұсынылған.  Егер қандай да 

бір сұрақтар туындаса  тиісті министрліктің call-
орталығына хабарласып  білуіңізге болады. 

 
 
 

 
           МЕМЛЕКЕТТІК МҤЛІКТІ  ҚАЙТАРЫМСЫЗ  

           ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ? 
 

Қазақстан Республикасының  2011 жылғы 1 
наурыздағы  «Мемлекеттік мүлік туралы» № 413-IV 

Заңына сәйкес  мемлекеттік мүлік бойынша уәкілетті 
орган  республикалық мүлікті жеке және заңды 

тұлғаларға  жалға беруге, сенімді басқаруға беруге 
ӛкілетті. 

 
 Сатып алу құқығынсыз 

 Сатып алу құқығымен 
 Шағын кәсіпкерлік субъектісіне  ӛткізу 

құқығымен қайтарымсыз негізде беру  
 

Бұл сонымен қатар  облыстық коммуналдық  
мүліктерге де қатысты болып келеді. 

Бұл нені білдіреді?  Сіздің мемлекеттік мүлікті 
тегін пайдалану мүмкіндігін алуға, белгілі уақыттан кейін 

осы мүлікті меншігіңізге алуға құқығыңыз бар.  
 Осы Заңға сай  (106,120 баптар), шағын 

кәсіпкерлік субъектілеріне кейіннен меншікке ӛтеусіз 
беру құқығымен сенiмгерлікпен басқаруға немесе 

мүліктік жалдауға берілуі мүмкін.  
Сіз пайдаланылуы бір жылдан аспаған 

мемлекеттік мүлікті тауып,   оны тағы да  1 жылға  

 Помещение, которое соответствует санитарным и 
экологическим нормам. Оборудование для наладки и 

обслуживания средств охранной сигнализации и проверки 
технического состояния монтируемого оборудования. 

 
Если Вы решили заниматься лицензируемым видом 

деятельности, обязательно изучите Закон «О 
Лицензировании». Если Вы выбрали. каким видом 

деятельности хотите заниматься, изучите нормативные 
акты о квалификационных требованиях для этой 

деятельности. Далее нужно подготовить все нужные 
документы и передать их государственному органу, 
который даст Вам лицензию согласно законодательства. 

 
Напоминаем, что лицензия именная. Если Вы 

решили поменять компанию и сначала работали как 
ИП, а потом открыли ТОО, то передачи лицензии не 

будет! 
 

Вы можете найти квалификационные требования по 
каждому виду лицензируемой деятельности на интернет-

сайте электронного правительства: http://www.e.gov.kz. 
 

Большинство лицензиаров (те, кто выдает 
лицензию) сейчас выдают лицензии в электронном 

формате через государственную базу данных – «Е-
лицензирование». Некоторые выдают только электронные 

лицензии.  
Это очень удобно – не нужно оформлять множество 

бланков, электронную лицензию нельзя потерять, не надо 
снимать копии с оригинала лицензии и не нужно 

нотариально заверять. Как правило, лицензиатам можно 
просто предъявить удостоверение личности и 

свидетельство о регистрации предпринимателя, а 
государственные органы и другим организациям можно 

просто проверить наличие лицензии через систему «Е-
лицензирование». На интернет-сайте http://www.elicense.kz 

есть вся информация для пользователей. Если возникли 
вопросы, можно позвонить в call-центры нужных 

министерств. 
 

   КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ИМУЩЕСТВО 
   ГОСУДАРСТВО НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ? 
 

Согласно Закону РК от 1 марта 2011 года № 413-IV 
«О государственном имуществе», уполномоченный орган по 

государственному имуществу имеет полномочия по 
предоставлению республиканского имущества в аренду, 

доверительное управление физическим и юридическим 
лицам  

 без права последующего выкупа  
 с правом последующего выкупа  

 правом последующей передачи субъектам малого 

предпринимательства на безвозмездной основе  
 
Это относится также к областному коммунальному 

имуществу. 
Что это означает? То, что Вы можете получить 

возможность бесплатно пользоваться государственным 
имуществом, с правом получить это имущество через 

какое-то время. 
Согласно этого же Закона (Статьи 106, 120), 

субъекты малого предпринимательства могут получить 
государственное имущество в доверительное управление 

или аренду с правом последующей безвозмездной 
передачи в собственность. 

То есть если Вы найдете государственное 

http://www.e.gov.kz/
http://www.elicense.kz/


сенімді жалға ала аласыз кейіннен ақысыз негізінде ӛз 
меншігіңізге аударып аласыз.  Бұл үшін сіз  ӛндірістік 

қызметпен немесе халыққа қызмет кӛрсетумен 
айналысуыңыз қажет. 

Мемлекет сіздің сенiмгерлікпен басқару немесе 
жалға алу туралы келісімшартты орындауыңызды 

бақылайтын болады. 
 
 

Үкіметтің Қаулысына сәйкес пайдаланылмайтын 
мемлекеттік меншікті беру (ғимарат, құрылыс, кӛлік, 

құрал-жабдықтар) тендерлік негізде жүргізіледі.  
 

Тендер ӛткізу үшін конкурстық комиссия 
құрылады және осы тендерлерді ӛткізу кестесі 

жасалады. Толық ақпаратты сіз әкімдіктерден ала 
аласыз.  

 
 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тендерді ӛткізуге  
объектілер мен  шарттар туралы ақпарат алу 

барлығы ҥшін қол жетімді. 
 

Тендерді жарияламай тұрып  15 күн бұрын оның 
жарияланатыны туралы басылымдарда  мемлекеттік 

және  орыс тілдерінде  хабарлама  беру керек, 
объектілер бойынша хабарлама жарияланады, атап 

айтқанда: 
 

1) тендер шарты және жеңімпазды таңдау 
ӛлшемі 

2) тендер объектісінің  сипаты 
3) тендердің ӛту орны мен күні, уақыты 

4) тендерге қатысуға  ӛтінім  қабылдау мерзімі 
5) жалға беру тӛлемінің  мӛлшері (мүлікті 

жалдауға ұсыну кезінде) 
6) тендерге қатысуды ресімдеу тәртібі    

7) кепілдеме  салымдар мӛлшері, оны енгізуге 
банктік деректемелер (кепілдік жарна мӛлшері ол 
жарияланғаннан кейін ӛзгертілмейді) 

 
Тендерлік  құжаттамаға кіруі тиіс: 

1) тендер объектісі туралы мәлімет 
2) ӛтінім және онымен бірге ұсынылатын 

құжаттар мазмұны бойынша талаптар 
3) тендердің  ӛту шарты мен тәртібі 

4) мүлікті жалға алу немесе сенімгерлік басқару 
келісім-шарты жобасы  

5) тендерге қатысуға ӛтінім үлгісі 
Тендер жарияланған  күннен  бастап ,  тендерге 

қатысушыларды тіркеуге алады. Тіркеуге алу   тендер 
ӛткізуге бір күн қалғанда бітеді. 

Егер сіз тендерге қатысқыңыз келсе,  белгіленген 
мерзімде тӛмендегідей  құжаттарды  толық кӛлемде 

ұсынуыңыз қажет: 
1) Тендерге қатысу  ӛтінімі, онда кәсіпкер  

тендерге қатысуға келісім бере отырып, ондағы 
шарттарды орындауға  және тиісті келісім-шарт жасауға 

міндеттенеді. 
2) Ӛндіріс немесе халыққа қызмет кӛрсету 

бойынша ұйымдастырылған бизнес – жоспар. 
3) Заңды тұлғалар  мемлекеттік тіркеу туралы  

(қайта тіркеу туралы) куәлікті, құрылтайшылық 
құжаттарды   (құрылтайшылық  құжаттар  және жарғы), 

салық тӛлеушінің куәлігі ұсынулары керек. Жеке 
тұлғалар    жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы  

куәліктің кӛшірмесін, жеке куәлік ,  салық тӛлеу  куәлігін 

имущество, которое не было использовано больше года, Вы 
можете получить его в доверительное управление и аренду 

на один год, с правом бесплатного его получения в свою 
собственность! Правда, для этого Вы должны заниматься 

производственной деятельностью или оказанием услуг 
населению. 

Государство будет контролировать над 
выполнением Вами условий договора аренды или 
доверительного управления.  

 
Согласно Постановлению Правительства, 

предоставление неиспользуемой государственной 
собственности (здания, сооружения, транспорт и 

оборудование) проходит на тендерной основе. Для 
проведения тендеров создается комиссии и составляется 

график проведения этих тендеров. Подробную 
информацию Вы можете получить в акиматах. 

 
 

ВНИМАНИЕ! Всем желающим к информации об 
объектах и условиях передачи тендера 

обеспечивается свободный доступ. 
 

За 15 дней, до объявленной даты проведения 
тендера, в периодических печатных изданиях на 

государственном и русском языках, должны быть 
опубликованы сообщения по объектам, а именно: 

 
1) условия тендера и критерии выбора победителя 

2) описание объекта тендера 
3) дата, врем и место проведения тендера 

4) сроки принятия заявок на участие в тендере 
5) размер арендной платы (при предоставлении в 

имущественный наем) 
6) порядок оформления участия в тендере  

7) размер гарантийного взноса и банковские 
реквизиты для его внесения (размер гарантийного взноса 

не может быть изменен после публикации сообщения)  
 
Тендерная документация должна содержать: 

1) сведения об объекте тендера 
2) требование по содержанию заявки и 

документов, которые предоставляются вместе с ней 
3) условия и порядок проведения тендера 

4) проект договора имущественного найма 
(аренды) или доверительного управления 

5) форму заявки на участие в тендере. 
Со дня публикации о проведении тендера 

проводится регистрация участников тендера. Регистрация 
участников заканчивается за день до проведения тендера.  

Если вы хотите участвовать в тендере, то в 
установленные сроки, должны предоставить в полном 

объеме: 
1) Заявку на участие в тендере, в которой 

предприниматель соглашается на участие в тендере, 
обязуется выполнять условия тендера и заключить 

соответствующий договор. 
2) Бизнес-план по организации производства и 

оказанию услуг населению 
3) Юридические лица должны предоставить 

свидетельство о государственной регистрации 
(перерегистрации) учредительных документов 

(учредительный договор и устав) и свидетельство 
налогоплательщика. Физические лица должны 

предоставить – копии свидетельства о государственной 
регистрации индивидуального предпринимателя, 

удостоверения личности и свидетельство 



ұсынулары қажет 
4) Салық органдарынан қарызы жоқтығын 

растайтын құжат 
5) Кепілдемелік жарна  тӛлемінің  кӛшірмесі 

6) Қызмет түрлерінің  тізбесі,  ӛнім  түрлерінің  
атаулары,   ӛтінім берілген жылдың алдында, сонымен 

қатар осы кезеңде жыл басынан бастап қаржы жылында  
кәсіпкер  ӛндірген немесе сатқан ӛнім кӛлемі 

7) Бухгалтерлік теңгерім 

8) Шағын кәсіпкерлік субъектісімен бір топқа 
кіретін  тұлғалар тізбесі 

Егер сіз құжат жинағын толық ұсынбасаңыз   
немесе  салық бойынша қарызыңыз болса,  немесе 

құжаттарыңыз тендер талаптарына сай болмаса 
қатысушылық тіркеуге тіркеуден бас тартуы мүмкін. 

Сондықтан да тендерге қатысу үшін барлық құжаттарды 
дұрыс ресімдеуіңіз және ұсынуыңыз қажет 

  
Тендерге қатысушы ретінде сіздің құқыңыз бар: 

1) қатыспас бұрын нысанды кӛруге 
2) тендер бойынша тегін берілетін кез -келген 

ақпараттарды алуға 
3) заңды тұлға ретінде сенімхат арқылы 

ӛкіліңіздің қатысуына  рұқсат беруге 
4) Құқыңыз бұзылған жағдайда сотқа  жүгінуге  

5) Конверттерді ашу және ұсыныстарды 
жариялау шараларына қатысуға 

6) Жазбаша түрде комиссияны хабардар ету 
арқылы  тендерге қатысудан бас тартуға 

7) Ӛз жеңісіңіз жайлы хаттамаға қол қоюға 
8) Тендер туралы  хаттама кӛшірмесін алуға 

(міндетті түрде). 
 

Тендер стандартты рәсім бойынша ӛтеді: 
 Ұсыныс  конверттері  ашылады және  

жарияланады. 
 Құрылған компания  отырыста  баға 

ұсыныстарын  талқылайды.  Бұл отырысқа сіз 
қатыспайсыз 

 Егер сіздің ұсынысыңыз және құжаттарыңыз 
талаптарға сай болса, онда сіз жеңімпаз атанасыз 

Одан ары қарай  келіссӛздер, атап айтқанда 
монополияға қарсы органмен  жүргізіледі.  Кәсіпкерге 

тендер объектісін ұсынудан бас тартуға себеп   болуы 
мүмкін: 

 «Бәсекелестік туралы» заңда кӛрсетілген 
мақсаттарға сәйкес келмеуі 

 Егер объектіні ұсыну  нарықтағы   
бәсекелестікке  кедергі ететін болса 

  
Хаттама негізіне  тендер нәтижесінде  сенімді 

жалға алу келісім шарты бекітіледі. 
 10 күннен кешікт ірмей  келісім шартқа қол қойған 

күннен бастап сізге қабылдау – тапсыру акті  рәсімдері  
беріледі. 

Жалға алу келісім шарты  мемлекеттік тіркеуге 
жатады және  тіркеуге алған күннен бастап,  бекітілген 

болып табылады.  Тіркелу  кәсіпкер есебінен   тіркеледі.  
Кепілдеме  салымы  келісім шарт шарттары бойынша 
іске асады. 

 Келісім шарт бекітілгеннен кейін  алты ай ішінде,  
жергілікті мекемелер сіздің келісім шартпен қалай жұмыс 

атқарып жатқаныңызды тексеріп отырады. 
 Егер жұмыс атқарылмай жатса , онда  сіз келісім 

шарт  шарттарын орындамай жатырсыз деген сӛз.  
Объект қайтадан тендерге қойылады. 

Келісім шарт міндеттемелерін  орындауда, келісім 

налогоплательщика.  
4) Справку с налогового комитета об отсутствии 

налоговой задолженности 
5) Копию платѐжного поручения о внесении 

гарантийного взноса 
6) Перечень видов деятельности, наименование 

видов продукции, объем продукции, которую 
предприниматель произвел и/или реализовал за 
финансовый год, предшествующий году подачи заявки, а 

также за этот период, начиная с начала года. 
7) Бухгалтерский баланс.  

8) Список лиц, входящих в одну группу с субъектом 
малого предпринимательства. 

Если Вы не предоставили полный пакет документов, 
или у Вас есть задолженность по налогам, или Ваши 

документы составлены с нарушениями установленных 
тендером требований – Вам могут отказать в регистрации 

участников тендера. Поэтому, Вы должны все правильно 
оформить и предоставить все документы, для участие в 

тендере! 
Как участник тендера Вы имеете право: 

1) перед участием, осмотреть объект 
2) бесплатно получить любые сведения по объекту, 

выставляемого на тендер. 
3) Участвовать лично или через своих 

представителей, которым Вы выписываете правильно 
оформленную доверенность 

4) Обращаться в суд при нарушении прав 
5) Присутствовать при вскрытии конвертов и 

оглашений предложений 
6) Отказаться от участия в тендере, сообщив об 

этом комиссии письменно. 
7) Подписать протокол о своем выигрыше 

8) Получить копию протокола о результатах 
тендера (обязательно). 

Тендер проводится по стандартной процедуре: 
 Конверты с предложениями участников 

вскрываются и оглашаются 
 Комиссия удаляется на совещание для 

обсуждения и оценки предложений. На этом совещании Вы 
не присутствуете. 

 Если ваше предложение лучшее и соответствует 
всем требованиям, Вы становитесь победителем тендера.  

Далее идут процедуры согласований, в частности, с 
антимонопольным органом. Причинами отказа в 

предоставлении объекта тендера предпринимателю, могут 
быть: 

 Несоответствие целей, указанных в Законе «О 
конкуренции» 

 Если предоставление объекта может мешать 
конкуренции на рынке. 

На основании протокола о результатах тендера, с 
Вами заключается договор доверительного управления или 

аренды. 
Не позже 10 дней после подписания договора, 

объект должен быть передан Вам по акту приема-передачи. 
Договор аренды подлежит государственной 

регистрации и считается заключенным с момента 
регистрации. Регистрация осуществляется за счет субъекта 
малого предпринимательства, а гарантийный взнос 

победителя идет в счет платежей по договору аренды 
объекта. 

Через шесть месяцев, с момента заключения 
договора, территориальное подразделение осуществляет 

проверку о выполнения Вами условий договора об 
организации производственной деятельности / оказание 

услуг населению. Итоги проверки направляются комиссии.  



шарт уақыты ӛтіп кеткен жағдайда,  жергілікті органдар 
нысанды иемденуге кіріседі.  Ол жайлы жергілікті салық 

органдарын хабарландырады. 
 

 
 

 
 
МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУҒА ҚАЛАЙ 

ҚАТЫСАДЫ ? 
Мемлекеттік сатып алулар –бұл  тапсырыс 

берушінің ақылы негізінде  , тауар, жұмыс, қызмет,  
мемлекеттік қажеттіліктерді сатып алуы. 

1. Мемлекеттік сатып алулар  келесі жолдармен 
ӛткізіледі. 

2. Конкурс  (2 кезеңнен тұрады) 
3. Баға ұсыныстарына сұраныс 

4. Бір кӛзден 
5. Электрондық саудада 

6. Тауар биржаларынан 
7. Басқа да жағдайларда 

«Самұрық Қазына» ҰӘҚ  ақпараттық сатып алу 
жүйесі веб – порталында,  Интернет арқылы 

электрондық  сатып алуларға қатыса аласыз. 
 

 
Білу қажет (оқу): 

«Мемлекеттік сатып алулар туралы» Заң 
21.07.2007. № 303- ІІІ 

 
Қалай жабдықтаушы болуға болады? 

Жабдықтаушыға негізгі қойылатын 
талаптар қандай? 

Мемлекеттік   қызметке мыналар жабдықтаушы 
болуы мумкін:  

 Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке 
тұлғалар  

 Заңды тұлға (кейбір ерекшеліктерді қоспағанда) 
 Заңды тұлғалардың  уақытша бірлестігі 

(консорциум)  
Кәсіпкерлік субъектілері болып табылмайтын жеке 

тұлғалардың меншігіндегі тұрғын үйді  мемлекеттік 
сатып алудың ерекше тәртібі бар   

Мемлекеттік сатып алулардың принциптері: 
 Мемлекет  сатып алуға қойылған  ақшаны 

оңтайлы және тиімді жұмсау 
 Мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін әлеуетті 

ӛнім берушілердің  тең мүмкіндіктері  (заң аясында) 
 Жеткізушілер арасындағы адал бәсекелестік 

 Мемлекеттік сатып алулардың  ашықтығы 
 Отандық  кәсіпкерлерді қолдау 

Мемлекеттік  сатып алуларды жүргізудің  келесі 
жағдайларында  біліктілік талаптары талап етілмейді: 

 Тауар, жұмыс, қызметті мемлекеттік сатып 
алудың жылдық сомасы жылына жылдық жоспар 2000 

АЕК-ден (айлық есептік кӛрсеткіш)  артық болмаса. 
 Бағалық ұсыныс тәсілімен мемлекеттік сатып 

алу жүргізу кезінде жұмыстың, тауардың, қызметтің 
ерекшелігі тапсырыс беруші үшін  – шешуші рӛлді 

ұсынылған баға атқарады. 
 Тауар биржалары арқылы мемлекеттік сатып 

алу ҚР Тауар биржалары туралы заңына сәйкес 
жүргізіледі. 

Мемлекеттік сатып алулар  баға ұсыныстары  
әдістері , электрондық мемлекеттік сатып алулар арқылы 

жүргізіледі:  кәс іпкер ӛз  кеңсесінен шықпай-ақ   саудаға 
қатыса алады.  www.goszakup.kz  сайты арқылы сіз  

Если работа не идет, т.е. Вы не выполняете условия 
Договора, объект выставляется на тендер повторно.  

При выполнении условий договора, по истечении 
срока Договора, территориальное подразделением 

принимается решение о безвозмездной передаче объекта в 
Вашу собственность. Об этом уведомляется налоговый 

комитет по месту Вашей регистрации. 
 
КАК УЧАСТВОВАТЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПКАХ? 
Государственные закупки (госзакупки) – это 

закупки, т.е. приобретение заказчиками на платной основе, 
товаров, работ, услуг для государственных нужд. 

Государственные закупки могут проводиться 
следующими способами: 

1. конкурса (состоит из 2-х этапов) 
2. запрос ценовых предложений 

3. из одного источника 
4. на электронных торгах 

5. через товарные биржи 
6. иные случаи 

а также на веб-портале Информационной системы 
закупок АО ФНБ «Самрук-Казына» Вы можете принимать 

участие в электронных торгах через интернет. 
 

 
Нужно знать (прочитать): 

Законом от 21.07.2007 № 303-III «О 
государственных закупках». 

 
Кто может быть поставщиком? 

Какие требования предъявляются к 
поставщикам? 

Поставщиками государственных услуг могут быть: 
 Физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 
 Юридические лица (за рядом исключений) 

 Временные объединения юридических лиц 
(консорциум) 

Есть особый порядок госзакупок у физических лиц, 
не являющихся субъектами предпринимательства – в 

случае приобретения у них жилищ, принадлежащих им на 
праве частной собственности. 

Принципы государственных закупок: 
 Оптимального и эффективного расходования 

денег, используемых для государственных закупок 
 Равные возможности потенциальным поставщикам 

для участия в государственных закупках (кроме случаев, 
предусмотренных Законом) 

 Добросовестной конкуренции среди поставщиков 
 Открытости и прозрачности процесса 

государственных закупок 
 Поддержка отечественных предпринимателей 

Квалификационные требования не 
распространяются на следующие случаи осуществления 

государственных закупок: 
 Приобретение товаров, работ, услуг, если годовая 

сумма по годовому плану госзакупок, не больше размера 
2000 МРП (месячный расчетный показатель) на 

соответствующий финансовый год. 
 В случае госзакупки способом запроса ценовых 

предложений: спецификация товара, работы, услуги не 
имеет для заказчика особого значения – решающим 

является цена.   
 Если госзакупки через товарные биржи 

осуществляются в соответствии с законодательством РК о 
товарных биржах. 



мемлекеттік мекемелердің қалай   мемлекеттік сатып алу 
жүргізіп жатқанымен және олардың қағидаларымен 

таныса аласыз. 
Кәсіпкерлер мүмкіндігін кеңейте алады: 

 Алдын ала сатылып алынып жатқан  тауарларға 
ӛз ұсынысын жіберу. 

 Ӛтіп жатқан мемлекеттік тауарларды барлық 
уақытта қарап отыру. 

 Мемлекеттік сатып алу рәсіміне кететін 
шығындарды азайту. 

 Қазақстанның басқа ӛңірлеріндегі мемлекеттік 
сатып алуларға қатысу арқылы. 

Бір кӛзден сатып алу бойынша мемлекеттік сатып 
алулар   электронды немесе қағаз жүзінде ӛткізілуі 

мүмкін. 
 

 
 

Мемлекеттік сатып алуға қатысу   ҥдерісі 
қандай? 

 Электронды  саудаға  түсу үшін тӛмендегі 
құжаттар талап етіледі: 

 Ұлттық  куәлік беру орталықтарынан  

электрондық  сертификаттар алу. Цифрлы қолтаңбаны 
Ұлттық  куәлік беру орталықтарығынан  (www.pki.gov.kz)  

алуға  болады.  Олар Халыққа қызмет кӛрсету 
орталықтарында орналасқан.  

Пайдаланушы ретінде тіркелуге және ӛз ұйымын 
мемлекеттік сатып алу веб-порталында қатысушы 

ретінде тіркеуге болады. Толық ақпаратты сіз 
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/ сайтынан ала 

аласыз. 
 

Жүйеге  сертификат арқылы кіру және  
электрондық мемлекеттік  сатып алуарға қатысу. 

 Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыратын ұйым   
хабарлама мәтінін мемлекеттік сатып алу порталында  

жариялауға тиіс.  Сонымен қатар ол  сатып алу 
қорытындысын жариялауға міндетті.  Конкурсқа қатысу  

құжаттары қағаз түрінде ұсынылады.  
Барлық қатысушылар   Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік сатып алулар туралы 
заңын бұзғаны үшін жауапқа тартылады.  

Конкурстық құжаттамаларда тӛмендегі  ӛлшемдер  
конкурсқа қатысушылардың бағалық ұсынысына әсер 

етеді: 
1) Әлеуетті ӛнім берушінің:  

 ӛтіліп жатқан жұмыстарды, қызметтерді, 
тауарларды мемлекеттік сатып алу нарығында жұмыс 

ӛтілінің болуы 
 жұмыстарды, қызметтерді, тауарларды 

мемлекеттік сатып алу нарығында    кәсіби білікті 
мамандардың болуы 

 Ұсынылып жатқан тауарлар/ қызмет/жұмыс  
саласында жұмыс ӛтілі бар екендігін растайтын 

құжаттар. 
 Мемлекеттік стандарттарға сай сапа 

менеджементі Сертификаттау жүйесінің болуы. 
2) Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, 

қызметтердің техникалық, функционалдық, сапалық 
сипаттамалары,  техникалық қызмет кӛрсету,  жӛндеу 

қызметін атқару. 
3) Қазақстандық мазмұн.   Мемлекеттік сатып алу 

жүйесі қазақстандық тауар ӛндірушілерге басымдық 
береді.  Ӛнімнің отандық екеніне  кӛз жеткізу үшін  

кәсіпкерде «СТ- KZ» сертификаты болуы тиіс. 
«Мемлекеттік сатып алудың адал емес 

Госзакупки методом ценовых предложений 
проводятся через электронные государственные закупки. 

Т.е. предприниматель не выходя из офиса может 
участвовать в конкурсах. На сайте www.goszakup.kz Вы 

можете посмотреть как госучреждения проводят госзакупки 
и ознакомиться с их правилами.  

Для предпринимателей это решение позволяет: 
 Заранее направлять свои предложения по 

закупаемой продукции 
 Регулярно получать информацию по подписке о 

проводимых госзакупках 
 Снизить затраты на участие в процессе госзакупок 

 Участвовать в госзакупках. Проводимых в других 
городах и регионах Казахстана 

Государственные закупки способами конкурса и из 
одного источника могут проводится посредством 

электронных госзакупок или бумажным способом. 
 

Каков процесс участия в государственных 
закупках? 

Для участия в электронных госзакупках требуется: 
Получить электронные сертификаты в 

Национальном удостоверяющем центре (www.pki.gov.kz). 

Цифровую подпись Вы можете получить в Центрах 
регистрации Национального удостоверяющего центра. Они 

размещены при Центрах обслуживания населения (ЦОН). 
Зарегистрироваться как пользователь и 

зарегистрировать свою организацию в качестве участника 
веб-портала государственных закупок. Подробную 

информацию можно получить на сайте: 
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/. 

Войти в систему по сертификату и принять участие 
в электронных государственных закупках.  

Организация, которая проводит госзакупку обязана 
разместить текст объявления о закупке способом конкурса 

на веб-портале государственных закупок. Также она 
обязана разместить итоги конкурса. Документы на участие 

в конкурсе подаются в бумажном виде.    
Все предприниматели должны помнить об 

ответственности за нарушение законодательства 
Республики Казахстан о государственных закупках. 

В конкурсной документации предусматриваются 
следующие критерии, которые влияют на ценовое 

предложение участников конкурса: 
1) наличие у потенциального поставщика: 

 опыта работы на рынке товаров, работ, услуг по 
предмету проводимых закупок 

 специалистов, обладающих уровнем 
профессиональной квалификации опытом на рынке 

товаров, работ, услуг по предмету проводимой закупки 
 документа, подтверждающего проведение 

добровольной сертификации предлагаемых товаров, для 
отечественного товаропроизводителя в соответствии с 

законодательством РК о техническом регулировании  
 сертифицированной системы (систем) 

менеджмента качества по требованиям государственных 
стандартов 

2) функциональные, технические, качественные 
характеристики товаров, работ, услуг и/или расходы на 

эксплуатацию, техобслуживание и ремонт закупаемых 
товаров. 

3) Казахстанское содержание. Система госзакупок 
отдает предпочтение закупкам у казахстанских 

производителей. Для того, чтобы доказать, что товар 
является отечественным, у поставщиков должен быть 

сертификат «CT-KZ». 
Существует «Реестр недобросовестных участников 

http://www.goszakup.kz/
http://www.pki.gov.kz/
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/


қатысушыларының тізілім і» бар. Бастапқы сатыда 
барлық қатысушылардың жоғарыда аталған  тізілімде 

бар-жоғын тексереді. 
Мемлекеттік сатып алудың адал емес 

қатысушыларының тізілімінде: 
Білікт ілік талаптары бойынша жалған ақпарат 

ұсынған  әлеуетті ӛнім берушілер  
Заңның 6- бабын бұзған  әлеуетті ӛнім берушілер  
Мемлекеттік сатып алулар туралы  келісім-шартты 

жасаудан бас тартқан  әлеуетті ӛнім берушілер  
Мемлекеттік сатып алулар туралы  келісім-

шарттағы ӛз  міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті 
түрде орындамаған әлеуетті ӛнім берушілер  

Егер әлеуетті ӛнім берушілер осы тізіл імде болса , 
онда  олар ӛз ұсыныстарын бере алмайды. 

Әлеуетті ӛнім берушілер  тӛмендегідей 
жағдайларда мемлекеттік сатып алуларға қатыса 

алмайды: 
1. Әлеуетті ӛнім берушінің немесе оның ӛкілінің 

жақын туысы мемлекеттік сатып алулар жеңімпазын 
таңдау туралы шешім қабылдайтын немесе оғани тікелей 

әсері болса 
2. Әлеуетті ӛнім берушінің немесе оның 

жұмысшысы ӛткізіліп жатқан  сатып алулар бойынша 
ұйымдастырушыға сараптамалық, кеңестік  қызметтер 

кӛрсетсе 
3. Әлеуетті ӛнім беруші мемлекеттік сатып 

алудың адал емес қатысушыларының тізілімінде болса 
4. Әлеуетті ӛнім беруші басшыларының  

мемлекеттік сатып алудың адал емес қатысушыларының 
тізіліміне енгізілген заңды тұлғалардың жарғылық 

капиталына қатысу, басқару, құруға байланысты 
қатынастары болса  

5. Әлеуетті ӛнім берушінің және/немесе ол 
тартқан қосалқы мердігердің баланстық құны негізгі 

құралдардың  10 пайызынан астамын құрайтын арестке 
алынса   

6. Әлеуетті ӛнім берушінің және/немесе ол 
тартқан қосалқы мердігердің қаржылық қызметі  заң 
бойынша тоқтатылған болса; 

 
Мемлекеттік сатып алулар жайында  қайдан 

білуге  болады? 
Мемлекеттік сатып алулар жайында   арнайы 

портал бар: 
http://goszakup.gov.kz/index.php?lang=rus (орыс  

тілінде) немесе 
http://goszakup.gov.kz/index.php?lang=kaz  (қазақ 

тілінде). 
 Портал кез келген  ғаламторға қосылған 

компьютер арқылы барлық мемлекеттік сатып 
алушыларға қатысушыларға бірдей мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік сатып алулар жайында    ақпаратты 
мына ғаламтор-беттерінен  табуға болады:  

 
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/  

Барлық жаңалықтар мына  ғаламтор беттерінде: 
 

http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Новости  
Барлық нұсқаулықтар  мына ғаламтор беттерінде  

(тіркеу, жабдықтаушы нұсқаулығы және т.б.): 
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Инструкции  

Ғаламтор беттерінде  жиі қойылатын сұрақтар 
мен жауаптар: 

http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/жиі 
қойылатын сұрақар_(FAQ)” 

және  

государственных закупок». На начальном этапе всех 
участников проверяют, числятся ли они в данном реестре. 

 Реестр недобросовестных участников содержит 
список: 

Потенциальных поставщиков, предоставивших 
неверную информацию по квалификационным требованиям 

Потенциальных поставщиков, нарушивших ст.6 
Закона 

Потенциальных поставщиков, уклонившихся от 

заключения договора о государственных закупках 
Поставщиков, не исполнивших или ненадлежащим 

образом исполнивших свои обязательства по заключенным 
договорам о госзакупках 

Поставщики не смогут подать свои предложения, 
если они находятся в этом реестре.  

Потенциальный поставщик не имеет права 
участвовать в проводимых закупках, если: 

1. Близкие родственники потенциального 
поставщика или его представителя принимают решения 

или могут влиять на решения о выборе победителя 
госзакупки 

2. Потенциальный поставщик или его работник 
оказал организатору госзакупок экспертные, 

консультационные или другие услуги по проводимой 
закупке 

3. Потенциальный поставщик находится в реестре 
недобросовестных поставщиков 

4. Руководители потенциального поставщика 
имели отношения, связанные с управлением, учреждением, 

участием в уставном капитале юридических лиц, 
включенных в реестр недобросовестных участников 

госзакупок 
5. На имущество потенциального поставщика и/или 

привлекаемого им субподрядчика, балансовая стоимость 
которого выше 10% от стоимости основных средств, 

наложен арест 
6. Финансовая деятельность потенциального 

поставщика и/или привлекаемого им субподрядчика 
приостановлена по Закону. 

 

 
Где можно узнать информацию о  

государственных закупках? 
Существует специальный портал государственных 

закупок: 
http://goszakup.gov.kz/index.php?lang=rus ( на 

русском языке) или 
http://goszakup.gov.kz/index.php?lang=kaz (на 

казахском языке). 
Портал предоставляет всем участникам равные 

возможности и позволяет участвовать в госзакупках с 
любого компьютера, подключенного к сети интернет. 

Информацию по работе с системой 
Государственных закупок можно найти на интернет-

страничке: 
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/. 

Все новости на интернет-страничке: 
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Новости 

Все инструкции (по ругистрации, инструкция 
поставщика и т.д.) на интрнет-страничке: 

http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Инструкции 
Часто задаваемые вопросы и ответы на интернет 

страничке: 
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Часто_задавае

мые_вопросы_(FAQ)” 
и 

http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Разъяснения_п

http://goszakup.gov.kz/index.php?lang=rus
http://goszakup.gov.kz/index.php?lang=kaz
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Новости
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Инструкции
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Часто_задаваемые_вопросы_(FAQ
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Часто_задаваемые_вопросы_(FAQ
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Разъяснения_по_закупкам


 
http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Сатып 

алулар бойынша түсінік  
Тӛмендегі сайтта мемлекеттік сатып алулар 

бойынша Форумда басқа пайдаланушылармен 
әңгімелесуге және кез келген сұрақтар қоюға болады: 

 http://forum.ecc.kz/ 
 

Білу (оқу) қажет: 

 1).Қазақстан Республикасының  2007 жылғы 21 
маусымдағы № 303  «Мемлекеттік сатып алулар туралы» 

Заңы 
2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 

27 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алуларды жүзеге 
асыру қағидаларын бекіту туралы»  №1301 Қаулысы  

3) Қазақстан Республикасы  Үкіметінің 2010 
жылғы 2 сәуірдегі «Мемлекеттік электрондық  сатып 

алулар  қағидаларын бекіту туралы» № 281 Қаулысы 
 

Пайдалы сілтемелер: 
Қазақстан Республикасының  Әділет 

министрлігінің сайты: www.minjust.kz/node/9028 
Электрондық үкімет порталы: 

www.egov.kz/wps/portal 
Бизнес- портал «Мемлекеттік тапсырыс және 

тендерлер каталогы» 
www.tender.bposd.ru/publ/1-1-0-163 

 Сонымен қатар мемлекеттік сатып алулар жайлы 
ақпаратты басқа да мемлекеттік ұйымдар, министрліктер 

және ведомстволар сайттарынан, республикалық 
маңызы бар газеттерден алуға болады. 

 
«СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКА ҚЫЗМЕТІ»   

ДЕГЕНІМІЗ НЕ 
 

Кедендік одақ дегеніміз  не?  
«Кедендік одақ КО дегеніміз  – екі немесе бірнеше 

мемлекеттердің бір бірімен сауда жасауда, кедендік  
баждарды  алып тастауы. Сонымен қатар кедендік одақ 
«Бірегей кеден аумағын» құруды кӛздейді. 

Қазақстан, Ресей, Белоруссия  елдерінің  бірігуі 
Кедендік одақ болып табылады.  2007 жылдың 6 – шы  

қазанында  Душанбе қаласында    Бірегей кедендік 
аумақты және кедендік одақты  құру туралы  келісім 

шарт жасалды. Осы келісім шарт бойынша  елдер 
арасында кедендік баждар қабылданбайды және 

саудада арнайы шектеулерден басқа шектеулер 
болмайды. Бірегей кедендік одаққа кірмейтін елдермен 

сауда жасауда, осы елдердің  кедендік тарифтері  және 
бақылау  тәртіптері бірдей болады. 

 Егер  тауар Ресей  немесе Белоруссиядан 
әкелінген болса, онда  Қазақстанға кедендік бажсыз  

алып келуге немесе Қазақстаннан алып кетуге болады, 
ал егер тауар басқа елде  шығарылған болса, сіз ӛз 

тауарыңызды Кедендік одақтың қай еліне алып келсеңіз 
де  тауарға  қойылатын талаптар, құжатты дайындау 

бірдей  болып табылады. 
 

Қалай CЭҚ қатысушысы болуға болады? 
 Сыртқы эномикалық  қызмет (СЭҚ) Қазақстанның  

дүниежүзі елдерімен  экономикалық, сауда және т. б  
қатынастарын қамтиды. 

Сыртқы экономикалық  қызметпен Қазақстанда 
тіркелген, кез келген заңды тұлға немесе Қазақстанның 

азаматы  айналыса алады. Олар Қазақстан және  шетел 
банктерінен шот аша алады.   

Сыртқы экономикалық  іс әрекетпен айналысу 

о_закупкам 
Можно пообщаться с другими пользователями 

портала и задать любые вопросы можно на Форуме по 
Государственным закупкам: 

http://forum.ecc.kz/ 
 

 
 

Нужно знать (прочитать): 

1) Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года 
№ 303 «О государственных закупках» 

2) Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 27 декабря 2009 года № 1301 «Об 

утверждении правил осуществления государственных 
закупок» 

3) Постановление Правительства Республики 
Казахстан от 2 апреля 2010 года № 281 «Об утверждении 

правил проведения электронных государственных закупок» 
 

Полезные ссылки: 
Сайт Министерства юстиции Республики Казахстан: 

www.minjust.kz/node/9028 
Портал электронного правительства: 

www.egov.kz/wps/portal 
Бизнес-портал «Каталог тенедеров и государственных 

заказов» 
www.tender.bposd.ru/publ/1-1-0-163 

Также информацию о закупках можно найти на сайтах 
государственных организаций, министерств и ведомств, в 

газетах республиканского значения. 
 

 
ЧТО ТАКОЕ «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»? 
 

Что такое Таможенный союз? 
“Таможенный союз, ТС – соглашение двух или более 

государств об отмене таможенных пошлин в торговле 
между ними. Таможенный союз также предусматривает 
образование “Единой таможенной территории”. 

Таким союзом является объединение Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Эти страны подписали Договор о создании единой 
таможенной территории и таможенного союза 6 октября 

2007 года в г. Душанбе. По этому Договору, в торговле 
между странами таможенного союза, не применяются 

таможенные пошлины и экономические ограничения, кроме 
ряда специальных мер. При торговле со странами, которые 

не входят Таможенный союз, применяются единый 
таможенный тариф и другие меры регулирования торговли.  

То есть, если товар произведен в России или 
Белоруссии, его можно ввезти в Казахстан или вывезти из 

Казахстана в эти страны без уплаты таможенных пошлин. А 
если товар произведен в любой другой стране, то 

таможенные пошлины, требования к товару и 
оформляемые документы одинаковые, независимо от того, 

в какую страну Таможенного союза вы ввозите свой товар. 
 

Как стать участником ВЭД? 
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) Казахстана 

охватывает экономические, торговые и другие отношения 
со странами мира.  

Заниматься внешнеэкономической деятельность могут 
зарегистрированные в Казахстане в качестве участников 

ВЭД: юридические лица и граждане Казахстана, 
иностранные юридические лица и граждане. Они могут 

открывать счета в банках Казахстана и иностранных 

http://goszakup.gov.kz/wiki/index.php/Разъяснения_по_закупкам
http://forum.ecc.kz/
http://www.minjust.kz/node/9028
http://www.egov.kz/wps/portal
http://www.tender.bposd.ru/publ/1-1-0-163


үшін,  сізге СЭҚ  қатысушысы болу қажет. 
Бұл үшін сіз  кеден органында есепте тұрасыз. 

Кеден органына есепке қою  электронды түрде  іске 
асады.   

Кеден органына тіркелу үшін  тӛмендегі  
құжаттарды тапсыруыңыз қажет: 

1) Заңды тұлғаларға: 
 Заңды тұлғаның  нотариуспен куәландырылған,  

мемлекеттік  тіркеу туралы куәлігінің кӛшірмесі немесе  
құрылымдық бӛлімшесінің есепке қою туралы куәлігінің 

кӛшірмесі 
 Банктен шот ашылғандығы туралы  анықтама 

 Салық тӛлеуші  куәлігінің кӛшірмесі 
 Статистикалық  карточка кӛшірмесі 

2) Жеке тұлғаларға: 
 жеке тұлғалар Қазақстан Республикасының  

кеден шекаралары арқылы тауар   тасу, декларациялау 
кезінде жүктің кеден декларациясын қолдануы қажет; 

 Жеке тұлғаның  жеке куәлігі  немесе ҚР 
азаматының тӛлқұжаты; 

 Салық тӛлеуші  куәлігінің кӛшірмесі; 
 Банктен шот ашылғандығы туралы  анықтама, 

егерде жеке тұлғаның банкте шоты болса; 
 Құжаттарды қабылдау кезек тәртібімен ӛтеді 

 Құжаттарды қабылдағанда барлық құжаттардың 
қабылданғаны туралы Сізге талон берілуі тиіс; 

 Сыртқы экономикалық  қызметтің  карточкасы 
тікелей қолға беріледі; 

 Егер сіз барлық құжаттарды  толығымен  
тапсырмасаңыз, тіркеуден бас тартуы мүмкін. 

банках.  
Для того, чтобы заниматься внешнеэкономической 

деятельностью, Вам нужно стать участником ВЭД.  
Для этого Вам нужно встать на учет в таможенный 

орган.  
Таможенный орган ведет учет участников ВЭД в 

электронном виде. Для этого, в таможенный орган нужно 
предоставить следующие документы: 

1) Юридическим лицам: 

 нотариально засвидетельственные копии 

свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица или свидетельства об учетной 
регистрации его структурного подразделения 

 справки из банка об открытии банковского счета 
 копию свидетельств налогоплательщика 

 копию статистической карточки 

2) физическим лицам: 
 физические лица, которые собираются 

перемещать товар через таможенную границу Республики 
Казахстан, при декларировании должны применять 

грузовую таможенную декларацию; 
 удостоверение личности физического лица или 

паспорт гражданина РК; 
 копию свидетельства налогоплательщика; 

 справки из банка, об открытии банковского счета, 
если физического лицо имеет счет в банке; 

 Прием документов проходит в порядке очереди.  
 При приеме документов Вам должны выдать талон 

о приеме всех документов; 
 Карточка внешнеэкономической деятельности 

выдается на руки; 
 Если Вы предоставили не все документы, это 

может быть причиной отказа в регистрации. 
 

Тіркеу ҥшін белгіленген бланктер мен арыздарды  толтыру талап етілмейді !!!  
Для регистрации заполнение установленных бланков и заявлении не требуется !!!  

 
Құжаттарда ӛзгеріс болған жағдайда сіз 15  

күнтізбелік күннің ішінде  осы ӛзгерістерді  растайтын  
құжаттарды тапсыруыңыз қажет. 

СЭҚ қатысушысының қалауы бойынша  есепке 
қойғандығы туралы қағаз береді. Ол  кеден қызметкерінің 
жеке мӛрімен расталады.  

Тіркеуден кейін  сізге СЭҚ қатысушысы есептік 
карточкасы беріледі. 

Тіркелу үшін қанша уақыт қажет?  
1) Бір  жұмыс күнінің ішінде, қажетті құжаттарды 

тапсырғаннан кейін; 
2)  Құжаттарды тапсырғаннан кейін   кезек 

кезіндегі 40 минут ішінде; 
3) Құжаттарды алу кезінде кезек кезіндегі 40 минут 

ішінде. 
 

 
При изменениях в документах, необходимых для 

учета в таможенном органе, Вы обязаны в течении 15 
календарных дней предоставить документы, которые 

подтверждают эти изменения. 
Пожеланию участника ВЭД ему даются сведения об 

учете на бумаге, которые заверяются личной номерной 

печатью сотрудника таможенного органа. 
После регистрации Вам должны выдать учетную 

карточку участника ВЭД. 
Сколько времени занимает регистрация? 

1) с момента сдачи необходимых документов в 
течении одного рабочего дня; 

2) при сдаче документов, ожидание в очереди не 
больше 40 минут; 

3) при получении документов, ожидание в очереди 
не больше 40 минут. 

 

СЭҚ – ге  қатысушы ретінде тіркелу ақысыз !!!  

Регистрация участника ВЭД производится бесплатно!!!  

 

 Қажетті  құжаттар мен барлық ақпараттар 
анықтама  стендтерінде және ҚР қаржы  кедендік 

комитетінің бақылау сайтында жариялануы қажет: 
www.customs.kz 

 
 

Кеден органдарының заңсыз 
әрекеттеріне  қалай арыздануға болады? 

Егер сіз кеден қызметкерлерінің іс әрекетін заңсыз 

 

Вся информация и перечень необходимых 
документов должны быть размещены на справочных 

стендах таможенных органов и на сайте Комитета 
таможенного контроля Министерства финансов РК: 

www.customs.kz 
 

Как обжаловать неправомерные действия 
таможенных органов? 

Если Вы считаете действия сотрудников 

http://www.customs.kz/
http://www.customs.kz/


деп есептейтін болсаңыз онда ,  арыздануға құқығыңыз 
бар : 

1) Кеден органдарының  басшыларына жолығу 
немесе  кеден органдарының  жоғарғы қызметкерлеріне 

жолығу; 
2) Сенім тефонына қоңырау шалу, немесе  мына 

нӛмірлер бойынша 8(7172)794552 , 8(7172)794635 қоңырау 
шалу; 

3)  Кеден органы  кеңсесіне жазбаша түрде 

арыздану 
4) Кеден органы  кеңсесіне ҚР  қаржы 

министрлігінің кедендік бақылау комитетіне  жазбаша 
түрде арыздану.  Бейбітшілік к-сі,  10 

Арыздану    арыз кітабында тіркелу қажет 
Арыздану  заң бойынша қойылған уақыт ішінде  

қаралу қажет 
Арызданудың қаралғандығы жайлы сізге жазбаша 

түрде жеткізілуі қажет 
Арыз түскен  кеден қызметкерлерінің заңсыз  іс 

әрекеттерін мына жерлерден білуге болады: 
1. Кеден органдарының стендтері 

2. Сайт 
 

www.customs.kz 
 

Сонымен  қатар сіз бұл сайтта: 
 

1) ҚР  қаржы министірлігінің Кедендік бақылау 
комитеті жайлы ақпарат, мекен жайы, кеден 

органдарының нӛмірлерін ала аласыз 
2) Кеден ісі бойынша нормативтік құқықтық акт, 

хат- түсініктемелерді кӛре аласыз 
3) Форумда ӛтетін талқылауларға қатысып, ӛз 

сұрағыңызды қоя аласыз 
 

     ЗАҢДЫ ТҦЛҒАНЫ ТАРАТУ ҚАЛАЙ ІСКЕ  
     АСАДЫ ? 

 
Заңды  тұлғаны тарату мәжбүрлі  немесе ерікті 

болуы мүмкін. 
Егер сіз компанияңыздың қабілетсіз екенін 

түсінсеңіз (сізге кіріс алып келмейтін болса), онда оның 
қызметін заңға сәйкес тоқтату қажет. Сізге бұл үшін  

бірнеше қадам жасау керек. 
а) ЖШС жалпы жиналысында оны тарату туралы 

шешім қабылдау. 
Егер бұл құрылтайшылық құжаттарда кӛрсетілмесе, 

онда  жалпы шешім қажет етілмейді. Әдетте ЖШС 
жарғыларында мұндай мәселені қатысушылар 
жиналысында дауыстар басымдығымен шешу 

қарастырылады. Бұл мәселе Жарғыда мүлде кӛрсетілмейді. 
 

 
Білу (оқу) қажет: 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 
54 бабы   

Қазақстан Республикасы Жоғарғы сотының 2008 
жылғы 10 шілдедегі «Жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіктер туралы  заңдарды қолданудың кейбір 
мәселелері туралы» №2 Нормативтік қаулысы, 

ҚР заңы;  18 бап,  22 сәуір 1998 жыл № 220-I 
«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша жауапкершілігі 

бар серіктестіктер туралы» 
ҚР заңы 48 бап, 2 мамыр 1995 жылы « 2255 

«Шаруашылық серіктестіктер туралы» 
 

б) ЖШС жалпы отырысында  тарату комиссиясы 

таможенного органа незаконными, вы можете подать 
жалобу, путем: 

1) обращения к руководителям таможенного органа 
или руководителям вышестоящих таможенных органов 

2) обращения на телефоны «доверия» таможенных 
органов или по номеру: 8(7172)794552 или 8(7172)794635 

Комитета таможенно контроля Министерства финансов РК. 
3) В письменном виде в канцелярию вышестоящего 

таможенного органа 

4) В письменном виде в канцелярию Комитета 
таможенного контроля Министерства финансов РК, по 

адресу: г. Астана, ул.Бейбитшилик, 10. 
 

Жалоба должна быть зарегистрирована в книге 
учета и жалоб. 

Жалоба должна быть рассмотрена в сроки, 
установленные законом. 

Результат рассмотрения жалобы Вам должны 
сообщить в письменном виде. 

Порядок обжалования незаконных действий 
работников таможенного органа можно узнать: 

1)на справочных стендах таможенного органа 
2)на сайте  

www.customs.kz 
 

На этом сайте Вы также можете: 
 

1) получить информацию о Комитете таможенного 
контроля Министерства финансов РК, а также адреса и 

телефоны таможенных органов. 
2) Посмотреть нормативно правовые акты и письма-

разъяснения по вопросам таможенного дела 
3) Участвовать в форуме по обсуждению разных 

вопросов о таможенном деле. 
 

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА? 

 
Ликвидация юридического лица может быть 

добровольной или принудительной. 

Если Вы понимаете, что компания Вам не нужна (не 
приносит дохода и т.д.), то прекратить деятельность 

компании нужно в соответствии с законом. Вам нужно 
выполнить ряд шагов. 

а) Принятие общим собранием ТОО решения о его 
ликвидации.  

Если это не прописано в учредительных документах, 
то общего решения не требуется. Как правило, уставы ТОО 

предусматривают, что решение по этому вопросу 
принимается большинством голосов, представленных на 

собрании участников. Этот вопрос часто вообще не 
прописан в учредительных договорах ТОО.  

 
Нужно знать (прочитать): 

Статья 54 Гражданского кодекса РК 
Нормативное постановление Верховного суда 

Республики Казахстан от 10 июля 2008 года №2 «О 
некоторых вопросах применения законодательства о 

товариществах с ограниченной ответственностью», 
Статья 18, Закон РК от 22 апреля 1998 года № 220-I 

«О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» 

Статья 48, Закон РК от 2 мая 1995 года « 2255 «О 
хозяйственных товариществах» 

 
б) Принятие общим собранием ТОО о назначении 

ликвидационной комиссии, порядке и сроках ликвидации.  

http://www.customs.kz/
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құрылып, тарату тәртібі мен мерзімдері қабылданады. 
 

Білу  (оқу) қажет: 
Қазақстан Республикасының Азаматтық 

кодексі,54бап   
 

Тарату мерзімі жарияланған күннен бастап 2 айдан 
кем емес (кредиторлар наразылығын қабылдау мерзімі)  

 

Заң шешіміне сәйкес әдетте мұндай шешімдер 
«қарапайым кӛпшіл ік» арқылы Қатысушылар жиналысында 

қабылданады. 
Тарату комиссиясын тағайындаған күннен бастап, 

оған меншікті басқару және заңды тұлға істерін басқару 
бойынша  уәкілеттілігі ӛтеді. Тарату коммиссиясы  ЖШС 

атынан сотқа қатысады. 
 

а) Тарату комиссиясы әділет органдарына (ЖШС 
тіркелген орны бойынша) қабылданған шешім туралы хат 

жолдайды. Мұны дереу іске асырған дұрыс. 
 

Білу (оқу) қажет: 
ҚР Азаматтық кодексі 50 бап    

 
б) Тарату комиссиясы  шешімді (ЖШС орналасқан 

орны бойынша) салық органдарына жібереді. Бұл шара  
тарату туралы шешім қабылданғаннан соң 3 жұмыс күні 

ішінде атқарылады. 
 

Білу (оқу) қажет: 
ҚР Азаматтық кодексі 37 бап   

 
в) ЖШС –ны тарату туралы хабарлама  орталық 

әділет органдарының арнайы  басылымдарында 
жарияланады. 

ҚР Әділет министрлігінің  1999 жылғы 27 
қыркүйектегі «Мемлекеттік органдардың  нормативті – 

құқықтық актілерін жариялау туралы» №78 бұйрығына 
сәйкес орталық әділет органдарының арнайы  
басылымдары болып «Заң», «Заң газеті» газеті  табылады. 

Тарату туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде берілуі 
қажет. 

 
Білу (оқу) қажет: 

ҚР Азаматтық кодексі 50 бап   
 

Жұмыспен қамту органдарына тарату туралы 
ақпарат беру. 

Тарату комиссиясы   жергілікті  жұмыспен қамту 
және  әлеуметтік қорғау органына  лауазымы мен жалақы 

мӛлшерін, мамандығын кӛрсетіп болашақта  жұмыстан 
босатылатын қызметкерлер туралы ақпарат ұсынуы қажет.  

Сонымен қатар, қызметкерлерді жұмыстан босату  
мерзімдерін кемінде 2 ай бұрын  хабарлауы қажет . 

 
Білу (оқу) қажет: 

ҚР 2001 жылғы 23 қаңтардағы №149-ІІ «Халықты 
жұмыспен қамтамасыз ету туралы» Заңының 9 бабы. 

 
Тарату комиссиясы несиегерлер мен қарызгерлерді 

анықтайды. Бұл ЖШС қаржылық құжаттары бойынша 
жүргізіледі. 

 
Білу (оқу) қажет: 

Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі, 
50бап 

 

 
 

Нужно знать (прочитать): 
Гражданский кодекс РК, статья 54 

 
Срок ликвидации не менее 2-х меясцев со дня 

опубликования (срок принятие претензии кредиторов) 
 
Согласно Закона, решение по данному вопросу 

принимается «простым большинством» присутствующих и 
представленных на собрании Участников». 

С момента назначения ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия по управлению имуществом и 

делами юридического лица. Ликвидационная комиссия  от 
имени ТОО выступает в суде. 

 
а) Ликвидационная комиссия направляет в органы 

юстиции (по месту регистрации ТОО) о принятом 
решении. Делать это нужно незамедлительно.  

 
 

Нужно знать (прочитать): 
Гражданский кодекс РК, статья 50 

 
б) Ликвидационная комиссия направляет в 

налоговый орган (по месту нахождения ТОО), о принятом 
решении. Делать это нужно в течении 3-х рабочих дней со 

дня принятия решения о ликвидации. 
 

Нужно знать (прочитать): 
Гражданский кодекс РК, Статья 37 

 
в) Опубликование о ликвидации ТОО в 

официальных печатных изданиях центрального органа 
юстиции. 

Согласно Приказа Министра юстиции РК от 27 
сентября 1999 года № 78 «Об опубликовании нормативных 

правовых актов государственных органов», официальными 
печатными изданиями центрального органа юстиции 
являются газеты «Зан», «Юридическая газета». 

Информация о ликвидации должна быть дана в обоих 
изданиях – на казахском и русском языках. 

 
Нужно знать (прочитать): 

Гражданский кодекс РК, статья 50 
 

Информирование органов занятости о ликвидации.  
Ликвидационная комиссия должна направить 

местному органу занятости и социальной защиты от 
безработицы информацию о ожидающимся увольнении 

сотрудников, с указанием должностей и профессии, 
специальностей и размера заработных плат. Также нужно 

указать сроки высвобождения работников, не менее чем за 
2 месяца до увольнения. 

 
Нужно знать (прочитать): 

Статья 9, Закон РК от 23 января 2001 года № 149-II 
«О занятости населения» 

 
Ликвидационная комиссия определяет кредиторов и 

дебиторов. Делается по финансовым документам 
ТОО. 

 
Нужно знать (прочитать): 

Гражданский кодекс РК, статья 50 
 

 



 
Несиегерлерді  ЖШС-ті тарату туралы   жазбаша 

түрде хабарландыру. 
Бұл ерікті түрде істелінеді. Әрбір несиегерге хат 

арқылы ескертіп, хатты алғаны (хабарлама арқылы 
тапсырысты хаттар) туралы растаған дұрыс. Хабарлама 

туралы түбіртектер мен құжаттарды сақтау қажет! 
 

Білу (оқу) қажет: 

ҚР азаматтық кодексі 50 бап 
 

Аралық тарату теңгерімін құру. Бұл теңгерім тарату 
комиссиясымен бекітілген мерзім бітпей жатып 

дайындалады (жарияланған күннен бастап 2 ай). Заң 
талаптарына сәйкес құрылады.  

Тарату теңгерімін ЖШС қатысушыларының жалпы 
жиналысымен бекітіледі. 

Тарату теңгерімін бекіту, егер басқа жарғымен 
тіркелмеген болса, қатысушылар жиналысында кӛпшілік 

дауысымен қабылданады.  
 

Білу (оқу) қажет: 
ҚР Азаматтық кодексі 50 бап    

Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі 50 
бап. 1998 жылғы 22 сәуірдегі №220-І «Жауапкершілігі 

шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы» ҚР Заңы, 
48 бап, ҚР Салық кодексі, 88 бап   

 
Салық органдарына құжаттық тексеру туралы 

ӛтінішті ұсыну.  
Аралық тарату теңгерімін бекіткен күннен бастап 3 

жұмыс күні ішінде ЖШС салық органына бір мезетте 
тапсырады:  

1) Құжаттық тексеруді жүргізу туралы салықтық 
ӛтініш;  

2) Бекітілген тарату салық есептілігі 
3) Егер ЖШС ҚҚС тӛлеушісі болған болса, онда 

қосылған бағаға салық бойынша тіркеу есебінде тұрғаны 
туралы куәлік ұсынады; 

4) Егер ЖШС ҚҚС тӛлеушісі болған болса, онда ҚҚС 

бойынша тіркеу есебінен алыну үшін салықтық ӛтініш 
ұсынылады.  

 
Тарату салық есебі салықтың, бюджетке басқа да 

міндетті тӛлемдер, міндетті зейнетақылық жарналар және 
әлеуметтік тӛлемдердің барлық түрлері бойынша 

құрылады. Бұл есеп құжаттық тексеру жүргізу туралы 
салық ӛтініші берілген салықтық мерзімнен бастап, 

осындай ӛтініш ұсынылғанға дейін уақыт аралығына 
құрылады.  

Осы сәттен бастап, ЖШС тарату сатысындағы салық 
тӛлеушіге айналады. 

 
 

 
Білу (оқу) қажет: 

Қазақстан Республикасы Салық  кодексі 37 бап,   
580 бап 

 
Салық комитетінің сайтында салық тӛлеушін ің 

таратылғандығы туралы мәліметті жариялау. 
Салық тӛлеушінің таратылу кезеңінде екендігі 

туралы хабарлама салық комитетінің сайтында таратылуға 
байланысты салық органдарына тексеру жүргізу туралы 

ӛтініш түскен күннен бастап 3 күн аралығында 
жариялануға тиіс. 

 

Письменное уведомление кредиторов о ликвидации 
ТОО. 

Делается в произвольной форме. Каждого 
кредитора лучше уведомлять письмом с подтверждением о 

получении (Заказные письма с уведомлением). Квитанции 
и документы об уведомлении необходимо хранить! 

 
 

Нужно знать (прочитать): 

Гражданский кодекс РК, статья 50 
 

Составление промежуточного ликвидационного баланса. 
Готовится ликвидационной комиссией не раньше 

окончания установленного срока (2 месяца со дня 
публикации). Составляется согласно требовании Закона.  

Утверждение ликвидационного баланса общим собранием 
участников ТОО.  

Утверждение ликвидационных балансов принимается 
большинством голосов на собрании участников, если 

другое не прописано уставом. 
 

Нужно знать (прочитать): 
Гражданский кодекс, статья 50 

Закон РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью», Статья 48 
Налоговый кодекс РК, статья 88 

 
Предоставление в налоговые органы заявления о 

проведении документальной проверки. 
В течении 3-х рабочих дней со дня утверждения 

промежуточного ликвидационного баланса, ТОО 
предоставляет в налоговый орган одновременно: 

1) налоговое заявление о проведении 
документальной проверки 

2) утвержденную ликвидационную налоговую 
отчетность 

3) если ТОО являлось плательщиком НДС, то 
предоставляет свидетельство о постановке на 
регистрационный учет по налогу на добавленную 

стоимость 
4) Если ТОО являлось плательщиком НДС, то 

подается еще налоговое заявление для снятие с 
регистрационного учета по НДС. 

Ликвидационная налоговая отчетность составляется 
по всем видам налогов, других обязательных платежей в 

бюджет, обязательным пенсионным взносам и социальным 
отчислениям. Эта отѐчность составляется за время начала 

налогового периода, в котором представлено налоговое 
заявление о проведении документальной проверки, до 

даты предоставления такого заявления.  
С этого момента, ТОО становится 

налогоплательщиком на стадии ликвидации. 
 

 
Нужно знать (прочитать): 

Налоговый кодекс РК, Статья 37, Статья 580 
 

Размещение сведений о ликвидации 
налогоплательщика на сайте налогового комитета. 

Информация о налогоплательщике на стадии 
ликвидации размещается на сайте налогового органа в 

течении 3-х рабочих дней с даты предоставления 
заявления о проведении налоговой проверки в связи с 

ликвидацией. 
 

 



 
 

Білу (оқу) қажет: 
Қазақстан Республикасы салық  кодексі 37 бап   580 

бап 
 

а) Тарату салықтық есебінде кӛрсетілген салықтар 
мен басқа да міндетті тӛлемдерді, әлеуметтік 
аударымдарды, міндетті зейнетақы жарналарды тӛлеу 

жүргізіледі. Салық органына таратушы салық есебі тарату 
туралы ӛтініш тастағанкүннен бастап 10 күнтізбелік күн 

ішінде жасалу керек. Егер салықтық берешегі бар болса, 
онда ол ЖШС қаражаты есебінен, соның ішінде ЖШС 

сататын мүліктері есебінен ӛтеледі. Егер салық бойынша 
берешектерді ӛтеу үшін мүлік жетпесе, бұл берешектердің 

қалған бӛлігін ЖШС құрылтайшылары (қатысушылары) 
ӛтейді.  

Егер ЖШС салық бойынша бұрын артық тӛлесе, 
онда бұл сомалар салық бойынша берешектерді ӛтеуге 

немесе ЖШС-не қайтаруға есептеледі.  
 

Білу (оқу) қажет: 
Қазақстан Республикасы салық  кодексі 37 бап    

 
б) несиегерлердің  тарату комиссиясының 

талаптарына қанағаттануы 
Бұл кезекке сәйкес іске асырылады. Әр  кезектің 

талаптары алдыңғы кезектің талаптары толық 
орындалғаннан кейін орындалады.    

Егер тарату комиссиясы несиегер талаптарынан бас 
тартса, несиегер тарату теңгерімін бекіткенге дейін сотқа 

шағымдана алады.  
Сот орындаудан бас тартқан, мүліктің жетіспеуінен, 

сонымен қатар тарату теңгерімін бекіткенге дейін 
мәлімделмеген немесе тарату комиссиясымен 

мойындалмаған несиегерлердің шағымдары 
(наразылықтары), егер несиегер сотқа талап пен іздеу 

салмаса,  ӛтелген болып есептеледі. 
 

Білу (оқу) қажет: 

Қазақстан Республикасы салық  кодексі 54 бап    
 

в) ЖШС құжаттарын сақтау орны туралы тарату 
коммисиясының шешім қабылдауы. Заңды тұлғаларды 

тарату кезінде,  Ұлттық мұрағат қорының ЖШС 
құжаттарын және жеке құрам бойынша сақтау орны 

туралы шешімді  тарату комиссиясы немесе уәкілетті 
органның келісімі бойынша байқау басқармасы 

қабылдайды.   
 

Білу (оқу) қажет: 
1998 22 желтоқсан № 326-І ҚР заңдары «Ұлттық 

архив қоры және архивтер туралы» 
 

г) Салық органдарының құжаттарды тексеруді 
жүргізуі. Тексеру салық органы таратылатын заңды 

тұлғадан ӛтініш алған күннен бастап 20 жұмыс күні ішінен 
кешікпей басталуы тиіс.  

Кешенді тексеру -  бұл салық органының барлық 
салық тӛлемдерін және басқа да бюджетке міндетті 

тӛлемдерді, әлеуметтік тӛлемдер, міндетті зейнетақы 
жарналары бойынша салық органын, осы тӛлемдердің 

толықтығы мен мерзімділігін тексеру. 
Тексеріс 5 жылдан артпайтын мерзімге жүргізіледі. 

Бұйрықты тапсырған күннен бастап тексеру жүргізіледі.   
Егер заң орындары араласпаса, тексеріс уақытының 

созылуы 30 күннен аспауы тиіс. Егер салық органына 

 
 

Нужно знать (прочитать): 
Налоговый кодекс РК, Статья 37, Статья 580 

 
а) Производится уплата налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, социальных 
отчислений, обязательных пенсионных взносов указанных 
в ликвидационной налоговой отчетности. Делать нужно в 

течении 10 календарных дней со дня предоставления в 
налоговый орган ликвидационной налоговой отчѐтности. 

Если есть налоговая задолженность, то она погашается за 
счет денег этого ТОО, в том числе за счет продаваемого 

имущества ТОО. Если имущества не хватает для погашения 
долгов по налогам, оставшуюся часть этих долгов 

погашают учредители (участники) ТОО.  
Если ТОО ранее переплатило по налогам, то эти 

суммы зачитываются в счет погашения долгов по налогам 
или возврату ТОО. 

 
 

Нужно знать (прочитать): 
Налоговый кодекс РК, Статья 37 

 
б) Удовлетворение ликвидационной комиссией 

требований кредиторов. 
Делается это согласно очередности. Требования 

каждой очереди удовлетворяются после полного 
удовлетворения требований предыдущей очереди. 

Если ликвидационная комиссия отказывает по 
требованию кредитора, кредитор имеет право обратится в 

суд до утверждения ликвидационного баланса.  
Претензии кредиторов, неудовлетворенные из-за 

нехватки имущества, а также не заявленные до 
утверждения ликвидационного баланса или непризнанные 

ликвидационной комиссией, если кредитор не обращался с 
иском в суд, и требования, по которым суд отказал в 

удовлетворении, считаются погашенными. 
 

Нужно знать (прочитать): 

Гражданский кодекс РК, Статья 54 
 

 в) принятие ликвидационной комиссией решения о 
месте хранения документов ТОО. При ликвидации 

юридических лиц решение о месте хранения документов 
Национального архивного фонда и по личному составу 

принимается ликвидационной комиссией или конкурсным 
управляющим по согласованию с уполномоченным 

органом. 
 

Нужно знать (прочитать): 
Закон  РК от 22 декабря 1998 года № 326-I «О 

Национальном архивном фонде и архивах». 
 

г) Проведение налоговыми органами 
документальной проверки. Проверка должна быть начата 

не позже 20 рабочих дней со дня  получения налоговым 
органом заявления от ликвидируемого юридического лица. 

Комплексная проверка – проверка налогового 
органа по всем видам налогов и других обязательных 

платежей в бюджет, обязательных пенсионных взносов, 
социальных отчислений, полноты и своевременности этих 

платежей.  
Проверка проводится за период не больше 5 лет 

(срок исковой давности). С даты вручения предписания, 
начинается проверка. Срок проведения проверки не 

должен быть больше 30 дней, если другое не установлено 



қосымша құжаттар қажет етілетін болса, онда тексерісті 
тоқтады. Бірақ, тоқтатуды ескере отырып, тексерісті 

жүргізудің жалпы уақыты:  
1) Бӛлімшелері  мен ӛкілдіктері жоқ ЖШС үшін – 60 

жұмыс күнінен; 
2) Бӛлімшелері мен ӛкілдіктері  бар ЖШС үшін – 

180 жұмыс күнінен артық болмауы тиіс. 
 
Салықтық тексеру аяқталғаннан кейін  салық 

органының қызметкері Салықтық тексеру актісін жасайды. 
Бұл  салықтық актіде кӛрсетіледі: 

1) Салықтық тексеру жүргізілген орын, Актіні құру 
мерзімі 

2) Тексеру түрі 
3) Тексеруді жүргізген салық органының 

қызметкерлерінің лауазымдары мен аттары  
4) Салық органының атауы 

5) Салық тӛлеушінің толық аты- жӛні 
6) Салық тӛлеушінің банктік реквизиттері , мекен 

жайы 
7) Салықтық және бухгалтерлік есеп пен салық 

тӛлеулерді жүргізуге жауапты салық тӛлеушінің басшысы 
мен лауазымды тұлғалардың тегі, аты, әкесінің аты.  

8) Алдыңғы тексеріс жайындағы мәлімет және ЖШС 
бұрын анықталған қателіктерді жою үшін қандай шаралар 

қабылдады.   
9) Тексеретін  құжаттар жайлы жалпы мәлімет 

10) Салықтық ауытқулардың толық сипаттамалары 
11) .Салықтық тексерудің нәтижесі 

Салықтық тексеру салық тӛлеушіге салықтық 
тексеру актін тапсырғаннан кейін аяқталған болып 

есептеледі. 2 данадан кем емес акт жасалады. Актінің бір 
данасы салық тӛлеушіге тапсырылады.  

Егер тексеру нәтижелері бойынша ауытқулар 
байқалмаса, салық органы бұны актіде кӛрсетеді.  

 
 

 
 
 

Білу (оқу) қажет: 
Қазақстан Республикасы салық  кодексі  37 бап,  

557 бап,607 бап,637бап 
 

Тарату балансын құру. 
Егер тарату теңгерімін бекіткен уақытта ЖШС несиегері 

талаптар ұсынбаса, онда осы талаптар бойынша міндеттер 
міндеттемелерден шегерілген кіріске жатады. Салық 

тӛлеуші-дебиторды таратқанда оның тарату теңгерімін 
бекіткен күні салық тӛлеуші несиегердің талаптарын 

орындамаған жағдайда. Табысты түзету жүргізіледі. 
 

 
 

Білу (оқу) қажет: 
Қазақстан Республикасы салық  кодексі  132 бап 

 
ЖШС  жалпы қатысушыларының  тарату балансын  

растауы. 
Тарату балансын  растауы қатысқан қатысушылар 

дауыс беру арқылы  қабылданады. 
 

 
 

Білу (оқу) қажет: 
ҚР 1998 22 сәуір №220- І «Жаупкершілігі шектеулі 

және қосымша  серіктестігі туралы» 

законом. Если налоговому органу потребуются 
дополнительные документы, то проверка может быть 

приостановлена. Но общий срок проведения проверки, у 
четом приостановления, не должен быть больше: 

1) Для ТОО у которого нет филиалов и 
представительств – 60 рабочих дней 

2) Для ТОО имеющего филиалы и представительства 
– 180 рабочих дней. 

 

После окончания налоговой проверки, сотрудник 
налогового органа составляет Акт налоговой проверки. В 

этом Акте указывается: 
1) Место проведения налоговой проверки, дата 

составления Акта 
2) Вид проверки 

3) Должностей и имен (фамилия, имя, отчество) 
сотрудников налогового органа, которые проводили 

проверку 
4) Наименование налогового органа 

5) Фамилия, имя, отчество налогоплательщика 
6) Место нахождение, банковские реквизиты 

налогоплательщика 
7) Фамилия, имя, отчество руководителя и 

должностных лиц налогоплательщика, которые 
ответственны за ведение налоговой и бухгалтерской 

отчетности и уплату налогов 
8) Сведения о предыдущих проверках и какие меры 

приняла ТОО для устранения ранее обнаруженных 
нарушений 

9) Общие сведения о документах, которые 
проверяют 

10)Подробное описание налогового нарушения  
11)Результат налоговой проверки. 

Налоговая проверка считается завершенной после 
вручения налогоплательщику Акта налоговой проверки. 

Этот составляется не меньше чем в 2-х экземплярах. Один 
экземпляр Акта вручается налогоплательщику.  

Если по итогам проверки нарушения не 
обнаружены, налоговый орган указывает это в Акте.  

 

Нужно знать (прочитать): 
Налоговый кодекс РК, Статья 37, Статья 629, Статья 

557, Статья 637, Статья 607 
 

Составление ликвидационного баланса.  
Если на момент утверждения ликвидационного 

баланса, кредитором ТОО не были предъявлены 
требования, то обязательства по этим требованиям 

относятся к доходу от списания обязательств. В случае не 
востребования налогоплательщиком-кредитором 

требования при ликвидации налогоплательщика-дебитора 
на день утверждения его ликвидационного баланса, 

производится корректировка дохода. 
 

 Нужно знать (прочитать): 
Налоговый кодекс РК, Статья 132 

 
Утверждение ликвидационного баланса общим 

собранием участников ТОО.  
Утверждение ликвидационных балансов 

принимается простым большинством голосов 
присутствующих и представленных на собрании 

участников.  
 

Нужно знать (прочитать): 
Закон РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О 

товариществах с ограниченной и дополнительной 



 
Банктермен шоттарға қызмет кӛрсету бойынша келісім 

шартты бұзу. 
Салық органдары қарызы жоқтығын растайтын 

құжаттарды береді. 
Үш күннің ішінде ЖШС салықтық тексерісі 

аяқталғаннан кейін және  салықтар мен ӛзге де міндетті 
тӛлемдер қарызды жабу салық органдарына тапсырады: 

1) тарату балансы ; 

2) банктік шоттарды жабу туралы  анықтама; 
3) салықтық қарыздар мен басқа да міндеттеі 

тӛлемдер бойынша қарызы жоқтығы туралы анықтама алу 
үшін арыз. 

 
Осы құжаттарды тапсырғаннан кейін, салықтық орган 

қарызы жоқтығын растайтын анықтама беруге тиісті. 
 

 
 

 
Білу (оқу) қажет: 

Қазақстан Республикасы салық  кодексі 37 бап 

Кеден органдарынан анықтама алу. 

Заңды тұлғаны тарату кезінде ,  салық органынан 
қарызы жоқтығын растайтын анықтама, кеден 

шығындарынан  салыстыру актісін , салық және кеден 
жинағы бойынша,  кедендік органдардан арыз арқылы 

алынады.  Салығы жоқтығын растайтын  анықтама,  оған 
арыз берген кезден тіркеуге алғаннан кейін 5 күннің ішінде 

берілуі қажет. 
 

ЖШС – ны тарату кезінде кедендік тексеріс  болуы 
мүмкін. 

Жолсапарлы кедендік тексеріс   компанияның  
орналасқан жеріне барып тексереді. 

 Бұл тексеріс кеден басшысының  қол қойған  
ұйғарымы бар құжаттардың негізінде іске асады. 

Ұйғарым заңға сәйкес прокуратура органдарында 
тіркеледі. 

Кеден ұйғарымында  тӛмендегілер кӛрсетіледі: 

1) Ұйғарым   күні мен   нӛмірі 
2) Ұйғарым берген кеден органының атауы 

3) Тексерілетін  ұйымның  толық аты жӛні 
4) Салық тӛлеушінің сәйкестендіру нӛмірі 

5) Тексеру заты 
6) Тексеріс жүргізетін қызметкердің лауазымы, 

тегі,аты,жӛні  
7) Тексеріс мерзімі 

8) Кеден заңдарын  бұзуды сипаттау 
9) Тексеріс кезеңі 

 
Кедендік тексеру мерзімі 2 айдан аспауы тиіс. 

Кедендік тексеру мерзімі  кеден басшылығының шешімімен 
тағы 1 айға созылуы мүмкін. 

 Кедендік тексеру аяқталғаннан соң  кедендік 
тексеріс актісі  жасалынады. Актіде  мыналар кӛрсетіледі: 

1) Актіні  жасау күні және ӛту орны 
2) Тексерісті ӛткізіп жатқан кедендік қызметкердің 

лауазымы, тегі, аты, жӛні 
3) Тексеріліп жатқан тұлғаның толық тегі, аты, жӛні 

4) Тексеріліп жатқан тұлғаның идентификациялық 
нӛмірі, орналасқан орны, банктік деректемелері 

5) Кедендік және қаржылық есептерге жауапты 
тексеріліп жатқан тұлға және басшысының тегі, аты, жӛні 

ответственностью», Статья 48 
 

Расторгаются договоры с банками по обслуживанию 
счетов 

В налоговый орган подаются документы об 
отсутствии задолженности. 

В течении 3-х дней после завершения налоговой 
проверки и погашения долгов по налогам и другим 
обязательным платежам, ТОО предоставляет в налоговый 

орган: 
1)ликвидационный баланс; 

2)справку о закрытии банковских счетов; 
3)налоговое заявления для получения справки о 

отсутствии или наличии налоговой задолженности и по 
другим обязательным платежам. 

 
После предоставления этих документов, налоговый 

орган обязан выдать справку об отсутствии налоговой и 
прочей задолженности. 

 
Нужно знать (прочитать): 

Налоговый кодекс РК, Статья 37 
 

Получение справки таможенных органов. 
При ликвидации юридического лица, справки о 

наличии или отсутствии задолженности, акт сверки по 
таможенным пошлинам, налогам и таможенным сборам, 

выдаются таможенным органом по заявлению. Справка об 
отсутствии задолженности или об отсутствии (наличии) 

задолженности выдается в течении 5 дней после 
регистрации заявления о получении справки. 

Ликвидация ТОО может послужить причиной 
проверки со стороны таможенного органа.  

Выездная таможенная проверка проводится с 
выездом в место нахождения компании.  

Эта проверка проводится на основании предписания 
за подписью руководителя таможенного органа. 

Согласно Закона, предписание регистрируется в 
органах прокуратуры. 

В предписании таможенного органа указывается 

следующее: 
1) дата и номер предписания 

2) наименование таможенного органа, вынесшего 
предписание 

3) полное наименование проверяемого лица 
4) идентификационный номер налогоплательщика 

5) предмет проверки 
6) должность, фамилия, имя, отчество сотрудников 

таможенного органа, которые проводят проверку 
7) срок проведения проверки 

8) правовые основания проверки 
9) проверяемый период 

 
Срок проведения таможенной проверки не должен 

быть больше двух месяцев. 
Срок проведения таможенной проверки может быть 

продлен на один месяц, по решению таможенного органа.  
 

После завершения проверки, сотрудниками 
таможенного органа составляется акт таможенной 

проверки. В акте указано: 
1) места проведения проверки, дата составления 

акта 
2) должность, фамилия, имя, отчество сотрудников 

таможенного органа, которые проводят проверку 
3) фамилия, имя, отчество и полное наименование 

проверяемого лица 



6) Алдыңғы тексеріс туралы мәліметтер 
7) Тексеріліп жатқан тұлға берген құжаттар туралы 

мәліметтер 
8) Кедендік заң бұзушылықтардың сипаттамасы 

9) Тексерудің нәтижесі 
10) Тексеруді жүргізген кедендік орган 

11) Кедендік тексеріс формасы 
 Тексерудің соңғы күні деп,  актіні түзу күні  

табылады. 

 Акт  2  кӛшірмеде жасалынады.  Бір кӛшірме  
материалдық тексеруге арналады. Екінші кӛшірме 5  күннің 

ішінде  тексерілген адамға беріледі. 
 Егерде тексеріс кезінде ешқандай кедендік  құқық 

бұзушылықтар айқындалмаса, онда  ол актіде кӛрсетіледі.  
Егер тексерілген  ұйым  немесе тұлға келіспеушілігін 

білдірсе, онда ол актіде кӛрсетіледі. 
 Егер   тексеріс кезінде қандай да бір  кемшіліктер, 

кедендік тӛлемдер және салықтар тӛленбеген болса, онда 
кедендік тӛлемдер бойынша қарыздар мен кемшіліктерді 

жӛндеу хабарлама дайындалады. 
 Хабарлама тексерілген тұлғаға  актімен бірге қоса 

жіберіледі. 
 Құқық бұзушылықты орнына келтіру 30 күннің 

ішінде , хабарламаны алғанын растағаннан кейін  іске 
асырылуы тиіс. 

 Тексерілген тұлға тексеріс рәсімдерінің  
қорытындысына ӛз арыз шағымдарын білдіре алады.  

 Кеден органына  арызды салық органына 
тапсыратын  арызбен бірге жіберуге болады. 

 
Кредитордың талаптарын қанағаттандырудан кейін,  

ЖШС мүліктері оның  меншікті тұлғасына немесе 
құрылтайшысына (қатысушыларына), яғни ЖШс-ке құқығы 

бар немесе меншікке құқығы бар тұлғағаларға 
қайтарылады (заң немесе құрылтай құжаттар бойынша).  

 Заңға сәйкес   заңды тұлғаны таратуда қатысушы  
мүліктің жартысын (немесе заттай) , кредитормен есеп 

айырысқаннан кейін , иемденуге құқығы бар.  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Білу (оқу) қажет: 

1998 жыл 22 сәуір  № 220- І  ҚР – ның « 
Жауапкершілігі шектеулі және  қосыша  серіктестігі 

туралы» 
 

Тарату  туралы құжаттарды  тіркейтін  органға 
жіберу. 

 Заңды тұлғаны  тіркеуден ӛткізетін орган: (әділет 
органы): 

1. ЖШС қатысушыларының отырысы негізінде 
жазылған шешім.Шешім мӛрмен бекітілуі қажет. 

      2. ҚР Әділет Министрлігінің үлгісі бойынша таратуға 
тіркеуге ӛтінім. 

      3.Құрылтай құжаттар, мемлекеттік тіркеу куәлігі (қайта 
тіркеу). 

      4.Заңды тұлға және кредитор үшін таратуды 
жариялайтындығы туралы мәліметтердің жарияланғанын 

растайтын құжат ( газеттің жариялымы және тӛлем туралы 

4) место нахождения, банковские реквизиты, 
идентификационный номер проверяемого лица 

5) фамилия, имя, отчество руководителя и 
должностных лиц проверяемого лица, которые 

ответственны за ведение таможенной и финансовой 
отчетности 

6) сведения о предыдущей проверке 
7) сведения о документах, которые представило 

проверяемое лицо 

8) описание нарушений таможенного 
законодательства 

9) сведения об итогах проверки 
10)таможенного органа, проводившего проверку 

11)форму таможенной проверки 
Датой завершения проверки считается дата 

составления акта. 
Акт составляется в 2-х экземплярах. Первый 

экземпляр приобщается к материалам проверки. Второй 
экземпляр, не позднее 5 дней, вручается проверяемому 

лицу.  
Если в ходе проверки нарушения таможенного 

законодательства не обнаружены, об этом делается запись 
в акте. 

Если проверяемое лицо не согласно с итогами 
проверки, об этом делается запись в акте. 

Если в ходе проверки были обнаружены нарушения 
по уплате таможенных платежей и налогов, выносится 

уведомление о погашении задолженности по таможенным 
платежам и устранении нарушений. 

Уведомление направляется проверяемому лицу 
одновременно с актом таможенной проверки. 

Срок для устранения нарушений – не больше 30 
дней со дня, следующим за днем вручения уведомления 

проверяемому лицу. 
Проверяемое лицо может обжаловать итоги 

проверки по процедуре, указанной в Таможенном кодексе.  
Заявление о выдаче справки таможенным органом 

можно подавать одновременно с налоговыми заявлениями. 
 
После удовлетворения требований кредиторов, 

имущество ТОО передается его собственнику или 
учредителям (участникам), которые имеют права на это 

имущество или права на ТОО (по закону или 
учредительным документам). 

Согласно Закона, при ликвидации юридического 
лица, участник имеет право получать стоимость части 

имущества (в т.ч. в натуре), которое осталось после 
расчета с кредиторами.   

 
Нужно знать (прочитать): 

Закон РК от 22 апреля 1998 года № 220-I «О 
товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью», Статья 11 
 

Передача в регистрирующий орган документов о 
ликвидации. 

В орган, который проводит регистрацию 
юридических лиц (орган юстиции), направляются: 

1. Решение общего собрания участников ТОО о 
ликвидации. Решение должно быть скреплено печатью.  

2. Заявление о регистрации ликвидации, по форме 
Министерства юстиции РК 

3. Учредительные документы, свидетельство о 
регистрации (перерегистрации). 

4. Документ, который подтверждает публикацию в 
печатном издании информации о ликвидации 

юридического лица и информацию для кредиторов 



түбіртек). 
      5. Аралық тарату балансы. 

      6.Тарату балансы. 
      7.Аралық балансты тағайындау туралы  

қатысушылардың жалпы отырысының  шешімі.  Шешім 
мӛрмен бекітілуі тиіс. 

      8.Аралық балансты растайтын  қатысушылар 
отырысының  шешімі.  Шешімге мӛр қойылуы тиіс. 
       9. Заңды тұлғаның мӛрінің жойылғандығын  растайтын 

құжат. 
       10. Заңды тұлғалардың  ӛкілдіктері мен 

бӛлімшелерінің  есептен шыққанын растайтын құжат (олар 
болса). 

       11.Салықтан қарызы жоқтығын растайтын анықтама. 
       12. Кеден органдарынан  кедендік қарызы жоқтығын 

растайтын анықтама. 
       13. Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және 

ӛкілдіктер мен бӛлімшелерді тіркеуге алымның түбіртегі 
(немесе бюджетке тӛленгендігін растайтын құжат). 

 
 

 
 

Білу (оқу) қажет: 
1995 17 сәуір  № 2198 ҚР –ның « Заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу және олардың ӛкілдіктері мен 
бӛлімшелерін есепке қою» 16 бап 

 
Заңды тұлғаның таратылуын  тіркеу. 

 Тіркеуге алатын орган (әділет органы)  құжаттарды 
қабылдағаннан кейін 10 күннің ішінде: 

1) Тарату тәртібін тексереді, (ЖШС  Жарғысына 
және Заңға сәйкес). 

2)Заңды тұлғаны  тарату үшін  бұйрық шығарады.  
Мемлекеттік тіркеуді алып тастауға, (қайта тіркеу) 

сонымен қатар  тарату кезінде қандай да бір 
бұзушылықтар шықса, онда  тіркейтін орган ол  таратудан 

бас тартады. 
3)Заңды тұлғаның бӛлімшелері мен ӛклідіктерінің  

әрекеті жойылғандығы жайлы  тіркеу жасайтын тізімге 

және электрондық тізімге енгізеді. 
 

 
Заңды тұлғаны тарату туралы  Салық органдарының  

ақпараты. 
 Заңды тұлғаны  тарататын Мемлекеттік орган  бұл  

жайлы  үш күннің ішінде  банкке және  салық органына 
хабарлайды. 

Салық тӛлеушіні т іркеуден шығаруды салық органы  тарату 
жайлы ақпарат алғаннан кейін 3 күннің ішінде іске 

асырады. 
 

Білу (оқу) қажет: 
ҚР – ның салық кодексі 583 

 

(обычно требуется квитанция об оплате и сами газеты с 
публикацией). 

5. Промежуточный ликвидационный баланс 
6. Ликвидационный баланс 

7. Решение общего собрания участников об 
утверждении промежуточного баланса. Решение должно 

быть скреплено печатью. 
8. Решение общего собрания участников об 

утверждении баланса. Решение должно быть скреплено 

печатью. 
9. Документ об уничтожении печати юридического 

лица 
10. Документ, подтверждающий снятие с учета 

филиалов и представительств юридического лица (при их 
наличии) 

11. Справки об отсутствии налоговой задолженности 
12. Справка с таможенных органов об отсутствии 

задолженности по таможенным платежам 
13. Квитанция (или документы, подтверждающие 

уплату в бюджет) сбора за государственную регистрацию 
юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и 

представительств. 
 

Нужно знать (прочитать): 
Закон РК от 17 апреля 1995 года № 2198 «О 

государственной регистрации юридических лиц и учетной 
регистрации филиалов и представительств», Статья 16 

 
Регистрация ликвидации юридического лица 

Регистрирующий орган (орган юстиции) в течении 
10 дней с момента получения документов: 

1) проверяет правильность порядка ликвидации 
(согласно Закона и Устава ТОО) 

2) Издает приказ о ликвидации юридического лица, 
аннулировании свидетельства о государственной 

регистрации (перерегистрации) и исключения из Регистра. 
Если выявлены нарушения правил ликвидации, 

регистрирующий орган отказывает в ликвидации. 
3) Вносит в Регистр и электронный регистр 

юридических лиц, филиалов и представительств сведение 

о прекращении деятельности юридического лица. 
 

Информация налоговых органов о ликвидации 
юридического лица. 

Государственный орган, осуществляющий 
ликвидацию юридических лиц, не позже 3 дней после 

ликвидации, извещает об этом налоговый орган и банки.  
Исключение лица из списка налогоплательщиков, 

находящихся на стадии ликвидации, проводится 
налоговыми органами в течении 3 рабочих дней со дня 

получения извещения. 
 

Нужно знать (прочитать): 
Налоговый кодекс РК, Статья 583 

 

 

 

 

 

 

 



«КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҚҦҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛІЕРІ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
6.1 тапсырма. Мемлекеттік  сатып алулар туралы заңды не реттейді?  

Задание 6.1. Что регулирует Закон о государственных закупках?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.2 тапсырма. Мемлекеттік  сатып алулар туралы заңның әрекетіне тҥскен кәсіпорындар ҥшін  кім және 
қалай жеткізуші бола алады? 

Задание 6.2. Кто и как может стать поставщиком для предприятия, подпадающего под действие Закона о 
государственных закупках? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 тапсырма. Сіз қалай мемлекеттік  сатып алулар туралы заң әрекетіне тҥскен кәсіпорынның жеткізушісі 
бола аласыз? 

Задание 6.3. Как Вам стать поставщиком предприятия, подпадающего под действие Закона о государственных закупках?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



           7. БИЗНЕС – ЖОСПАР 
 

БИЗНЕС ЖОСПАР ДЕГЕНІМІЗ НЕ ? 
 

Бизнес – жоспар -  бұл  сіздің келешек бизнесіңізд ің 
толық сипаттмасы.  Бизнес жоспарда бизнес  ойларды  

жазуға, қаржылық анализді жүргізуге, маркетингтік 
жоспарды құруға болады.  

Бизнес жоспар сізге, сіздің  болашақ серіктесіңіз-

банкке  несие алу үшін   қажет. 
  Кез келген  бизнес жоспардың ӛз оқырманы 

болады.  Бизнес жоспардың мазмұны оның кімге 
арналғандығына байланысты. 

 Бизнес жоспар сіз үшін керек,  оны жасау арқылы 
сіз мынаны түсінесіз: 

 Істі ашу үшін не қажет ? 
 Ойыңыз іске асады ма ? 

 Бизнес жоспар несие алу үшін қажет, банк бизнес 

жоспарды кӛрген соң ғана несие беретіндігін немесе 
бермейтіндігін  анықтайды. 

 Инвесторлар үшін бизнес жоспар. Жеке тұлға да 
заңды тұлғада инвестор  бола алады, сіз оларды 

бизнесіңіздің  пайдалы кәсіп екеніне сендіруіңіз қажет. 
 Бизнес – жоспар  біріккен кәсіпорындар үшін 

керек.Сіздің серіктесіңіз жергілікті немесе  шетелдік 
ұйымдар болуы мүмкін.  Сауатты бизнес-жоспар сенімділік 

береді, екі жаққа да. 
  Бизнес жоспар жаңа қызметкерлерді тарту үшін  

де керек. Әдетте басқа ұйымдардан  білікті мамандарды 
шақыру қиын, егер бизнес-жоспарыңыз  тұрақтылық пен 

айқындылыққа негізделсе болашаққа деген нық сенімге 
жол ашады. 

 Бизнес – жоспар басқа компаниялармен  бірігу 
үшін де керек.Бірге жұмыс істеудің болымды , болымсыз 

жақтарын кӛрсетеді. 
Бизнес – жоспар қандай бӛлімдерден тҧрады? 

Бизнес жоспардың  мазмұны әр түрлі болуы мүмкін, 
бұл оның мақсаты мен жобасы, айналысу саласына 
байланысты.  Бизнес – жоспарға арналған стандарт жоқ. 

Кіріспе бӛлім. 
Кіріспе бӛлімі, әдетте, бүкіл жоспар жасалғаннан 

кейін жазылады.  
Кіріспе бӛлім қысқа болуы қажет (2-3 бет). 

Мұнда кәсіпорынның атауы мен мекен жайы, 
құрылтайшылардың есімдері, оның мәні кӛрсетіледі. 

Жобаның концепциясы және ӛнімнің сипаттамасы. 
Бұл бӛлімде сатып алушыларға ұсынылатын ӛнім 

немесе қызмет түрлерінің нақты анықтамасы мен 
сипаттамасын беру қажет. Ӛнімді ӛндіру үшін қажет 

болатын технологияның кейбір аспектілерін кӛрсетіп кету 
керек. 

 
 

Нарықтың және салаларының іс жағдайларына 
анализ. 

Бизнес идеяны нарықтың және салаларының іс  
жағдайларына  дұрыс жеткізе білу ӛте маңызды болып 

табылады. Нақты сол жұмыс істейтін және бәсекегелесетін  
бизнестің саласын бағалау қажет.Бәсекелестікке күресу де 

жеңіске жету үшін нарықтың  шарттарына байланысты. 
           Бизнес-жоспарда саланы талдап, соңғы 

жаңашылдықтар туралы айтып, мүмкін бәсекелестерді 
атап ӛту, әлсіз және күшті жақтарын атап кӛрсету. Ең  

басты сұраққа жауап беру қажет   ӛнім немесе қызмет 
қандай тұтынушыға арналғандығын. 

 
 

       7. БИЗНЕС-ПЛАН 
 

ЧТО ТАКОЕ БИЗНЕС-ПЛАН? 
 

Бизнес-план – это полное описание Вашего будущего 
бизнеса. В бизнес-плане нужно рассказать об идее 

бизнеса, провести финансовый анализ, создать 
маркетинговый план (план продвижения на рынке). 

Бизнес-план нужен Вам, Вашим возможным 

партнерам и банку, в который Вы хотите обратиться за 
кредитом. 

Любой бизнес-план должен иметь своих читателей. 
Содержание бизнес-плана зависит от того, для кого он 

предназначен: 
 Бизнес-план для себя. Для себя вы понимаете:  

 Что нужно для открытия дела? 
 Жизнеспособная ли идея?   

 Бизнес-план для получения кредита. Как правило, 

банки требуют бизнес-план для выдачи или не выдачи 
кредита. 

 Бизнес-план для инвесторов. Инвесторами могут 
выступить частные лица или юридические лица. Нужно 

доказать им, что в ваш бизнес стоит вкладывать деньги.  
 Бизнес-план для совместного предприятия с 

местным или иностранным партнером. Это даст 
уверенность партнеру в надежности вашего дела. 

 Бизнес-план для привлечения новых сотрудников. 
Обычно трудно переманить профессионалов из других 

фирм. Бизнес-план может показать стабильность и 
возможность роста для возможного сотрудника. 

 Бизнес-план для объединения с другой компанией. 
Он поможет увидеть выгодность сделки, положительные и 

отрицательные стороны совместной работы. 
 

 
Из каких разделов состоит бизнес-план? 

Содержание бизнес-плана может быть разным. 
Зависит от целей, проекта и сферы. Стандарта для бизнес -
плана нет. 

Вводная часть. 
Вводная часть, обычно, пишется после того, как 

бизнес-план составлен.  
Вводная часть должна быть короткой (2-3 страницы). 

Вводная часть должна содержать основные 
положения бизнес-плана, название и адрес предприятия, 

имена учредителей, суть проекта. 
Концепция проекта и описание продукта. 

В этом разделе нужно описать товары и услуги, 
которые Вы хотите предложить покупателям. Расскажите о 

преимуществах для покупателей и отличиях от других 
похожих товарах /услугах. Расскажите немного о 

технологиях производства. 
 

Анализ положения дел на рынке и отрасли. 
Очень важно преподнести идею бизнеса с учетом 

положения дел на рынке и отрасли. Нужно оценить сам 
бизнес и ту отрасль, в которой он будет работать и 

конкурировать. Ведь для победы в конкурентной борьбе 
важны условия на рынке. 

В бизнес-плане нужно дать анализ отрасли, 
рассказать о последних новинках, перечислить возможных 

конкурентов, указать их сильные и слабые стороны. Нужно 
ответить на главный вопрос – на какого потребителя 

рассчитан товар или услуга. 
 

 
 



Нарықты талдау. 
Нарық және маркетинг компаниялардың барлығы үшін 

шешуші факторлар болып табылады. Сол себептен бұл 
бӛлімді жазу аса қиын шаруа болып табылады. Сізге ӛз-

ӛзіңізді және ықтимал инвесторларды ӛнім үшін нарықтың 
бар екендігіне және ӛзіңіздің сол нарықта ӛніміңізді сата 

алатыныңызға сендіру қажет.  
Кез келген бизнес бәсекелестік проблемасына кез 

болады. Сол себептен тікелей бәсекелестерді, олардың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтап, нарықтағы 
потенциалды үлесіне баға берген ӛте маңызды. Сіздің 

ӛніміңіз сапасы, бағасы, таратылу, жарнамалау және ӛзге 
кӛрсеткіштер жағынан бәсекелесе алатынын кӛрсету 

қажет. 
 

Маркетинг жоспары. 
Бұл бӛлімде клиенттердің ӛнімді неліктен сатып 

алатынын кӛрсету қажет. Мұнда сіздің тауарыңыздың 
немесе қызметіңіздің қалайша сатылуы кӛзделіп отырғаны, 

ол үшін қандай бағаның белгіленетіні және жарнаманы 
қалай жасауға болатыны сипатталады.  

Бұл бӛлімде ӛнімнің (жұмыстардың немесе 
қызметтердің) бәсекелесуші баламаларымен 

салыстырғандағы негізгі сипаттамалары кӛрсетілген. 
Бағалар, ӛткізу арналары, ӛнімді жарнамалау, ӛнімді 

ӛткізудің болжамы және тағы да басқа мәселелер қаралуы 
тиіс. 

 
 

Ӛндірістік жоспар. 
Бұл бӛлімде тауарды немесе қызметті ӛндірудің 

барлық процестері суреттелуі тиіс. Егер құрылып жатқан 
бизнес ӛндірістік санатқа жатса, онда ӛндірістік процеске 

толықтай сипаттама беру қажет. Ӛндіріс жүргізілу орны,  
құрылғының барлық түрлері, қызметкерлер жайлы айтылу 

қажет. Егер кейбір жұмыстардың орындауын қосалқы 
мердігерлерге тапсыру кӛзделіп отырған болса, солар 

жайлы мәлімет беру керек. Бұл бӛлімде ӛнімнің 
шығарылуын қаншалықты жылдам түрде арттырып немесе 
қысқартуға болатыны жайлы мәселелер кӛрінісін табуы 

тиіс. 
Ҧйымдастыру жоспары. 

Бұл бӛлімде бизнестің меншік түрі кӛрсетіледі: бұл 
жеке кәсіпкер бола ма, жеке кәсіпорын немесе серіктестік 

бола ма. Егер бұл серіктестік болса, сол ӛздеріне 
негізделген шарттарды келтіру қажет.  

Жобамен алғанда қызметкерлердің саны және 
оларды қалай оқытатыныңызды атап ӛтіңіз. Басқарушы 

қызметкердің ролі және басқарушылардың қайсысы неге 
жауапты екенін кӛрсетуіңіз керек. Бүкіл топтың білімі мен 

біліктілігіне талдау жүргізіледі. 
 

Қаржылық жоспар. 
Қаржылық жоспар бизнес-жоспардың маңызды 

бӛлігі болып табылады. Қаржылық жоспардың негізгі 
кӛрсеткіштеріне сатудың кӛлемі, пайда, капиталдың 

айналымы, ӛзіндік құн және т.б. жатады. 
Қаржылық жоспар 3-5 жылға арнап жасалады. 

Болашақта мүмкін табыс пен шығынның ақшалай түсімдер 
мен тӛлемдерді және т.б. есептеу қажет. 

Қаржылық жоспарды жасау кезінде нақты ақша 
ағымының жағдайына, бизнестің тұрақтылығына, қаражат 

кӛздері мен қаражаттың пайдаланылуына талдау 
жасалады.  

Қоршаған орта , әлеуметтік сұрақтар. 
 Бизнес жоспардың бұл бӛлімінде  ӛнім ӛндірудің 

қоршаған ортаға  әсері және оларды  мемлекеттік 

Анализ рынка. 
Рынок и маркетинг – главные факторы для всех 

компаний. Поэтому эта часть бизнес-плана самая трудная 
для написания. Нужно быть уверенным самому и убедить 

возможных инвесторов в знании рынка своей будущей 
продукции. Для этого нужно понять ту часть рынка, 

которая будет для вас главной.  
Любой бизнес сталкивается с конкуренцией. Поэтому 

важно изучить своих конкурентов, их сильные и слабые 

стороны, кто и какую долю на рынке занимает. Нужно 
показать, что ваша продукция может конкурировать по 

качеству, цене, рекламы и т.д. 
 

 
 

План маркетинга. 
Здесь нужно показать, почему клиенты будут 

покупать продукцию. Нужно описать, как планируется 
продавать продукцию, по какой цене и как делать рекламу.  

Нужно, также, описать продукцию (работы или 
услуги) с сравнении с конкурирующей продукцией. 

Рассматриваются такие вопросы, как цены, каналы сбыта, 
реклама, прогнозы реализации продукции и пр.  

 
 

 
 

 
 

Производственный план. 
В этой части бизнес-плана нужно полностью описать 

производство товара и услуги. Если создаваемый бизнес 
относится к категории производственных, нужно 

полностью описать производственный процесс. Нужно 
рассказать о помещении для производства, о всех видах 

оборудовании, о работниках. Если некоторые виды работ 
вы планируете поручить субподрядчикам, Вы должны 

рассказать о них.  Дайте сведения о том, как быстро может 
быть увеличен или сокращен выпуск продукции. 

 

 
Организационный план  

Здесь указывается форма собственности будущего 
бизнеса: индивидуальный предприниматель, частное 

предприятие или товарищество. Если это товарищество, 
нужно показать условия, на которых оно строится.  

Расскажите о планируемом количестве сотрудников, 
как будете их обучать. Также нужно описать роль 

руководящих сотрудников – кто из руководителей будет за 
что ответственен. Нужно проанализировать знания и 

профессионализм всей команды. 
 

 
Финансовый план. 

Это важнейшая часть бизнес-плана. Основные 
моменты финансового плана – это объем продаж, прибыль, 

оборот, себестоимость и т.д.  
Финансовый план составляется на 3-5 лет. Нужно 

рассчитать будущие возможные доходы и расходы, 
денежные поступления и выплаты и т.д. 

При составлении финансового плана анализируется 
поток денег, устойчивость бизнеса, источники и 

использование средств. 
Вопросы окружающей среды, социальные вопросы. 

В этой части бизнес-плана смотрится влияние 
производства продукции на окружающую среду и 

соответствие требованиям государства по охране среды.  



талаптарға сай  болуы айтылады. 
Болашақ бизнес үшін әлеуметтік сұрақтарды түсіну 

қажет. 
 

Тәуекелдерге баға беру. 
Кәсіпкерге болашақ қиыншылықтар туралы аллдын 

–ала білу және оны шеше білу керек. Қауіп 
бәсекелестерінен, ӛзіндік есептеулерден, қате ӛндірістік 
саясаттан және қызметкерлерді қабылдаудағы қателерден 

тӛнуі мүмкін.  
Кәсіпкерге барлық мүмкін тәуекелдерді кӛрсетуі 

қадет. Әрбір тәуекелділіктің ықтималдылығын түсініп және 
оның зардабы қандай болатынын білу қажет. Тәуекелділік 

пайда болған жағдайда бизнестің бағдар-бағытын білу 
қажет.  

 Кәсіпкерге келесі тәуекел түрлерін біліп жүргені 
абзал: 

1.  Қаржылық .  Бұл тәуекелдер инфляция, несие,  
тауар тӛлемін дер кезінде тӛлемеу,  валюта  курсының 

ӛзгеруі т.б 
2. Операциялық.   Бұл тәуелкелділіктер ӛндіріс 

кезінде пайда болады. 
3.  Экологиялық. 

4. Әлеуметтік. Бизнес орныққан жер 
айналасындағы халықтың қанағаттанбауынан тәуекелділік 

туындауы мүмкін. 
5. Қылмысты. 

- Кәсіпкердің ӛзі заңды бұзуы мүмкін тәуекелділіктер 
(мысалы салық кодексі). 

- Кәсіпкерге қылмыстық іс әрекеттер жасалу мүмкін 
тәуекелділіктер. 

6 Репутациялық. Жеке репутацияны жоғалтып алу 
тәуекелділігі. 

7  Маркетингтік.  Нарықтағы бәсекелестікке 
байланысты тұтынушың талғамы және бәселестерінің кӛп 

болуынан тәуекелділігі. 
Әр түрлі  бизнес – жоспарлармен сіз «Кәсіпкерлікті 

дамыту қоры « Даму» АҚ сайтында таныса аласыздар. 

 
www.damu.kz 

Социальные вопросы будущего бизнеса также нужно 
понимать.  

 
 

Оценка рисков. 
Для предпринимателя важно видеть будущие 

трудности и заранее понимать, как он будет их решать. 
Угроза может исходить от конкурентов, от собственных 
просчетов, неправильной производственной политики, 

ошибок в подборе работников.  
Предпринимателю нужно описать все возможные 

риски. Затем нужно понять вероятность каждого риска и 
какие будут последствия. Нужно знать поведение бизнеса 

при  возникновении рисков.  
Предпринимателю нужно учитывать следующие 

риски: 
1. Финансовые. Эти риски могут быть связаны с 

инфляцией, кредитами, неоплата клиентами за товар или 
услугу, изменение курса валют и пр. 

2. Операционные. Эти риски могут возникнуть в 
процессе производства. 

3. Экологические. 
4. Социальные. Риски того, что те, кто живет или 

работает около места расположения бизнеса, будут 
недовольны этим расположением. 

5. Криминальные:  
 Риск, того, что предприниматель сам нарушит 

закон (например, налоговый кодекс)  
 Риск того, что против предпринимателя будут 

произведены криминальные действия. 
6.  Репутационные. Риск потери собственной 

репутации. 
7. Маркетинговые. Риск того, что предпочтения 

клиентов изменятся или обострится конкуренция на рынке. 
С различными бизнес-планами Вы можете 

ознакомиться на сайте АО «Фонд развития  
предпринимательства «Даму» 

 
www.damu.kz 
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«БИЗНЕС-ЖОСПАР» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «БИЗНЕС-ПЛАН» 

 
7.1 тапсырма. Кестені толтырыңыз. 

Задание 7.1.Заполните таблицу. 
 

3 кесте.Бизнес туралы жалпы ақпарат. 
Таблица 3.Общая информация о бизнесе. 

 

Жалпы ақпарат  
Общая информация 

Бизнестің атауы 

Название бизнеса 

Мекен-жайы 
Адрес 

Телефон                               

Тіркелуі және лицензия  
Регистрация и лицензия 

Ҧйым тҥрі 

Тип организации 

Міндеті  
Миссия 

 

 

 

Негізгі қызмет тҥрлері  

Основные виды деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Ӛнім, кӛрсетілетін қызмет және тауар 
Продукция, товары и услуги 

 

 

 

 

 

 

 

Жетекші және қызметкерлер 

Руководитель и сотрудники 

Аты  

Имя 

Мекен-жайы 

Адрес 

Рӛлі 

Роль 

Тәжірибесі  

Опыт 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

 
 
 

 
 

 



7.2 тапсырма. Кестені толтырыңыз. 
Задание 7.2. Заполните таблицу. 

 
4 кесте. Бизнес-идея сипаттамасы 

Таблица 4. Описание бизнес-идеи. 
 

Сҧрақ 

Вопрос 

Сіздің жауабыңыз  

Ваш ответ 

1. Сіз не сатуды/ӛндіруді 
ойластырдыңыз?  

 
1. Что Вы собираетесь 

продавать / производить? 
 

 
 

 

 

2. Сіздің сатып алушыңыз 
кім болады?  

 
2. Кто будет Вашим 

покупателем? 
 

 
 

 

3. Сіз ӛзіңіздің 

тауарыңызды/қызметіңізді 
қалай сататын боласыз?  

 
3. Как Вы будете продавать Ваш 

товар / услугу? 
 

 
 

 

4. Сіз ӛзіңіздің 

тауарыңызды/қызметіңізді 
қайда сататын боласыз? 

 
4. Где Вы будете товар свой 

товар / услугу? 
 

 
 

 

 

5. Сіздің тауар сатып 
алушыға/қоғамға қандай 

пайда әкеледі?  
 

5. Какую пользу принесет Ваш 
товар покупателю / обществу? 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



7.3 тапсырма. Кестені толтырыңыз. 
Задание 7.3. Заполните таблицу. 

 
5 кесте.Жағдайларды талдау. 

Таблица 5. Анализ ситуации. 
 

Нарық  

Рынок 

Қызмет кӛрсету 
Сервис 

Негізгі сатып алушылар  
Основные покупатели 

Мақсатты нарықтың мӛлшері  
Размер целевого рынка 

Бірлікпен  

В единицах 

Теңгемен  

В тенге 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Нарық ҥрдісі 

Тенденции рынка 

Себептері 

Причины 

Олардың әсері және тәуекел 

факторлары  
Их влияние и факторы риска 

Жоспарланатын 

қызметтер 
Планируемые действия 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Бәсекелестік 
Конкуренция 

Бәсекелестер және 

бәсекелестік тҥрі 
 

Конкуренты и тип 
конкуренции 

Компанияның 

мӛлшері/нарықтағы ҥлесі  
 

Размер компании / доля на 
рынке 

Бәсекелестің кҥшті 

жақтары 
 

Сильные стороны 
конкурента 

Бәсекелестің әлсіз 

жақтары 
 

Слабые стороны 
конкурента 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



7.4 тапсырма. SWOT талдау және синтез жасаңыз. 
Задание 7.4. Сделайте SWOT анализ и синтез. 

6 кесте. SWOT талдау және синтез 
Таблица 6. SWOT анализ и синтез. 

SWOT талдау 
SWOT анализ 

 

Бизнестің кҥшті жақтары  
Сильные стороны бизнеса 

Бизнестің әлсіз жақтары  
Слабые стороны бизнеса 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Бизнес ҥшін ішкі мҥмкіндіктер  

Внешние возможности для бизнеса 

Бизнес ҥшін ішкі қауіптер 

Внешние угрозы для бизнеса 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 
SWOT синтез 

 

Кҥшті жақтар –мҥмкіндіктер шешімі 
Решения сильные стороны - возможности 

Кҥшті жақтар – қауіптер шешімі 
Решения сильные стороны - угрозы 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Әлсіз жақтар –мҥмкіндіктер шешімі 

Решения слабые стороны - возможности 

Әлсіз жақтар – қауіптер шешімі 

Решения слабые стороны - угрозы 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



7.5 тапсырма. Бизнесіңіз ҥшін маркетинг кешенін суреттеңіз. 
Задание 7.5. Распишите комплекс маркетинга для своего бизнеса.  

 
7 кесте.Маркетинг кешені. 

                                   Таблица 7. Комплекс маркетинга. 
  

Сҧрақ  

Вопрос 

Сіздің жауабыңыз  

Ваш ответ 

1. Ӛнім. Ӛзіңіздің ӛнімді, 
кӛрсететін қызметті 

сипаттаңыз. Олар қандай 
болады?  

 
1. Продукт. Опишите свой продукт, 

услугу. Что они будут из себя 
представлять? 

 
 

 
 

 

 

2. Ӛз ӛніміңізді сататын 
орынды немесе қызмет 

кӛрсететін орынды 
сипаттаңыз. Ӛз таңдауыңызды 

дәлелдеңіз.  
 

 
2. Место. Опишите место продажи 

продукта или оказания услуги. 
Обоснуйте свой выбор. 

 
 

 
 

 

 

3. Баға. Бағаны суреттеңіз 
және оны дәлелдеңіз.  

 
3. Цена. Опишите цену и обоснуйте 

ее. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

4. Алға басу. Алға басу 
әдістерін, жарнама тҥрлерін 

суреттеңіз. Ӛз таңдауыңызды 
дәлелдеңіз.   

 
4. Продвижение. Опишите методы 

продвижения, вид рекламы. 
Обоснуйте свой выбор. 

 
 
 

 
 

 
 

 



5.Қатысушылар. Бизнесте 

байланыста болатын барлық 
адамды сипаттап беріңіз. Ішкі 

байланысты да, сізге қажетті 
болатын қызметкерлерді де 

сипаттап беріңіз. 
 

5. Участники. Опишите всех людей, 
с которыми Вы будете связаны в 

бизнесе. Включите как описание 
внешних контактов, так и описание 

сотрудников, которые Вам 
понадобятся. 

 
 

 
 

 

6. Физикалық куәліктер.  

6.1.Шығарылатын ӛнімнің, 
кӛрсетілетін қызметтің 

физикалық (материалдық)  
сапасын сипаттаңыз.  

6.2.Қызметтер кӛрсетілетін, 
сатулар жҥретін физикалық 

ортаны сипаттаңыз.  Ғимарат 
қалай жасалуы тиіс? Бҧл 

ғимарат қалай кӛрінеді және 
оның айналасында не болады? 
 

6. Физические свидетельства. 
6.1. Опишите физические 

(материальные) свидетельства 
качества выпускаемой продукции, 

оказанной услуги. 
6.2. Опишите физическое 

окружение, в котором будут 
оказываться услуги, происходить 

продажи. 
Как должно быть устроено 

помещение? Как выглядит это 
помещение и то, что его окружает? 

 
 

 

7. Ҥрдіс. Қызмет кӛрсету 

ҥрдісін сипаттаңыз. Бҧл ҥрдіс 
қызмет кӛрсету сапасын қалай 

кӛрсететін болады? 
 

7. Процесс. Опишите процесс 
оказания услуги. Как этот процесс 

будет демонстрировать качество 
услуги? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



7.6 тапсырма. Ӛз ӛніміңізді немесе кӛрсететін қызметіңізді бәсекелестің ӛнімі немесе кӛрсететін 
қызметімен салыстырыңыз. 

Задание 7.6. Сравните свою продукцию или услугу с продукцией или услугой конкурентов.  
 

8 кесте. Ӛз ӛніміңізді бәсекелес ӛнімімен салыстыру. 
Бес ҧпайлық шкала бойынша бағалаңыз. 

Таблица 8. Сравнение своей продукции с продукцией конкурентов. 
               Оцените по пятибалльной шкале. 

 

Сипаттама  

 
Характеристика 

Жоспарланатын 
бизнес 

 
Предполагаемый 

бизнес 

1 бәсекелес 

 
Конкурент 1 

2 бәсекелес 

 
Конкурент 2 

3 бәсекелес 

 
Конкурент 3 

Сапа 
Качество  

 
 

Баға 
Цена 

 
 

Жеткізілу уақыты  
Время доставки 

 
 

Марканың атауы 
Название марки 
 

 
Қолданудың кӛп 

реттілігі 
Многократность 

использования 
 

 
Дәмі 

Вкус 
 

 
Тағы басқалары  

Прочее 
 

    

Қорытынды: 

Выводы: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



7.7 тапсырма. Ӛзіңіздің негізгі сатып алушыларыңызды сипаттап беріңіз. 
Задание 7.7. Опишите своих основных покупателей.  

 
Негізгі сатып алушылар (қысқаша сипаттама) 

Основные покупатели (краткая характеристика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



9 кесте. Негізгі сатып алушылар мен олардың талаптарының тізімі. 
Таблица 9. Список основных покупателей и их требований.  

 

Атаулары  

 
Название 

Сипаттама: ӛлшем, орны, қажеттіліктері 
және т.б. 

 
Описание: размер, место, объем 

потребления и т.д. 

Олар не алғысы келеді? 

 
Что они хотят получить? 

   

   

   

   

   

   

   

 

Тҧттынушы талдауы  

Анализ потребителя 

Ӛнім және 
(немесе) 

кӛрсетілетін 
қызмет 

 
Продукт и (или) 

сервис 

Тҧтынушылар тобы 

 
Группа 

потребителей 

Сатып алу мақсаты 
 

Цель покупки 

Алу белгілері  

 
Критерии 

приобретения 

Сату 

стратегиясы 
 

Стратегия 
продаж  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

7.8 тапсырма. Ӛз тауарыңызға немесе кӛрсететін қызметке сҧранымды сипаттап беріңіз.  
Задание 7.8. Оцените спрос на свои товары или услуги. 

 
Сҧраныстың жалпы мӛлшері 

Общая величина спроса 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



10 кесте. Болжамды сҧраныс 
Таблица 10. Прогнозируемый спрос. 

 

Атауы 
Наименование 

Саны 
Количество 

Сомасы (теңгемен) 
Сумма (в тенге) 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

11 кесте. Сату бағасы. Сату бағасын бәсекелестердің бағасымен салыстыру.  
Таблица 11.  Цена продажи. Сравнение цены продажи с ценами конкурентов.  

 

Ӛнім 

 
Продукция 

Сіздің сату 
бағаңыз 

 
Ваша цена 

продажи 

1 бәсекелес 

 
Конкурент 1 

2 бәсекелес 

 
 Конкурент 2 

3 бәсекелес 

 
 Конкурент 3 

Бәсекелестердің 
орташа бағасы 

 
Средняя цена 

конкурентов 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



7.9 тапсырма. 3 жылға сатулардың болжамын жасаңыз. 
Задание 7.9. Сделайте прогноз продаж на 3 года.  

 
12 кесте. Жыл бойынша болжалатын сату кӛлемі. 

Таблица 12. Прогнозируемый объем продаж по годам.  
 

Мақсатты сатылымдар 

 
Целевые продажи 

Кӛзқарас: оптимистік, реалистік, пессимистік 

 
Точки зрения: оптимистичная, реалистичная, пессимистичная 

Ӛнімдер және 
кӛрсетілетін қызметтер 

 
Продукция и услуги 

1 жыл 

1 год  

2 жыл 

2 год  

3 жыл 

3 год  

бірлік 
единицы 

теңге 
тенге 

бірлік 
единицы 

теңге 
тенге 

бірлік 
единицы 

теңге 
тенге 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Бағаны белгілеу 

Ценообразование 

Ӛнім немесе 
кӛрсетілетін 

қызмет 
 

Продукция или 
услуга 

Даналап баға белгілеу 
 

Розничное ценообразование 

Кӛтерме баға белгiлеу 
 

Оптовое ценообразование 

Ҥстеме 

 
Надбавка 

Баға деңгейі 

 
Уровень цены 

Жеңілдік 

 
Скидка 

Кейінге қалдыру 

 
Отсрочка 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Болуы мҥмкін маркетингтік шаралардың қысқаша сипаттамасы  
Краткое описание возможных маркетинговых мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.10 тапсырма. Сіз ӛзіңіздің тауар немесе кӛрсетілетін қызметті қалай жарнамалайсыз?  

Задание 7.10. Как Вы будете рекламировать свои товары или услуги? 
 

13 кесте. Жарнамалық қҧралдар. 
Таблица 13. Рекламные средства. 

 

Тҧтынушылар 
тобы 

 
Группа 

 потребителей 

Жарнама  

 
Реклама 

Алға жылжуы  

 
Продвижение 

Мақсаты  

 
Цели 

Бюджет 

     

     

     

     

     

     

     

      

     

     

      

     

      

     

     

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



7.11 тапсырма. Ӛз бизнесіңіз ҥшін маркетинг бюджетін есептеңіз.  
Задание 7.11. Посчитайте бюджет маркетинга для своего бизнеса.  

 
14 кесте.Маркетинг бюджеті. 

Таблица 14.Бюджет маркетинга. 
 

Баптар  

Статьи 

Айлар 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Болжалатын сатылым 
кӛлеміПрогнозируемый объем продаж  

            

Маркетинг шығындары 
Расходы на маркетинг: 
 

Жарнама (кӛрсетіңіз), 
Реклама (укажите), 

 
Таралым (кӛрсетіңіз), 

Распространение (укажите),  
 

Сатылым (кӛрсетіңіз) 
Продажа (укажите) 

 

            

Жиыны:  
Итого: 

            

Маркетингке шығындардың 
сатылым кӛлеміне қатынасы  (%) 

Соотношение расходов на маркетинг к 
объему продаж (%) 

            

 

 
7.12 тапсырма. Ӛз бизнесіңіздің ғимараттар мен қҧрылымдарды жақсартуда, қҧрал-жабдықтарды алуда 

қажеттілігін бағалаңыз. 
Задание 7.12. Оцените потребности своего бизнеса в улучшении зданий и сооружений, приобретении оборудования.  

 
Бизнес қажеттіліктері  

Потребности бизнеса 
 

Орын және қҧрал-жабдықтар 

Место и оборудование 

Орналасқан орнын сипаттау 
Описание места расположения  

 

 

 

Ӛлшемі мен ауданын сипаттау 
Описание размеров и площадей 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



15 кесте.Ғимараттар мен қҧрылыстарды жақсарту жоспары.  
Таблица 15.План улучшения зданий и сооружений. 

 

Ғимараттар мен қҧрылыстарды жақсарту  
 

Улучшение зданий и сооружений 

Қолда бар ғимараттың 
сипаты 

 
Описание имеющегося 

здания 

Қҧны  

 
Стоимость 

Ғимаратты жақсартуға 
қажетті сипаттама 

 
Описание необходимого 

улучшения здания 

Бюджет 

    

    

    

    

    

    

Жиыны: 
Всего:  

   

 
16 кесте.Қажетті қҧрал-жабдықтар мен мҥліктер.  

Таблица 16. Необходимые принадлежности и инвентарь.  
 

Қҧрал-жабдықтар мен мҥліктер 

Принадлежности и инвентарь 

Қолда бар қҧрал-
жабдықтар мен 

мҥліктердің сипаты 
 

Описание имеющихся 
принадлежностей и 

инвентаря 

Қҧны  
 

Стоимость 

Қажетті қҧрал-

жабдықтардың сипаты 
 

Описание необходимых 

принадлежностей и 
инвентаря 

Бюджет 

    

    

    

    

    

    

    

Қҧрал-жабдықтар мен машиналар 
Оборудование и машины 

Қолда бар қҧрал-

жабдықтар мен 
машиналардың сипаты 

 
Описание имеющихся 

оборудования и машин 

Қҧны 
 

Стоимость 

Қажетті қҧрал-

жабдықтардың және 
машиналардың сипаты 

 
Описание необходимых 

оборудования и машин 

Бюджет 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 



7.13 тапсырма. Сізге қандай ҧзақ мерзімді инвестициялар қажет екендігін есептеңіз.  
Задание 7.13. Посчитайте, какие долгосрочные инвестиции Вам понадобятся.  

 
17 кесте. Барлық ҧзақ мерзімді инвестициялар. 

Таблица 17.Все долгосрочные инвестиции. 
 

Атауы 

Наименование 

Қҧны  

Стоимость 

Мекеме 
Здание  

 

Орын және қҧрал-жабдық 

Место и оборудование 

 

  

  

Жиыны : 

Итого: 

 

 

18 кесте. Қҧрал-жабдықтар кӛзі. 
Таблица 18.Источники оборудования. 

 

Қҧрал-жабдықтар, 
инструменттер 

және икемделу  
 

Оборудование, 
инструменты и 

приспособления 

Жеткізушілер 
 

Поставщики 

Бірлік қҧны 

 
Цена за 

единицу 

Бірлік саны 

 
Количество 

единиц  

Жалпы қҧны 

 
Общая  

стоимость 

Сатып алу 

шарттары 
 

 Условия 
покупки 

 
 

 
 

 
 

 
 

     

Жиыны : 

Итого: 

     

 
 

Негізгі қордың қызмет ету мерзімі, қызмет етудің пайдалы мерзімінің кестесі және амортизация нормасы 
Срок службы основных фондов, график полезного срока службы и норма амортизации  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Техникалық қызмет кӛрсету және жӛндеу. 
Техническое обслуживание и ремонт. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.14 тапсырма. Сіздің бизнесіңіз қызмет етуі ҥшін қандай шығын материалдары қажет? 

Задание 7.14. Какие расходные материалы необходимы для функционирования Вашего бизнеса?  
 

19 кесте. Шығын  материалдарының тізімі, олардың қажетті мӛлшері мен қҧны. 
Таблица 19. Перечень расходных материалов, их требуемое количество и стоимость.  

 

Шикізат  

 
Сырье 

Материал 
бірлігінің қҧны 

 
Цена за единицу 

материалов 

Қажетті мӛлшері 

 
Требуемое 

количество 

Жалпы шығындар  

 
Общие издержки 

Ескертулер 

 
Примечания 

А. Ӛндірістік 
қажеттіліктіегі 

материалдар 
А. Материалы 

производственного 
назначения 

 
Б. Кӛмекші ӛндірістік 

материалдар  
Б. Вспомогательные 

производственные 
материалы 

 

    

Жиыны: 
Итого: 

    

 
 

7.15 тапсырма. Сізге қандай айналымдық қҧралдар қажет? 
Задание 7.15. Какие оборотные средства Вам понадобятся? 

 
20 кесте.Айналымдық қҧралдардың, тҥсім кӛздерінің және бағасының қҧны. 

Таблица 20. Перечень оборотных средств, источников поступления и цены.  
 

Жеткізушілер және тҥсім кӛздері 

Поставщики и источники поступления 

Ӛнім және 
кӛрсетілетін 

қызметтер 
 

Продукты и 
услуги 

Жеткізушілер 
 

Поставщики 

Бірлік 
 

Единиц  

Теңге 
 

Тенге 

Шарттар  
 

Условия 

Тҥсіндірулер 
 

Пояснения 

      

      

      

      

      

      

      

 

 



Шығын материалдарының 

тҥрлері (айналымдық)  
 

Вид расходных материалов 
(оборотные) 

Айлық қҧны  
 

Стоимость в месяц  

Жылдық қҧны 
 

Стоимость в год  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

7.16 тапсырма. Сіздің бизнесіңізге қандай сервис және қолдау қажет?  
Задание 7.16. Какие сервис и поддержка понадобятся Вашему бизнесу? 

 
21 кесте.Сервистік кӛрсету және қолдау. 

Таблица 21.Сервис и поддержка. 
 

Ішкі қызметтер  

Внешние услуги 

Айлық қҧны  

Стоимость в месяц  

Жылдық қҧны 

Стоимость в год  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

7.17 тапсырма. Сіздің бизнесіңіз ҥшін ҥстеме шығындарды бағалаңыз. 
Задание 7.17. Оцените общие накладные расходы для Вашего бизнеса.  

 
22 кесте.Жалпы ҥстеме шығындар. 

Таблица 22.Общие накладные расходы. 
 

Шығындар бабы 

 
Статья расходов 

Ай сайынғы шығындар  

 
Расходы в месяц  

Жыл сайынғы шығындар 

 
Расходы в год  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Жиыны: 
Итого: 

  

 



7.18 тапсырма. Жоғарыда жасалған есептер негізінде  ӛз бизнесіңіз ҥшін капиталға жалпы қажеттілікті 
есептеңіз. 

Задание 7.18.  На основании сделанных выше расчетов посчитайте общую потребность в капитале для своего бизнеса.  
 

23 кесте.Капиталға қажеттілік (қажетті инвестициялар). 
Таблица 23.Потребность в капитале (необходимые инвестиции).  

 

Инвестиция баптары 
 

Статьи инвестиций 

1 айдағы  сома (теңгемен) 
 

Сумма (в тенге) в месяц  

Жылдық сома (теңгемен) 
 

Сумма (в тенге) в год  

 
1. Негізгі қорлар  

    Основные фонды 
 

1.1 
 

1.2 
 

1.3 
 

1.4 
 

1.5 
 

1.6 
 

  

Жиыны: 
Итого:  

  

 

2. Операция алды шығындар   
    Предоперационные расходы 

 
2.1 

 
2.2 

 
2.3 

 

  

Жиыны: 

Итого: 

  

 
3. Айналымдық капитал 

    Оборотный капитал 
 

3.1 
 

3.2 
 

3.3 
 

3.4 
 

  

Жиыны: 
Итого: 

  

Барлығы: 
Всего: 

  

 

 
 

 
 



7.19 тапсырма. Қажетті қҧралдарды алудың кӛзін сипаттаңыз.  
Задание 7.19.Опишите источники получения необходимых средств. 

 
24 кесте.Қаржылық жоспары және несие алудағы қажеттіліктер. 

Таблица 24. Финансовый план и потребности в получении кредита. 
 

Қажетті сома ______________ теңге. 
Требуемая сумма ______________ тенге. 

 

Капитал кӛзі 
 

Источник капитала 

Сома(теңгемен) 
 

Сумма (в тенге) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Банк несиесі 
Кредит банка 

 

Жиыны: 
Итого: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



7.20 тапсырма. Сіздің бизнесіңіздің кірісі мен шығыны болжамын қҧраңыз.  
Задание 7.20. Составьте прогноз доходов и расходов Вашего  бизнеса. 

 
25 кесте. Табыс пен шығындар жоспары. 

Таблица 25. План доходов и расходов. 
 

№ п/п Табыс пен шығындар баптары 

 
Статьи доходов и расходов 

Айлары 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Айдың басына ақша қалдығы  
Остаток денег на начало месяца 

            

2 Сатылымнан тҥсетін табыс 
Доходы от реализации 

            

3 Кӛрсетілетін қызметтен жалпы 

табыс 
Валовый доход от услуги 

            

4 Кірістің басқа да кӛздері 

Другие источники доходов 

            

5 Ӛндіру, сатып алу және сату 
шығындары 

Затраты на производство, закупку и 
реализацию 

            

6 Шығын материалдарының қҧны 
Стоимость расходных материалов 

            

7 Уақытша қызметкерлер еңбек 

ақысы 
Оплата труда временного персонала 

            

8 Барлығы  (6+7) 

Всего (6+7) 

            

9 Жалпы пайда (3+4-8) 
Валовая прибыль (3+4-8) 

            

10 Қолдану кезіндегі шығындар 
Эксплуатационные расходы 

            

11 Штаттық қызметкерлер жалақысы 

Заработная плата штатного персонала 

            

12 Салықтар 
Налоги  

            

13 Лицензиялар 
Лицензии  

            

14 Жарнама шығындары 

Расходы на рекламу 

            

15 Жалға алу 
Аренда  

            

16 Коммуналдық тӛлемдер 

Коммунальные платежи 

            

17 Қҧрал-жабдықтарға қызмет кӛрсету 

және ғираттарды тазалау  
Обслуживание оборудования и уборка 

помещений 

            

18 Кеңсе тауарлары 
Канцелярские товары 

            

19 Телефон, Ғаламтор 

Телефон, Интернет 

            

20 Тасымалдау шығындары 
Транспортные расходы 

            

21 Бухгалтер және заңгер қызметтері 
Услуги бухгалтера и юриста 

            

22 Сақтандыру 

Страхование  

            

 

Таза пайда = табыс – шығын 
Чистая прибыль = доходы - расходы 

  

 
 

 



7.21 тапсырма. Ӛз бизнесіңіздің ӛнімділігін есептеңіз. 
Задание 7.21. Посчитайте рентабельность своего бизнеса.  

 
26 кесте. Ӛнімділік есебі. 

Таблица 26.Расчет рентабельности. 
 

Пайда 

Прибыль 

Шығындар  

Затраты 

Пайда / Шығындар *100% 

Прибыль/Затраты*100% 

   

   

   

   

   

 
 

 
7.22 тапсырма. Ӛніміңіздің немесе  кӛрсететін қызметтің бір бірлігінің ӛзіндік қҧнын есептеңіз. 

Задание 7.22. Посчитайте себестоимость единицы Вашей продукции или услуги.  
 

27 кесте.Ӛнім бірлігінің ӛзіндік қҧнын есепттеу. 

Таблица 27Расчет себестоимости единицы продукции.  
 

Шикізат пен 
материалдардың 

жалпы қҧны 
(сатып алынған 

тауардың) (А) 
 

Общая стоимость 

сырья и 
материалов 

(закупленного 
товара) (А) 

Басқа да 
шығындардың 

жалпы кӛлемі  
(Б) 

 
 

Общий объем 

других затрат (Б) 

Еңбектің жалпы 
қҧны  (В) 

 
 

 
 

Общая стоимость 

труда (В) 

Ӛнімнің/кӛрсетілетін 
қызметтің бірлік 

саны  (С) 
 

 
 

Количество единиц 

продукции / услуг 
(С) 

Ӛнім бірлігінің ӛзіндік 
қҧны (А+Б+В)/С 

 
 

 
 

Себестоимость 

единицы продукции 
(А+Б+В)/С 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



7.23 тапсырма. Ӛз бизнесіңіз ҥшін баланс болжамын қҧрастырыңыз.  
Задание 7.23. Составьте прогноз баланса для своего бизнеса.  

 
28 кесте.Баланстық есеп. 

Таблица 28.Балансовый отчет. 
 

Баланс Жылдың басына 

На начало года 

Жылдың соңына 

На конец года 

Активтер 
Активы  

  

Ағымдағы активтер 

Текущие активы 

  

   

   

   

Негізгі қаражаттар  
Основные средства 

  

   

   

   

(амортизацияны алу)  
(минус амортизация) 

  

Барлық активтер 

Всего активов 

  

   

Міндеттер  

Обязательства  

  

Туысқандардың салымы 
Вложения родственников 

  

Серіктестердің салымы 

Вложения партнеров 

  

Несиелер 
Кредиты  

  

   

Барлық міндеттер 
Всего обязательств 

  

   

Капитал және оның 
қҧрылымы 
Капитал и его структура 

  

Қҧрылтайшы капиталы 
Учредительный капитал 

  

   

   

   

Басқа да салымдар 
Другие вложения 

  

   

   

 
 

7.24 тапсырма. Сіздің бизнесіңіз оның орналасқан жерінің әлеуметтік ахуалына қалай әсер етеді? 
Задание 7.24. Какое влияние может оказать Ваш бизнес на социальную обстановку в месте его расположения? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



7.25 тапсырма. Сіздің бизнесіңіз экологиялық жағдайға қалай әсер етуі мҥмкін?  
Задание 7.25. Как Ваш бизнес может повлиять на экологическую ситуацию? 

 

 

 

 

 

 

 

 
7.26 тапсырма. Ӛз бизнесіңіздің тәуекелін бағалаңыз.  

Задание 7.26. Оцените риски своего бизнеса.   
 

 

Аз ықтималдылық 
 

Малая  
вероятность 

Орташа 

ықтималдылық 
 

Средняя 
 вероятность 

Жоғары 

ықтималдылық 
 

 Высокая 
 вероятность 

Міндетті тҥрде 

болады 
 

Обязательно 
 произойдет 

Жеңіл зардаптары 
Легкие последствия 

    

Орташа зардаптары 

Средние последствия 

    

Ауыр зардаптар 
Тяжелые последствия 

    

Бизнес ҥшін аса қауіпті 

зардаптар 
Смертельные для бизнеса 

последствия 

    

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          8. КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛІ 
 

ТӘУЕКЕЛДІҢ ТУУ СЕБЕБІ НЕДЕ? 
 

 
Бизнесіңізді дамыта отырып, бизнес ортасы 

әрқашанда ӛзгеріп тұратындығын есте ұстаған жӛн. Сіз 
оның қашан және қай уақытта ӛзгеретіндігін біле 
бермейсіз. Сондықтан бизнесіңіздің жетістігі ӛзгерістің 

туындауы мен қиын жағдайлар мүмкіндігіне тікелей 
байланысты. Мысалы, тауарыңызды ӛткізе алмауыңыз, 

оның бұзылуы мүмкін, теңгенің бағамы ӛзгеруі, 
жеткізушілер тасымал ісінде ұятқа қалдыруы және т.с.с. 

болуы мүмкін. 
 Кәсіпкерлік әрекетіндегі тәуекел барлық уақытта да 

бар! 
 Тәуекел - сіздің ресурстарыңыздың бір бӛлігін 

жоғалту (қаупі) мүмкіндігі, кірісті жетімсіз алу қаупі немесе 
қосымша шығынның болу қаупі.  

 Сіз: 
 Апатты жағдайлар (от, су тасқыны,  жер сілкіну , 

дауыл және т.б.); 
 Біреудің қылмыстық іс әрекеті; 

 Заңдардың ӛзгеруі; 
 Сіздің серіктес, бәсекелес,  жеткізушілеріңіздің 

әрекеті; 
 Алдау – арбау; 

 Сіздің тұтынушыларыңыздың мінез-құлқының 

ӛзгеруі; 
 Қажетті жұмыскерлердің ауруы, қайтыс болуы; 

 Тәуекелдер ішкі және сыртқы болады; 
 Тәуекелдің сыртқы факторлары; 

 Экономикалық дағдарыс; 
 Қоғамдағы қылмыстың артуы; 

 Инфляцияның жоғарғы қарқыны; 
 Саяси тұрақсыздық; 

 Заңнаманың ӛзгеруі; 
  Жосықсыз бәсеке; 

 Тағы басқа жағдайларда шығынға батуыңыз 
мүмкін. 

Сыртқы факторлер екі топқа бӛлінеді: 
Тікелей факторлар; 

Жанама факторлар. 
Тікелей факторлар кәсіпкерлікке тікелей әсер етеді, 

Жанама әсер ықпалы бизнеске тікелей әсер етпейді, 
алайда ӛзгерістер енгізеді. 

 

         8. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК 
 

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
РИСКОВ? 

 
Развивая бизнес, нужно помнить, что среда бизнеса 

постоянно меняется. И Вы не всегда можете знать, что и 
как изменится. Поэтому успех вашего бизнеса зависит от 
вероятности возникновения изменений или сложных 

ситуаций. Например, Вы можете не продать свой товар, 
товар может испортиться, может измениться курс тенге, 

поставщики подведут с поставкой и т.д. 
Риск предпринимательской деятельности есть 

всегда! 
Риск – вероятность  (угроза) потери Вами части 

ресурсов, угроза недополучения доходов или угроза 
появления дополнительных расходов.  

Вы можете понести потери из-за: 
 Стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений, 

ураганов и пр.) 
 Преступных действий кого-либо 

 Изменения законов 
 Деятельности ваших партнеров, конкурентов, 

поставщиков. 
 Обмана 

 Изменение поведения Ваших потребителей 

 Смерти или болезни нужных работников 
 Риски бывают внешними и внутренними. 

 Внешние факторы риска: 
 Экономический кризис 

 Рост криминализации общества 
 Высокие темпы инфляции 

 Политическая нестабильность 
 Изменения законодательства 

 Недобросовестная конкуренция 
 и другие. 

Внешние факторы делятся на две группы: 
Прямые факторы 

Косвенные факторы 
Прямые факторы непосредственно влияют на 

предпринимательскую деятельность. Факторы косвенного 
воздействия не влияют напрямую на бизнес, но могут 

вносить изменения. 
 

Тікелей әсер ететін факторлар 

Факторы прямого воздействия 

Жанама әсер ететін факторлар 

Факторы косвенного воздействия 

Заңдар 

Законодательство 

Саясат шарттары 

Политические условия 

Салық жҥйесі 

Налоговая система 

Мемлекеттегі экономикалық жағдай 

Экономическая ситуация в стране  

Серіктеспен қарым қатынас 

Отношения с партнерами 

Мемлекеттегі экономикалық жағдай 

Экономическая ситуация в стране  

Бәсекелестік 

Конкуренция 

Әлемдегі экономикалық жағдай 

Международнаяэкономическая ситуация 

Жемқорлық пен бопсалау 

Коррупция и рэкет 

Апат жағдайлары 

Стихийные бедствия 

Мемлекетік органдардың әрекеті 

Действия госорганов 

 

 

 



Ішкі тәуекелдің қайнары Сізд ің бизнесіңіз болып 
табылады. Олар Сіздің шешіміңізге де байланысты болуы 

мүмкін. 
 Ішкі факторларға: 

 Кәсіпкердің ӛзі, оның білімі мен біліктілігі; 
 Фирманың меншікті иесі ретінде кәсіпкердің 

мінездемесі. 
 Серіктестері; 

 Жұмысшылар, олардың біліктілігі; 
  Кәсіпкерлік құпияны сақтау; 

 Басқару дұрыстығы; тағы басқалары жатады. 
 Сізге ұзақ мерзімді немесе қысқа мерзімді 

тәуекелдер қауіп тудыруы мүмкін. 
 Қысқа мерзімдік – бұл  белгілі бір уақыт бӛлігінде 

пайда болған қауіп (мысалы, жүк тасымалдау кезіндегі 
кӛліктік тәуекел). 

 Тұрақты тәуекелдер - атаулы географиялық аймақ 
пен экономикалық секторда Сіздің бизнесіңізге үздікс із 

қауіп тӛндіретін тәуекелдер. 
 Ӛз бизнесіңізд і ашып жатып, оны жоғалту 

мүмкіндіктерін де ескеріңіз: 
ұйғарынды, сыни және апатты; 

Ұйғарынды – табысты жартылай жоғалту қаупі. 
Мысалы сіз 100 000 теңге алуды жоспарлаған едіңіз, бірақ 

30 000 теңге алдыңыз.  
Қауіпті тәуекел пайданы жоғалту ғана емес, оның 

орнын толтыра алмауымен сипатталады. Мысалы Сіз 
тауарды 300 000 мыңға сатуды жоспарлаған едіңіз, бірақ 

100 000 теңгеге ғана саттыңыз. 
 Апатты тәуекел - бұл банкроттыққа алып келетін 

ереже сияқты, яғни бұл барлық қаржыны жоғалту. Мысалы 
сіз тауарды 300 000 теңгеге сатып алдыңыз және ештеңе 

сата алмадыңыз. 
 

ТӘУЕЛДІ ҚАЛАЙ БАСҚАРАДЫ? 

 
Сіз тәуекелден құтыла алсыз ба ? – ЖОҚ. Бірақ оны 

максималды тӛмендету  МҮМКІНдігі бар. 
Егер оларды басқаруды үйренсе, тәуекелді 

тӛмендетуге болады. Тәуелді басқару - теріс шешімдерді 
қабылдаудың қаупін және осы шешімнің жағымсыз 

нәтижесін тӛмендетуге арналған әзірлік. 
 Тәуекелді басқару мына кезеңдерден тұрады: 

 Нарықта және қоршаған ортада не болып 
жатқанын зерттеу; 

 Бизнеске қандай қауіп тӛндіретін мүмкіндіктер бар 
екенін түсіну; 

 Шығыннан құтылу үшін не істеу керектігін түсіну; 
 Бағаның шығынын; 

  Жоғалтулардан қашу үшін, не істеу керек. 

  Тәуекелді бағалау мен басқарудағы шығынды 
есептеу; 

 Ӛз жұмысыңызда тәуекелге алып келетін 
жағдайларды үнемі зерттеу керек; 

 Шешім қабылдай отырып,  тәуелді басқаруда  мына 
ережелерді сақтаңыз: 

 ӛз капиталыңыз мүмкіндік беретініне қарағанда, 
кӛбірек тәуекел жасамау; 

 тәуекелдің салдары туралы ойлау керек; 
  аз үшін кӛппен тәуекел жасамау; 

 болымды шешімдер күман жоқ кезде 
қабылданады; 

  күман болса, кері шешімдер қабылданады; 
  Тек қана бір шешім бар деп ойлауға болмайды. 

 Бірінші ереже, салған қаржы тәуекелі туралы шешм 
қабылдар алдында: 

Источником внутренних рисков является Ваш бизнес. 
Эти быть связаны с Вашими решениями. 

 К внутренним факторам относятся: 
 Сам предприниматель, его знания и 

профессионализм 
 Личностные характеристики предпринимателя как 

собственника фирмы 
 Партнеры 

 Работники, их профессионализм 
 Защита предпринимательской тайны 

 Правильность управления 
 и другие 

Вам могут угрожать кратковременные и постоянные 
риски. 

Кратковременные – это риски, которые имеются в 
течении известного Вам отрезка времени (например, 

транспортный риск во время перевозки).  
Постоянные риски – это риски, которые угрожают 

вашему бизнесу непрерывно в данном географическом 
регионе или секторе экономики. 

Открывая свой бизнес Вам нужно определить потери, 
которые будут для Вас: 

допустимыми, критическими и катастрофическими 
Допустимый риск – это угроза неполной потери 

прибыли. Например: Вы планировали получить прибыль 
100 000 тенге, а получили 30 000 тенге. 

Критический риск характеризуется не только потерей 
прибыли, но и недополучением выручки. Например, Вы 

планировали продать товар на 3 000 тенге, а продали на 
100 000 тенге. 

Катастрофический риск – как правило приводит к 
банкротству, т.е. потере всех средств. Например, Вы 

купили товар на сумму 300 000 тенге и не продали ничего.  
 

КАК УПРАВЛЯТЬ РИСКАМИ? 
 

Можете Вы избежать риска? НЕТ. Но максимально 
снизить его – МОЖЕТЕ! 

Снизить риски можно, если научиться ими управлять. 

Управление рисками -  это разработка мероприятий для 
снижения опасности принятия ошибочного решения и 

уменьшение негативных последствий этого решения.  
Управление рисками состоит из этапов: 

 Изучить, что происходит на рынке и окружающей 
среде 

 Понять, какие возможные угрозы для бизнеса есть 
 Понять, какие могут быть потери 

 Подумать, что нужно делать, если угрозу возникнут 

в реальной  
 Понять, что нужно делать, чтобы избежать потери 

 Посчитать расходы на оценку и управление рисками 
 В своей работе, Вам нужно постоянно изучать все 

ситуации, которые приводят к рискам. 
Принимая решения, вам нужно соблюдать правила 

управления рисками: 
 нельзя рисковать больше, чем это позволяет 

собственный капитал 
 надо подумать о последствия риска 

 нельзя рисковать многим ради малого 
 положительные решения принимаются тогда, когда 

нет сомнений 
 когда есть сомнения, принимаются отрицательные 

решения 
 нельзя думать, что есть только одно решение 

Первое правило означает, что прежде чем принять 
решение о риском вложении денег, надо: 



1.Осы тәуекел бойынша шығынның максималды 
мүмкіндік кӛлемін түсіну; 

2.Оны салған қаржымен салыстыру; 
3.Бұл банкроттыққа алып келмейтіндігіне кӛз 

жеткізу керектігін білдіреді.  
Егер күмандансаң, кері шешім қабылда ! 

Бір ғана тәуекелді оқиға әртүрлі адамдармен әр 
алуан жағдайда қабыладанды. Ол адамның мінезі мен 
тұлғалық типіне байланысты: агрессивтік, шешім қабылдай 

алмаушылық, дербес және т.б. 
 Тәуелділікті азайту үшін , Сіз: 

 Кенеттен болған шығындарды жабу үшін, артық  
қаржы алып қалу 

 Тәуелділікке алып келетін шешімдер мен ойлардан 
бас тарта аласыз 

1. Понять максимальный возможный объем убытков 
по этому риску 

2. Сравнить его с вкладываемыми деньгами 
3. Понять, не приведет ли это к банкротству. 

Если сомневаешься, принимай отрицательное 
решение! 

Одна и та же рисковая ситуация, воспринимается 
разными людьми по-разному. Это зависит от его характера 
и типа личности: агрессивность, нерешительность, 

самостоятельность и т.д. 
Для того, чтобы уменьшить риски, Вы можете: 

Отложить какое-то количество денег на покрытие 
внезапных расходов 

Отказаться от какой-либо рискованной идеи или 
решения 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛі» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК» 

 
8.1 тапсырма. Кәсіпкерлік тәуекелі деген не? Кәсіпкерде қандай тәуекелдер туындауы мҥмкін? 

Задание 6.1. Что такое предпринимательский риск? Какие риски могут возникнуть у предпринимателя?  
 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 тапсырма. Сізде қандай тәуекелдер туындауы мҥмкін? 
Задание 6.2. Какие риски могут возникнуть у Вас? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 тапсырма. Сіздегі тәуекел деңгейіне не әсер етуі мҥмкін? 
Задание 6.3. Что может повлиять на уровень Ваших рисков?  
 

 

 

 

 

 

 

 
8.4 тапсырма. Сіз тәуекел  ықтималдығын тӛмендету ҥшін не істейтін боласыз? 

Задание 6.4. Что Вы будете делать, чтобы снизить вероятность рисков?  
 

 

 

 

 

 

 

 
8.5 тапсырма. Сізге қандай тәуекелдерден  сақтану керек? 
Задание 6.5. Какие риски Вам стоит застраховать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



9. ФРАНЧАЙЗИНГ 
 

Табысты бизнесті иелене отырып, оның 
болашақтағы дамуы туралы ойлану қажет. Мысалы,   

әрекеттік аясын ӛзгерту немесе Қазақстанның  басқа  
аймақтарына  шығу. Бизнесті кеңейту нұсқаларының бірі – 

ӛз франшизіңізді құру. Бұл сіз басқа кәсіпкерлердің сіздің 
қарамағыңызда сіздің  бизнесіңізге ұқсас және Ӛзіңіздің 
ережеңіз бойынша жұмыс істейтін бизнес ашуына жағдай 

жасайсыз деген сӛз.  
Бұл кезде сіз франчайзер ретінде жұмыс атқарасыз. 

 Сіз ол компаниямен франчайзинг келісім шартына 
отырасыз.Ӛзінің бизнесіне ұқсас бизнес ашуға құқық 

берген және оған ереже орнатқан компания франчайз деп 
аталады. 

Сіз осы компаниямен франчайзинг шартына 
отырасыз. 

Әлемде 30 000 нан астам франчайзингтер мен 3 000 
000 нан астам франчайздер сәтті жұмыс атқарады. 

Бір франчайзингке орта есеппен алғанда франчайзи 
басқаратын 50 сауда нүктесі келеді. 

Келісім бойынша бір франчайзингтен басқа тарапқа 
берілетін құқық фрачайз деп аталады. Франчиз тауар 

белгісін қолдану құқығы,  бизнесті жүргізу тәсілдері мен 
құпияларын иемдене алады. 

 Франчайзингтік қарым-қатынастар мынаны 
ұсынады: 

 Франчайзер франчиза бизнесін құру бойынша 
кететін шығын- бастапқы тӛлемді тӛлеу. Әдетте бұл 

бизнеске салынатын қаржының 10%.  
  Франчайзинг шарты бойынша қолдау мақсатында 

франчайзерге кезеңдік тӛлемдерді тӛлеу. Бұл тӛлемдер 
роялти деп аталады.  Әдетте роялти сомасы франчайзи 

кірісінің 3-5% құрайды.  
Франчайзинг ендірудің мақсаты: 

 Ӛнімді арттыру.  Бұл тәуелсіз кәсіпкерлер мен 
олардың қаржыларының кӛмегімен жаңа аумақтарға шығу. 

 Франшиз ұсынудан, яғни тауарды/жұмысты/қызмет 
кӛрсетуден сатудан қалған, фрачайзиден түскен табысты 

алу; 
 Тауар белгісін насихаттау; 

  Бӛлімшелерді ашумен салыстыру бойынша  
франшиза ұсыну артықшылығы; 

 Бизнесті тез дамыту; 
  Басқа кәсіпкерлердің қаржысын қолдану арқылы 

бизнесті үлкейту 
 Франчайз ӛз бизнесін дамытады, сондықтан  

жалданған басшыларға қарағанда, әлдеқайда жақсы жұмыс 
атқарады. 

  Франчайз жергілікті нарықты біледі және  
жергілікті әкімшіліктердің қолдауына ие; 

 Франчиз ұсынудың кемшіліктері : 
 Франчайзер бӛлімшеге қарағанда, толық табысты 

иемдене алмайды; 
 Франчизді қадағалау қиын, тауар немесе қызмет 

кӛрсету сапасының сәйкес болмау қаупі бар. 
  Фрачизилердің лайықсыз әрекеттері арқасында  

бизнесіңдегі  жаңалығыңды (ӛндіріс, ӛнертабыс) 
франчайзер жоғалтуы мүмкін. 

 Осы тәуекелдердің барлығын  франчизиді қолдану 
және келісім шартқа отыру барысында  бақылау қажет. 

Франчайзингтің ерекше тұстары : 
 Бірегей  сауда ұсыныстары.  Франчайзинг 

саласында сәттілікке  қол жеткізу үшін, бизнестің ӛзіндік 
жаңалығы болуы керек. Бұдан ӛзге бизнесті үнемі дамыту 

керек. Бұл сіздің интеллектуалды меншігіңіз бен 
бизнесіңізді қорғаудың ең сенімді тәсілдерінің бірі.  

9. ФРАНЧАЙЗИНГ 
 

Имея успешный бизнес, надо задуматься о его 
дальнейшем развитии. Например, изменить сферу 

деятельности или выйти на другие регионы Казахстана. 
Один из вариантов расширения бизнеса – создание 

собственной франшизы. Это означает, что Вы даете 
другим предпринимателям права открыть бизнес, похожий 
на Ваш и который работает по Вашим правилам.  

В этом случае Вы выступаете как франчайзер. 
Компания, которой Вы дали права открыть бизнес, 

похожий на Ваш, и установили для нее правила, 
именуется франчайзи. 

С этой компанией Вы заключаете Договор 
франчайзинга. 

В мире успешно работают более 30 000 
франчайзеров и более 3 000 000 франчайзи.  

На одного франчайзера, в среднем, приходится 50 
торговых точек, управляемых франчайзи. 

Права, которые по договору франчайзинга даются 
одной стороне другой, называются франшизой. Франшиза 

может включать в себя, например, право использование 
товарного знака, способы и секреты ведения бизнеса.  

Франчайзинговые отношения предполагают: 
 Выплату франчайзеру первоначального взноса, 

который идет на возмещение его затрат на помощь по 
созданию бизнеса франчайзи. Обычно это 10% от общих 

вкладываемых в бизнес средств. 
 Выплату франчайзеру периодических платежей за 

поддержку на протяжении действия договора 
франчайзинга. Эти платежи называются роялти. Обычно 

сумма роялти составляет 3-6% от дохода франчайзи. 
Цели внедрения франчайзинга: 

 Развитие сбыта. Это может быть выход на новые 
территории с помощью независимых предпринимателей и 

их средств. 
 Получение дохода от предоставления франшиз, в 

том числе от продажи товаров/работ/услуг 
 Продвижение товарного знака 

Преимущества предоставление франшизы, по 
сравнению с открытием филиала: 

 Быстрота расширения бизнеса 
 Расширение бизнеса при использование средств 

других предпринимателей 
 Франчайзи развивает собственный бизнес, поэтому 

работает упорней, чем наемные управляющие  
 Франчайзи знают местный рынок и могут получить 

поддержку местной администрации 
Недостатки предоставления франшизы: 

 Франчайзер не может получить всю прибыль, в 
отличии от филиала 

 Трудно контролировать франчайзи, поэтому есть 
риск несоответствия качества товаров или услуг, которые 

предоставляют потребителю под товарным знаком 
франчайзера 

 франчайзер может утратить ноу-хау (секрет 
производства, изобретения) своего бизнеса 

недобросовестными действиями франчайзи 
Все эти риски нужно предусмотреть при выборе 

франчайзи и составлении договора франчайзинга. 
 Основные моменты франчайзинга: 

 Уникальное торговое предложение. Чтобы иметь 
успех в сфере франчайзинга, у бизнеса должно быть свое 

ноу-хау. Более того, бизнес нужно постоянно развивать.  
 Товарный знак или другая интеллектуальная 

собственность должны быть зарегистрированы. Это один 
из самых надежных способов защитить вашу 



  Бизнесті жүргізудің сәтті технологиясы. Идеяны 
франшизалар арқылы сату мүмкін емес. Адамдар Сіздің 

бизнесіңіздің дамығандығын кӛруі керек. 
 Компания мен тауар белгісінің даму тарихы.  Сіздің 

компанияңыздың даму тарихы қаншалықты ұзақ болса, 
соншалықты Сіздің франшизаңыз да тартымды. 

 Бизнесті сипаттау. Тек бизнесті жүргізудің 
сипатталған технологиялары ғана франчайзиге беріледі. 

Бұл франчайзердің ережесін сақтауға кӛмектеседі. 
 Дайын франчайзингті  пакет.  Бұл франчайздің 

орындау қабілетін бақылауға кӛмек береді.  
 Дайын франчайзингті пакет. Бұл франчайзи және 

басқаны қорғау тәсіліндегі франчайзиге арналған 
франчайзинг шарты, тауарлық белгінің сипаттамасы, 

франчайзерге арналған ереже.  
 Франчайзи мен серіктестерінің франчайзингті 

жіберуге дайындығы. Франчайзер компаниясында 
франчайзинг жүйесін енгізетін және басқаратын 

серіктестер даяр болу керек. 
 
 

интеллектуальную собственность, а значит и бизнес.  
 Успешная технология ведения бизнеса. 

Невозможно продать идею в качестве франшизы. Люди 
должны видеть успешность вашего бизнеса. 

 История развития компании и товарного знака. Чем 
дольше история развития Вашей компании, тем 

привлекательнее Ваша франшиза. 
 Описание бизнеса. Только описанные технологии 

ведения бизнеса могут быть переданы франчайзи. Это 
поможет контролировать выполнение франчайзи правил 

франчайзера. 
 Достаточная маржа бизнеса франчайзи. Конечно, 

франшиза будет привлекательна, если будущий 
франчайзи увидит в ней возможность заработать. 

 Готовый франчайзинговый пакет. Это договор 
франчайзинга, описание торгового знака, правила для 

франчайзи, способы поддержки франчайзи и пр.  
 Готовность франчайзи и его сотрудников к запуску 

франчайзинга. В компании франчайзера должны быть 
подготовлены сотрудники, которые будут внедрять и 

управлять системой франчайзинга. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ФРАНЧАЙЗИНГ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «ФРАНЧАЙЗИНГ» 

 

9.1 тапсырма. Франчайзинг деген не?  
Задание 9.1. Что такое франчайзинг? 

 

Франчайзинг деген не? 
Что такое франчайзинг? 

 

 

 

 

Франчайзинг франчайзер ҥшін қандай пайда әкеледі? 
Какие выгоды создает франчайзинг для франчайзера? 

 

 

 

 

Франчайзинг франчайзи ҥшін қандай пайда әкеледі? 
Какие выгоды создает франчайзинг для франчайзи? 

 

 

 

 

 
9.2 тапсырма. Жеке меншік франчайзингтік желіні қҧруда нені есепке алу керек?  

Задание 9.2. Что необходимо учесть при создании собственной франчайзинговой сети? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ  БАСҚАРУ 
 

Кәсіпкер ретінде Сіз бизнесте білікті маманның 
қажеттілігі қандай екенін білесіз. Мәселелер  мен 

қиындықтарды, негізінен, адамдар туындатады. 
Адам ресурсы-  экономикалық ресурстардың ең 

бастысы. 
Адам ресурсы - бұл еңбек әрекетінде 

пайдаланылатын  білікті білім, дағды және машық. 

Қызметкерлерді  басқарудағы басты мақсат -   адам 
ресурсын дұрыс пайдаланудың арқасында бизнесте 

сәттілікті қамтамасыз ету. 
 Қызметкерлерді басқару -   ӛзінің еңбек міндеттерін 

дұрыс атқара алатын «сапалы» жұмысшылармен 
қамтамасыз ету. Бұл - Ӛзіңізд ің бизнесіңізде жұмыс істейтін 

адамдарды дұрыс қолдану. 
 

 
Сіздің бизнесіңізге  қандай адамдар қажет? 

 Табысты бизнес үшін, жүйке жүйесі мықты, 
тәуекелге бара алатын,  тез шешім қабылдай алатын  

адамдарды таңдау қажет. 
 Сіз қызметкерлер таңдауды ұдайы жүргізіп 

отыруыңыз керек. Мақсат – Ӛз бизнесіңізге қажетті, 
пайдалы адамдарды табу.  

 Қызметкерлерді  дұрыс таңдау барысында мынадай 
3 сұраққа жауап болуы керек: 

1.Болашақ жұмысшының қолынан не келеді? 
2.Жұмысты сәтті орындау үшін, қандай тұлғалық 

деректер болуы қажет? 
3. Кандидаттың Сізд ің бизнесіңізде істеуге құлқы 

бар ма ? 
 Осы сұрақтарға ӛзіңіз жауап бересіз.  Сізге қандай 

адамдар керек  екенін білгеннен кейін батыл түрде 
жұмысқа кірісе беруіңізге болады.  Сіз  «қажетті жұмыскер 

портретін» жасай аласыз. 
 Профиліңізді құру үшін, мыналарды түсінуіңіз 

қажет: 
 Сіздің тапсырмаңыздан және ескертуіңізден бӛлек  

жұмысшы күн сайын немен айналысатын болады? 
 Сіздің талабыңыз бойынша не істейді? 

  Ең маңыздысы не ? 
 Ең қиыны не? 

 Қандай техногиялар мен құрал -жабдықтар  
қолданады ? 

 Қандай техногиялар мен құрал жабдықтар  
қосымша кӛмек бола алды? 

 Қандай жұмыс жағдайын құру қажет? 
 Бұл қызмет қандай бизнес-мақсатта қажет? 

 Қызметкер басқа қай жерлерде жұмылдырылуы 
мүмкін? 

 
Қызметкер әрекеті профилінің мысалы (қызмет – 

фотосалонда клиентпен жұмыс істеу бойынша менеджер): 
: 

 
 

 
 
 

 
 
 

10. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Как предприниматель Вы знаете, что значат в 
бизнесе профессиональные сотрудники. Возникающие 

проблемы и трудности вызваны, в основном, людьми.  
Человеческие ресурсы – самый важный из всех 

экономических ресурсов. 
Человеческие ресурсы – это профессиональные 

знания, умения и навыки, которые используются в 

трудовой деятельности. 
Основная цель в управлении персоналом – 

обеспечить успех бизнесу благодаря правильному 
использованию человеческих ресурсов. 

Управление персоналом – обеспечение компании 
«качественным» персоналом, который способен 

выполнять свои трудовые обязанности. Это правильное 
использование людей, работающих в Вашем бизнесе.  

 
Какие люди нужны вашему бизнесу? 

Для успешности бизнеса нужно подбирать таких 
людей, которые готовы рисковать, обладают «железными 

нервами» и могут выполнять свои трудовые обязанности. 
Вам необходимо постоянно проводить отбор 

персонала. Цель – найти нужных, полезных людей для 
Вашего бизнеса. 

Для правильного отбора персонала нужно ответить 
на 3 вопроса: 

1. Что должен уметь делать будущий работник? 
2. Какие личностные данные должны у него быть, 

чтобы успешно выполнять работу? 
3. Есть ли желание у кандидата работать в Вашем 

бизнесе? 
 Ответить на эти вопросы должны Вы сами. Когда Вы 

поняли, какие люди вам нужны, можете смело приступать 
к отбору. Вы можете составить «портрет подходящего 

работника». 
Для построения профиля должности Вы должны 

понять: 
 Что будет делать сотрудник каждый день 

самостоятельно, без Ваших распоряжений и 
напоминаний? 

 Что будет делать по Вашему требованию? 
 Что самое важное? 

 Что самое трудное? 
 Какие технологии и орудия труда будет 

использовать постоянно? 
 Какие технологии и орудия труда могут 

понадобиться дополнительно? 
 Какие условия работы нужно создать? 

 Для каких бизнес-целей нужна эта должность? 
 Где еще будет задействован сотрудник? 

 
Пример профиля деятельности сотрудника 

(должность – менеджер по работе с клиентами в 
фотосалоне) 

 

 

 



Белгілер 

Критерии 

Характеристики 

Не істейді ? 
Что делает? 

Әр кҥні ӛз еркімен  
Каждый день 

самостоятельно 

Клиенттермен қарым қатынас,  олардың қажеттілігін 
қанағаттандыру,  фотосалон қызметін атқару, тӛлем 

қабылдау,  чек беру,  клиентпен жақсы қарым 
қатынаста болу  

Общение с клиентами, выявление их потребностей, 
предоставление услуг фотосалона, принимать оплату, 

выбивание чека, поддерживать отношения с клиентами 

Сіздің талабыңыз 
бойынша 

По вашему требованию 
хозяина бизнеса 

 

Конкуренттерді зерттеу 
Изучение конкурентов 

Ең маңыздысы не? 

Что самое важное? 

Клиенттермен сӛйлесу 

Общение с клиентами 

Ең қиыны не? 
Что самое трудное? 

Клиенттермен қарым-қатынасты ҧстап тҧру 
Поддерживать отношения с клиентами 

Не ҥшін істейді ? 

Почему делает? 

Іс-әрекеттің жалпы 

мақсаты 
Общие цели деятельности 

Клиенттерді шақырып ҧстап тҧру 

Привлечение и удержание клиентов 

Жҧмыс қалай 

орындалады ? 
Как выполняется работа? 

Әр кҥні қолданылатын 

технологиялар, 
инструменттер 

Технологии, инструменты, 
используемые каждый 

день 

Кассалық аппарат, буклет  

Кассовый аппарат, буклет 

Белгілі бір жағдайда 
қолданылатын 

технологиялар, 
инструменттер, 

Технологии, инструменты, 
используемые в 

определенных ситуациях 

Компьютер, фотоаппарат 

Жҧмыс шарты 

Условия работы 

Фотоателье  ғимаратында 10-00 бастап 19-00 дейін 

жҧмыс істеу, демалыс дҥйсенбі. 
Работа в здании фотоателье, режим работы с 10-00 до 19-00, 

выходной понедельник 

Не ҥшін істейді ? 
Почему делает? 

Іс-әрекеттің жалпы 
мақсаты 

Общие цели деятельности 

Клиенттерді шақырып ҧстап тҧру 
Привлечение и удержание клиентов 

Жҧмыстың басқа 
тҥрлерін орындау 

Выполнение других видов 
работ 

Қҧжаттардың кӛшірмесін тҥсіру 
Копирование документов 

 

Қызметтік нұсқама дегеніміз не ? 
 Сізге қандай қызметкерлер керек екендігін  

нақтылап, қызметтік профильді әзірлеген соң Сізге 
қызметтік нұсқаманы жазу керек. Бұл нұсқама әрбір 

жұмысшы  ӛз міндетін, құқығын және уәкілеттігін біліп 
жүруі үшін қажет. 

Қызметтік нұсқама – әр түрлі қызметтердегі негізгі 

сипаттар, машықтар мен уәкілеттіктерге қойылатын 
талаптардың қысқаша сипаттамасы. 

 Қызметтік нұсқама мынадай жағдайларда 
қолданылады: 

 1.Қызметкерді таңдау кезінде  
 2.Жаңа қызметкерді қызметіне тағайындау 

барысында; 
 3.Жұмыс күрделілігін түсінуге; 

 4.Қызметкерлерді басқаруда; 
 5.Қызметкер жұмысын бағалауда; 

 6.Оқытуға қажеттілігн анықтауда; 
Типтік қызметтік нұсқама: 

Что такое должностные инструкции? 
Определив, какие сотрудники Вам нужны и составив 

профиль должности, Вам нужно написать должностные 
инструкции. Должностные инструкции нужны для того, 

чтобы каждый сотрудник знал свои обязанности, права и 
полномочия. 

Должностные инструкции – это краткое описание 

основных задач, требования к навыкам и полномочиям 
разных должностей. 

Должностные инструкции используются: 
1. При подборе персонала 

2. При введении в должность нового сотрудника 
3. Для понимания сложности работ  

4. Для управления сотрудниками 
5. Для оценки работы сотрудников 

6. Для выявления потребности в обучении 
Типовая должностная инструкция состоит из: 

 Название должности 
 Квалификационные (профессиональные) 



 Қызмет атауы; 
 Білікт і (мамандық) талаптар. Мысалы, білім, жұмыс 

ӛтілі; 
 Тағайындау мен босатудың тәртібі мен талаптары; 

 Орнында болмаған жағдайға ескертпе; 
 Қарамағындағы  жұмысшылардың орнында болуы; 

 Қызметкер жұмыс кезінде қолданатын құжат тізімі; 
 Қызметкердің қол жеткізуге ұмтылған мақсаты; 

 Қызметтік міндеттемелері (жұмыстың нақты 
түрлері); 

 Жұмыс міндеттемелерін орындаудағы  қызметкер 
құқығы; 

 Жұмыс міндеттемелерін орындаудағы  қызметкер 
жауапкершілігінанықтауда. 

Қызметкерді  таңдау қалай жүргізіледі? 
 Адамдарды жұмысқа тартуда ақпараттың әр алуан 

қайнарын қолдануға болады:  
 Газеттер, журналдар, радио, теледидар; 

 Жұмысқа тұрғызу агенттігі 

 
Жұмысқа қабылдау барысында адамды бағалау 

үшін, Сіз әңгімелесу, кәсіби және психологиялық тесттерді 

қолдануыңызға болады. 
Міндетті түрде әңгімелесу ӛткізуіңіз керек. Достық 

қарым-қатынасты ұстаныңыз.  Әңгімелесу кабинетте ӛтуі 
керек,  әңгімеден басқа ештеңе алаңдатпауы керек. 

Әңгімелесуге дайындалғаныңыз абзал.   
Сұрақтардың барлығы қызметкердің әлеуеті туралы сізге 

барлық пайдалы ақпараттарды жинақтауға кӛмектесуі 
керек. 

 Мынадай сұрақтар қоюға болады : 
 «Ӛтінем, ӛзіңіз жайлы айтып беріңіз» 

 «Ӛзіңіздің алдыңғы жұмыс орныңыз, еңбек 
әрекетіңіз жайлы айтыңыз». 

 
Сонымен қатар жағдаяттық сұрақтар да қоюға 

болады.  
«Сіз басқа қалаға бардыңыз, онда таныстарыңыз 

жоқ, құжаттарыңызды жоғатып алдыңыз, не істейсіз? 
 Немесе мамандыққа байланысты сұрақтар 

қоюыңызға болады, аспазға араналған сауал: 
 «Осы тағамды әзірлеу үшін, қандай ӛнімдер 

қолданылады?» 
 Жұмысқа қабылдауға шешім қабылдар алдында 

болашақ жұмысы туралы ақпарат берген маңызды: ол 
немен айналысады, еңбек ақы мӛлшері, жұмыс режимі 

және т.б. 
Болашақ қызметкерді күрделі бағалау - бұл тестілеу. 

Кәсіби тестілерді кәсіби біліктіл ігін түсіну үшін қолданады.  
Бұл тестілер осы саладағы мамандар  дайындайды. 

Психологиялық тестілер – жеке тұлғаның портретін 
танытады. Бұл үшін біл ікті психолог мамандар кӛмегі 

қажет. 
 

Еңбек қарым қатынасы қалай бақыланады? 
Ӛзіңіздің қызметкеріңізді жұмысқа рәсімдеу кезінде 

мына қадамдарды жасауыңыз қажет: 
 1. Құжаттар пакетін ұсынуды (жеке куәлік,  СТН, 

СИК, ЖСН , сертификаттар, санитарлық кітапша, үй 
кітапшасы, т.б)  және жұмысқа қабылдау жӛніндегі  арыз 
жазуын ӛтіну; 

2. Еңбек шартын дайындау және бекіту. 
3. Жұмысқа қабылдау туралы бұйрық шығару.  

Бұйрықта қызметі, жұмысқа қабылдау күні және 
негіздемесі  кӛрсетіледі. Негіздеме – бұл Еңбек шарты. 

4.Жұмысшыны осы  бұйрықпен таныстыру. 
5. Қызметкерді еңбекті қорғау, қауіпсізд ік техникасы 

требования. Например, образование, стаж работы.  
 Порядок и условия назначения и увольнения 

 Порядок замещения, на время отсутствия 
 Наличие подчиненных 

 Список документов, которые сотрудник должен 
использовать в работе 

 Цели, к достижению которых должен стремиться 
сотрудник 

 Должностные обязанности (конкретные виды 
работ) 

 Права сотрудника при исполнении рабочих 
обязанностей 

 Ответственность сотрудника при исполнении 
рабочих обязанностей 

Как проводить отбор персонала? 
Для того, чтобы привлечь на работу людей, нужно 

использовать разные источники информации: 
 Газеты, журналы, радио, телевидение 

 Агентства по трудоустройству 
 

В оценке человека при приеме на работу Вы можете 
использовать собеседование, профессиональное и 

психологическое тестирование. 
Обязательно нужно провести собеседование. Это как 

переговоры о сотрудничестве. Вы должны быть 
дружелюбны. Собеседование должно проходить в 

кабинете, ничто не должно Вас отвлекать от разговора. 
Вы должны подготовиться к собеседованию. 

Вопросы, которые вы будете задавать, должны дать Вам 
всю полезную информацию о возможном сотруднике.  

Можно задать такие вопросы, как: 
 «Расскажите, пожалуйста, о себе» 

 «Расскажите о предыдущем месте работы, о Вашей 
трудовой деятельности». 

 
Можете задать ситуационные вопросы: 

«Вы попали в другой город, где потеряли документы 
и деньги. В этом городе у Вас нет друзей и знакомых. Что 

будете делать?». 
Или задать профессиональные вопросы, вопрос для 

кулинара: 
«Для приготовления этого блюда какие продукты 

используются?» 
 Перед решением о приеме на работу, важно 

рассказать о будущей работе: чем он будет заниматься, 
размер зарплаты, режим работы и т.д. 

Более сложная оценка будущего работника - это 
тесты. Профессиональные тесты применяют для 

понимания профессиональных знаний. Эти тесты 
разрабатываются специалистами в этой области.  

Психологические тесты – дают портрет личности. 
Здесь нужна помощь профессиональных психологов.  

 

 
Как регулируются трудовые отношения? 

Для того, чтобы оформить своего сотрудника на 
работу, нужно сделать следующие шаги: 

1. Попросить представить пакет документов 
(удостоверение личности, РНН, СИК, ИНН, сертификаты, 

санитарную книжку, домовую книгу и т.д.) и написать 
заявление о приеме на работу. 

2. Подготовить и заключить трудовой договор. 
3. Издать приказ о приеме на работу. В приказе 

указывается должность, дата приема и основание. 
Основание –  это Трудовой договор. 

4. Ознакомить сотрудника с этим приказом. 
5. Ознакомить сотрудника с положением об охране 



ережелерімен таныстыру. 
 

 Жұмыс беруші ретінде Сіз жұмысшыны ішкі  
ережемен  таныстыруыңыз қажет.  

Жұмысқа қабылдау жұмыс берушінің актіс імен 
рәсімделеді. 

 Жұмыс беруші 3 күннің ішінде актпен таныстыруға 
міндетті. Қызметкер бұл актіге қол қоюы керек.  
Қызметкердің талабымен жұмыс беруші расталған акт 

кӛшірмесін  оған беру қажет. 
 

Еңбек шарты дегеніміз не? 
 Еңбек қарым қатынасы Жұмыс берушімен 

Жұмысшының арасында еңбек шарты арқылы  рәсімделеді. 
Шарт бір-бірден әр тарап үшін 2 данада жасалады.  

 Еңбек келісім шартының мерзімі (заңды 
тұлғаларға):  

Анықталмаған мерзімге; 
 бір жылдан кем емес анықталмаған мерзімге; 

 Бір жылдан кем емес ақталмаған мерзімге; 
 Белгілі бір жұмысты орындауда; 

 жұмыста болмаған жұмыскердің орнын уақытша 
ауыстыру мақсатында; 

 маусымды жұмыстарды орындау кезінде; 

 Компанияның атқарушы органы –басқару қызметі 
жұмысына. Еңбек шарты құрылтайшылық құжаттар немесе 

тараптар келісімі негізінде жасалады. 
Кіші кәсіпкерлік субъектілері шектеусіз белгілі бір 

мерзімге еңбек шартына отыра алады. 
Егер еңбек Шартында оның әрекетінің мерзімі 

кӛрсетілмесе, онда шарт анықталмаған мерзімге жасалған 

болып есептеледі. 
Еңбек шартын жасау үшін, келесі құжаттар керек: 

 Жеке куәлік немесе тӛлқұжат; 
 Мекен жай қағазы немесе азаматтығынсыз жеке 

тұлғаны растайтын куәлік; 

 Білім туралы құжат; 
 Еңбек кітапшасы; 

 Әскери есеп құжаты; 
 Медициналық тексерістен ӛткендігі туралы құжат; 

 ӘЖК және СТН кӛшірмелері; 
Келісім шарт Жұмыс берушіге жаңа Жұмыскерді 

сынақ мерзіміне қабылдау құқығын береді: 
 Сынақ мерзімі  жұмысшы біл іктіл ігін тексеру үшін 

қойылады. Сынақ мерзімі 3 айдан аспауы қажет; 
 Сынақ мерзіміне жұмыскердің жұмыста болмаған 

кезі кірмейді;  
 Егер шартта сынақ мерзімі кӛрсетілмесе, онда 

жұмыскер жұмысқа сынақсыз қабылданды деп есептеледі; 
 Егер қызметкер жоғарылап ауысса, онда ол 

жұмысқа сынақсыз қабылданды деп есептеледі; 
 Егер жұмысшы ӛз міндетін лайықсыз атқарса, онда 

жұмыс берушінің келісім шартты бұзуға құқығы бар. Бұл 
жайлы ол жұмыскерлерді 7 күннің ішінде жазба түрде 

сынақ мерзімі аяқталғанға дейін хабарлау қажет. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

труда и технике безопасности. 
 

Как работодатель, Вы обязаны ознакомить работника 
с правилами внутреннего распорядка. 

Прием на работу оформляется актом работодателя.  
Работодатель в 3-х дневный срок обязан ознакомить 

сотрудника с этим актом. Сотрудник должен поставить 
свою подпись в этом акте. По требованию сотрудника, 
работодатель обязан выдать сотруднику заверенную 

копию акта. 
 

Что такое трудовой договор? 
Трудовые отношения между Работником и 

Работодателем оформляются трудовым договором. 
Договор составляется в 2-х экземплярах, по одному для 

каждой из сторон.  
Сроки трудового договора (для юридических лиц): 

 На неопределенный срок 
 На неопределенный срок не менее 1 года 

 На неоправленный срок не менее 1 года: 
- на время выполнения определенной работы 

- на время замещения временно отсутствующего 
работника 

- на время выполнения сезонной работы 
- на работу в должности руководителя 

исполнительного органа компании –работодателя. 
Трудовой договор заключается на основании 

учредительных документов или соглашением сторон. 
Субъекты малого предпринимательства могут 

заключать трудовые договора на определенный срок без 
ограничения.  

Если в трудовом договоре не указан срок его 
действия, то договор считается заключенным на 

неопределенный срок. 
Для заключения трудового договора необходимы 

следующие документы: 
 Удостоверение личности или паспорт 

 Вид на жительство или удостоверение лица без 
гражданства 

 Документ об образовании 
 Трудовая книжка 

 Документ воинского учета  
 Документ о прохождении медицинского осмотра 

 Копии РНН и СИК 
Трудовой договор дает право Работодателю для 

установления испытательного срока для нового 
Работника: 

 Испытательный срок устанавливается для проверки 
профессионализма работника. Срок испытания не должен 

быть больше 3-х месяцев. 
 В испытательный срок не входит период, когда 

работник отсутствовал на работе. 
 Если в договоре не прописан испытательный срок, 

то считается, что работник принят на работу без 

испытания. 
 Если работник переводится на повышение, то 

считается, что он прошел испытательный срок досрочно. 
 Если работник плохо справляется со своими 

рабочими обязанностями, работодатель имеет право 
расторгнуть трудовой договор. Об этом он должен 

предупредить работника в письменной форме не ранее 7 
календарных дней до конца испытательного  срока. 

 
 
 

 
 



 Қызметкерді жҧмыстан босатуда не істеу 
 керек? 

Еңбек шартын  бұзу себептері: 
 Тараптар бойынша шартты бұзу; 

 Еңбек шартының  мерзімі ӛткен жағдайда; 
 Жұмыс берушінің қалауымен еңбек шартын бұзу; 

 Жұмыскер ниеті бойынша шартты бұзу; 
 Жақтардың қалауына тәуелсіз себептер бойынша; 

 Жұмысшының еңбектік қарым-қатынасты 
аяқтауынан бас тартуда; 

 Жұмысшының еңбектік қатынасты жалғастыруға 
рұқсат етпеген қызметті таңдауына байланысты; 

 Еңбек шарттының  талаптарын бұзғанда; 
 

 
Білу (оқу) қажет: 

 ҚР –ның Еңбек кодексі баптар: 52,53,54,55,56,57  
 

Егер қызметкер жұмыстан босатылуын қаласа : 
 Ол Жұмыс берушіге жазбаша түрде (Ӛтініш) 

хабарлайды. 
 Жұмыскер 3 күннің ішінде ӛз шешімін қабылдап,  

жұмысшыны босату күнімен келісу қажет. 
 Жұмыстан босату туралы бұйрық 2 данамен 

шығады (бұйрықтың екінші данасы – жұмысшыға екі жаққа 
бір біреуден. 

 Жұмысшы оқып, бұйрыққа қол қоюы қажет. 
 

Еңбекақы қалай тӛленеді? 
 

Еңбек деңгейі  жұмысшыға  сыйақы беру жүйесімен 
анықталады. 

 Жалақы - берілген міндеттерін атқарғандығына 
орай қызметкерге ай сайынғы тӛленетін ақшалай сыйақы. 

Жеңілдіктер - жұмысшының ӛмірінің деңгейін 
жақсартудағы құқық түріндегі  ӛтемақының (қарымақы) 

бӛлшегі. Бұл медициналық сақтандыру,  материалдық 
кӛмек,  тегін тамақ, санаторийлерде  демалу және т,б. 

 
Сіз қолдана алсыз :  

 Ӛзгермелі жалақы жүйесін. Мысалы кесімді 
тӛлем:сатылым, сыйақының әр алуан түріне комиссиялық 

немесе бонустық.    
 Топтық жалақы жүйесі. Мысалы жұмысшы 

тобының жұмыс нәтижесі бойынша жақсы жұмысы үшін, 
оларға сыйақы немесе компанияның акциялары және т.б. 

беріледі.  
 Білімі мен құзыреттілігіне тӛлем жүйесі. 

 
 Тӛлем жүйесін пайдалана отырып: 

 Бизнесте қандай мақсатқа талпынасыз? 
 Сіз  жұмысшылар  еңбегін қалай  бағалайсыз? 

 Ӛндіріс шарттары (жұмыстың залалды түрлері бар 
ма, мысалы химиямен және т.б.) 

 Нарықтағы осы кәсіптің орта жалақысын ескеру 
керек. 

 
Жалақыны қалай есептеуге болады? 

 Әдетте жалақы белгілі бір уақыт кезеңіне  (бір 
күнге, бір аптаға немесе бір айға) беріледі. 

 Жалақы: 
 басқа қандайда бір жұмыспен сәйкес келу 

мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі. 
 Жұмысшыға  жұмыс кестесінің ыңғайлылығы мен 

еңбек уақытының шығыны; 
  Жұмысшының физикалық, рухани күшінің кетуінің 

Что следует делать при увольнении 
сотрудника? 

Причины для расторжения трудового договора: 
 Расторжение договора по соглашению сторон 

 Истечение срока трудового договора 
 Расторжение трудового договора по желанию 

работодателя 
 Расторжение договора по желанию работника 

 По причинам, независящим от воли сторон 
 Отказ работника от продолжения трудовых 

отношений 
 Переход работника на выборную должность, на 

которой ему запрещено продолжать трудовые отношения  
 Нарушение условий трудового договора. 

 
Нужно знать (прочитать): 

Трудовой кодекс РК, Статьи 52, 53, 54, 55, 56, 57  
 

Если работник желает уволиться: 
 он извещает об этом Работодателя в письменной 

форме (Заявление).  
 работодатель в течении 3-х дней должен сообщить 

о своем решении и договорится о дате увольнения 
работника.  

 издается приказ об увольнении в 2-х экземплярах 
(второй экземпляр приказа – для работника) 

 работник должен прочитать и подписать приказ 
 

Как оплачивается труд? 
 

Уровень труда определяет система вознаграждения 
работников.  

Заработная плата – это денежное вознаграждение, 
которое периодически выплачивается сотруднику за 

выполнение возложенных обязанностей.   
 

Льготы – часть компенсации (возмещения) 
работникам в виде прав, которые улучшают их уровень 

жизни. Это может быть: медицинское страхование, 
материальное помощь, бесплатное питание, отдых в 

санатории и пр. 
 

Вы можете использовать: 
 Систему переменной заработной платы. Например 

сдельная оплата: комиссионные или бонусы за продажи, 
разные виды премий. 

 Систему групповой заработной платы. Например, за 
хорошую работу по итогам работы группы сотрудников, им 

выдается премия, или акции компании и т.д.  
 Система платы за знания и компетенции. 

 
Выбирая систему оплаты труда, надо учитывать: 

 
 К каким целям в бизнесе Вы стремитесь 

 Каким способом Вы оцениваете труд работников 
 Условия производства (есть ли вредные виды 

работ, например с химией и т.д.) 
 Среднюю зарплату на рынке этих профессии 

 
Как рассчитать заработную плату? 

Обычно зарплата выплачивается деньгами за 
определѐнный период времени (за день, за неделю или за 

месяц). 
 

Заработная плата должна отражать: 
 возможность или невозможность для работника 



кӛрінісін кӛрсетуі керек. 
 

Жалақы - еңбекке  тӛленетін тӛлемақы ғана емес, 
жұмысшы еңбек пәніне ауысатын адам капиталының ӛтемі. 

Жалақы жұмыскердің кәсіби шеберлігі мен орындап 
отырған жұмысының күрделілігіне тікелей байланысты 

болады. 
 
Жалақы жұмысшының жұмысқа деген құлшынысын 

арттыруы қажет: 
 Барынша еңбек ету; 

 Қосалқы сағат жұмысына келісу; 

 Ӛз жұмысына жақсы қатынаста болу; 
 Біліктілігін арттыру;  

 
 Жалақыны есептеу – еңбек шартына сәйкес  

жұмысшыға ақша аудару.  Есеп айырысу  салықтарды т.б 
міндетті тӛлемдерді ұстап қалады. Есеп айырысу құжатпен 

рәсімделеді. 
 

Есеп айырысу кезеңдері: 
1) Еңбек ақысын есептеу сомасы; 
2) Жеке тұлғалар кірісіне салық тӛлеу; 

3) Сақтандыру салымы бойынша тӛлеу; 
4) Жеке тұлғаның кірісіне байланысты басқа 

салықтар мен салымдар есебі; 
5) Жұмыскерлерге тӛлемді рәсімдеу  бойынша 

құжаттарды дайындау; 
6) Салық пен салымдар бойынша есептік және 

тӛлемдік құжаттарды әзірлеу. 
7) Салық инспекциясына және қорларға жылдық,  

тоқсандық есептерді дайындау; 
Жалақы екі бӛлікпен тӛленеді: алдын ала тӛлеу 

және  қалған сома. 
 

 
 

 
АЕК және ЕТЖ дегеніміз не ? 

Жалақыны есептегенде келесідей  тӛлемдерді  
ескеру қажет: 

 АЕК– айлық есептік  кӛрсеткіш 
 ЕТЖ -  ең тӛменгі жалақы  

АЕК және ЕТЖ қолданылады:  
 Салық, тӛлем, жиналым және мемлекеттік 

тӛлемдер барысында (ҚР – ның салық кодексіне сай). 
 Жәрдемақы мен басқа әлеуметтік тӛлемдерді тӛлеу 

барысында, мемлекттік органдармен іссапарға тӛлем 
барысында әлеуметтік тӛлемдерді тӛлеу, емханалық 

куәландыру қағазын  және басқаларды шектеу. (Салық 
кодексінің нормаларына тәуелсіз тӛлемдер). 

2013 жылға  АЕТ   -1731 тенге; 
2013 жылға ТЖТ -18660 тенге. 

 Айлық жалақыны  есептегенде, мӛлшер ТЖТ -дан 
кем болмау керектігін есте сақтаңыз. 

 
 

Қызметкерлерді  ынталандыру. 
Ынталандыру – жұмыскерлер жұмыс істегісі келуі 

үшін жасалады. 
Ынталаған жұмыскер  - ӛз жұмысын сапалы және 

жақсырақ жасауға ұмтылатын жұмыскер. 
Ынталандырумен басқару үшін, адамдардың 

қажеттілігі мен қалауын түсіну қажет. 
Жұмыскер барлық адамдар сияқты: 

 Тамақтану, киіну, отбасын қамтамасыз ету; 
 Тұрақтылық пен қауіпсіздік; 

сочетать эту работу с какой-либо другой 
 затраты времени на труд и удобство графика 

работы для работника 
 потери физических и душевных сил работника 

 
Заработная плата – это не только плата за труд, но и 

за человеческий капитал, который переносится 
работником на предмет труда. Зарплата должна зависеть 

от профессионализма работника и сложности работы, 
которую он выполняет. 

 
Заработная плата должна вызывать у работника 

желание: 
 Трудиться упорнее 

 Если нужно, соглашаться сверхурочный труд 
 Хорошо относиться к своей работе 

 Повышать профессионализм 
 

Расчет заработной платы – начисление оплаты 
работнику согласно трудового договора.  Расчет включает 

в себя удержание налогов и других обязательных 
вычетов. Расчет оформляется документально. 

 
Этапы расчета: 

1) расчет сумм оплаты труда 
2) расчет налогов на доходы физических лиц 

3) расчет страховых взносов 
4) расчет других налогов и взносов связанные с 

доходом физических лиц 
5) подготовка документов для оформления выплат 

работникам 

6) подготовка отчетных и платежных документов по 
налогам и взносам 

7) подготовка и сдача ежеквартальных и годовых 
отчетов в налоговую инспекцию и фонды. 

Зарплата может начисляться 2 частями: аванс и 
остаток. 

 
Что такое МРП и МЗП? 

При определении заработной платы нужно учитывать 
следующие показатели: 

 МРП – месячный расчетный показатель 
 МЗП – минимальная заработная плата. 

МРП и МЗП применяют: 
 при исчислении налогов, сборов, плат и 

госпошлины (согласно Налогового Кодекса РК) 
 при выплате пособий и других социальных выплат, 

при выплате командировочных госучреждениями, 
штрафов, начислении соц. отчислений, ограничении 

больничных и др.  (исчисление которых не зависят от 
норм Налогового Кодекса). 

МРП на 2013 год – 1731 тенге 
МЗП на 2013 год – 18 660 тенге. 

При определении заработной платы, помните, что ее 
размер не должен быть меньше МЗП. 

 
 

Мотивация персонала. 
Мотивация – это наука о том, как сделать так, чтобы 

работники хотели работать. 
Мотивированный работник – это тот работник, 

который стремится делать свою работу качественно и 
лучше. 

Для того, чтобы управлять мотивацией, нужно 
понимать потребности и желания людей. 

Работник, как все люди, хотят: 
 Кушать, одеваться, обеспечивать семью 



 Басқа адамдармен қарым-қатынас; 
 Ӛзін сыйлау; 

 Ұнайтын ісімен шұғылдану. 
Қарамағыңыздағылармен қарым қатынас барысында 

осы құндылықтарды ескеруіңіз керек.  
Жалақының кешіктірілуі, ұжымдағы шиеленіс ынта-

ықыласқа кері әсерін тигізеді. Бұл жағдайда адам жұмысқа 
ӛзін күштеумен барады. Ал басшының міндеті адамдардың 

жұмысқа қызығушылықпен баруын қамтамасыз ету.  
 

 
 

Ынталандыру ережелері: 
 Мадақтауға лайық болған уақытта, адамдарды 

мадақтаңыз; 
 Тек іс бойынша сыни пікір айтыңыз; 

 Жұмысшылар маңызды шешім қабылдауда 
қатынасқаны дұрыс; 

 Нақты анық мақсат қойыңыз; 
 Мейірбанды болыңыз. 

 
Ынталандыру материалды және материалды емес 

болып бӛлінеді. 
Материалды ынталандыру – бұл ақшалай сыйақы 

түрі (сыйақылар, бонустар, комиссиялықтар және т.б.). 
Материалды емес – грамоталар, назар аудару, 

қамқорлық, фотосуреттер, қосымша демалыс және т.б.  
Жұмыскерлерді қалай ынталндырғаныңызды түсіне 

отырып, ескеріңіз: 
Ынталандыру үшін, «қамшы мен кәмпит беру» әдісін 

қолдану жеткіліксіз. 
Адамдарға ӛздерінің мәнін түсіну маңыздырақ. 

Әр жұмыскердің қажеттілігін түсіну маңызды. 
Қажеттілігі қанағаттандырылмаған адам нашар жұмыс 

істейді және ұжымнан мүлдем кетуі мүмкін. 
Мынандай ынталандырулар туралы ұмытпау керек: 

жетістігін тану, жұмыс пен тапсырмаларға қызығушылық, 
мансап жолында алға жылжу, кәсіби ӛсу, ұжымдағы 
адамдармен арадағы қарым-қатынас, жұмыс орнының 

тұрақтылығы және т.б. 
Кӛптеген адамдарға жауапкершілік жүктеу, шешім 

қабылдауда еркіндік беру маңызды. Бұл оларға 
шығармашылық қадам жасауға мүмкіндік береді. 

Жұмыс нәтижесі мен салдарының арасында 
байланыс болуы керек. Марапаттау қаншалықты жоғары 

болса, жұмысшы соншалықты күш салатын болады. 
Мақсатты дұрыс қою ӛте маңызды. 

Қойылған мақсаттың дұрыстығына әділ марапаттау 
маңызды. 

Ынталандырудың қиын жүйесін құрып қажеті жоқ. 
Ол қаншалықты оңай болса, маңайдағыларға соншалықты 

түсінікті болады.  
 Ынталандыру жүйесін әзірлеу барысында келесі 

қателіктерден алыс болу керек: 
 Сыйақы-сыйлықтарды күтпеген жерден тӛлеу 

(сатылымның кӛтермелі деңгейі); 
 Ӛзгенің жұмысы үшін сыйақы беру. 

 
Ӛз қызметкерлеріңізді қалай дамыту қажет? 

Қызметкерлерді дамыту -  әр компания  табысқа 
жету үшін ӛте маңызды. Ғылым мен технологиялар 

жылдам дамып жатқан біздің уақытымызда  білім мен 
дағдылар тез ескіріп жатыр. Егер қызметкер Бизнес 

сұраныстарына сай болмаса, бұл жалпы бизнеске кері 
әсерін тигізеді. 

 Дамыту бағдарламасының мақсаты -  қойылған 
мақсатқа жету үшін қызметкерлерді даярлау.  

 Стабильности и безопасности 
 Общения с другими людьми 

 Уважения к себе 
 Заниматься любимым делом 

В ваших отношениях с подчиненными, Вы должны 
учитывать эти потребности. 

Задержка заработной платы, конфликты в 
коллективе отрицательно влияют на мотивацию. В этом 

случае, человек ходит на работу по принуждению. А 
задача руководителя, чтобы люди ходили на работу с 

удовольствием. Для этого надо внедрять правильные 
виды мотивации.  

Правила мотивации: 
 Хвалите людей, когда они этого заслуживают 

 Критикуйте только по делу 
 Помогите своим работникам развиваться 

 Пусть работники участвуют в решении важных 
проблем 

 Ставьте реальные и конкретные цели 
 Будьте доброжелательны 

 
Мотивация бывает материальная и нематериальная.  

К материальной мотивации – это виды денежных 
вознаграждений (премии, бонусы, комиссионные и т.д.) 

К нематериальной – грамоты, внимание, забота, 
фотографии, дополнительный отпуск и т.д. 

Понимая, как собираетесь мотивировать работников, 
учитывайте: 

Для мотивации недостаточно использовать метод 
«кнута и пряника» 

Людям нравится ощущать свою значимость 
Важно понимать потребности каждого работника. 

Человек с неудовлетворенными потребностями плохо 
работает и может вообще уйти из организации. 

Нельзя забывать о таких мотиваторах как: признание 
успеха, интерес к работе и заданиям, продвижение по 

карьерной лестнице, профессиональный рост, отношения 
между людьми в коллективе, стабильность рабочего места 

и т.д. 
Для многих людей важно, когда их наделяют 

ответственностью, дают свободу в принятий решений. Это 
дает им возможность применять творческий подход. 

Должна существовать связь между итогами работы и 
последствиями. Чем выше награда, тем больше усилий 
работник будет прилагать. 

Очень важна правильная постановка целей. 
Важна справедливость вознаграждения за 

достижения поставленных целей. 
 

Не надо разрабатывать сложные системы мотивации. 
Чем проще, тем она понятнее окружающим. 

При разработке системы мотивации избегайте 
следующих ошибок: 

 Неожиданная выплата премий-призов 
 Установление недостижимых бонусов (завышенный 

уровень продаж) 
 Премирование за чужую работу 

 
Как развивать своих сотрудников? 

Развитие персонала – важное условия успеха любой 
компании. В наше время ускоренного науки и техники, 

знания и навыки устаревают быстрее. Если персонал 
будет не соответствовать нуждам бизнеса, это 

отрицательно скажется на самом бизнесе. 
Цель программ развития – подготовка сотрудников 

для достижения поставленных целей. 
Если не будете уделять внимания обучению 



Қызметкерлердің білім деңгейін арттыруға кӛңіл 
бӛлмесеңіз, «ӛмірден тыс қалу» және бизнесіңізді «тежеп 

алу» қаупі бар. 
 Сіз мыналарды қолдана аласыз: 

Бейімделу - жаңа қызметкердің жұмысқа енуі. 
Бейімделуден барлық адам жаңа ұжымға келгенде 

келгенде ӛтеді.  Сіз (басшы ретінде)  ұжыммен бірлесе 
отырып оған кӛмек кӛрсетуге дайын екендігіңізді 
кӛрсетуіңіз қажет. Оның жұмысы жайында айтып беріп, 

уайымын және қорқынышын сейілтіп, қарым-қатынас 
құруға жағдай жасалу қажет. 

 Жетекшілік ету -  тәжірибе мен білімді қызмет ӛтілі 
үлкен қызметкерлердің жаңа қызметкерге үйрету үдерісі.  

Бұл аз шығын қажет ететін оқытудың ӛте тиімді түрі.   Бұл 
жерде  үйретуші  жұмыс ӛтілі мен  білімге ғана емес оны 

үйрете білу қасиетіне де ие болуы керек. 
 Ұйымдастыру мәдениеті  жұмысшыларға  бір  

бірімен араласуға, пайдалы ақпаратпен алмасуға, 
ұжымдық құндылықтарды құруға, ұжымды біріктіруге 

кӛмектеседі. Мәдениеттің ұйытқысы- компания жетекшісі  
болып табылады. Қызметкерлер  сіздің жүріс-тұрыс, іс-

қимылыңызға қарап еліктейтін болуы керек.  
Оқыту.  Оқыту арқылы қызметкерлеріңіз жаңа білім 

алады.  Оқыту ішкі және сыртқы болып бӛлінеді. 
 

работников, Вы рискуете «отстать от жизни» и 
«затормозить» развития бизнеса. 

Вы можете использовать: 
Адаптация – процесс вхождения новичка в работу. 

Адаптацию проходит любой человек, придя в новый 
коллектив и начиная работать на новом месте. Здесь 

главное показать новому сотруднику, что Вы (как 
руководитель) и его коллеги готовы оказать помощь в 
этом процессе. Рассказать ему о его работе, снять 

беспокойство и тревогу, помочь установить отношения со 
всеми. 

Наставничество – процесс передачи опыта и знаний 
от более зрелых сотрудников молодым и начинающим. 

Это надежный вил обучения при низких затратах. 
Сложность в том, что наставник должен иметь не только 

знания и опыт, но и уметь эти знания передавать.  
Организационная культура помогает работникам в 

общении друг с другом, обмениваться полезной 
информацией, создавать коллективные ценности. 

Носителем культуры является руководитель компаний. 
Ваше поведение станет примером подражания.  

Обучение. Через обучение Ваши работники получают 
новые знания. Обучение делится на внутреннее и 

внешнее. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
10.1 тапсырма. Қызметкерлерді басқару деген не? 

Задание 10.1. Что значит управлять персоналом? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 тапсырма. Сіздің бизнесіңіз ҥшін қажетті қызметкерлердің квалификациясын анықтаңыз? 
Задание 10.2. Определите квалификацию нужного для Вашего бизнеса персонала?  

 
29 кесте.Қызметкерлердің лауазымы, біліктілігі және тәжірибесі.  

Таблица 29. Должности, квалификация и опыт персонала.  
 

Лауазым 

Должность 

Міндеттері 

Обязанности 

Білімдері  

Знания 

Дағдылары  

Навыки 

Жеке қасиеттері 

Личные качества 

 
 

 
 

    

 

 
 

 

    

 
 

 
 

    

 
 

 
 

    

 

 
 

 

    

 
 

 
 

    

 

 
 

 

    

 

 
 
 



10.3 тапсырма. Сіздің бизнесіңізге арналған кадрлық саясатпен іс-шараларды сипаттап беріңіз.  
Задание 10.3. Опишите кадровую политику и процедуры для Вашего бизнеса.  

 
30 кесте. Кадрлық саясат пен іс-шаралар. 

Таблица 30. Кадровая политика и процедуры. 
 

Жҧмыс сағаты  

Часы работы 

 

 

 

Демалыстардың бағдарламасы 

Программ отпусков 

 

 

 

Ӛндірісті басқару  

Управление производством 

 

 

 

Қызметкерлерді дамыту бойынша тренингтер жоспары  

План тренингов по развитию персонала 

 

 

 

Қызметкерлерге қосымша жеңілдіктер мен кӛмектер  
Дополнительные льготы и помощь персоналу 

 

 

 

 
10.4 тапсырма. Кандидаттарды жалдауда нені анықтау керек? 

Задание 10.4. Что нужно определить в кандидатах при найме?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.5 тапсырма. Сіз қызметкерлерді қалай іріктейсіз? 

Задание 10.5. Как Вы будете отбирать сотрудников? 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



10.6 тапсырма. Адамдарда қандай ынта-жігер бар? 
Задание 10.6. Какие мотивы есть у людей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.7 тапсырма. Сіз ӛз қызметкерлеріңізге қалай нҧсқау бересіз? 
Задание 10.7. Как Вы будете инструктировать своих сотрудников?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.8 тапсырма. Еңбек заңдылығы не ҥшін керек? Оның негізгі қағидалары қандай? 

Задание 10.8. Зачем нужно трудовое законодательство? Каковы его основные принципы?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.9 тапсырма. Жҧмыс беруші қызметкерді жҧмысқа қабылдағанда не істеуі керек?  

Задание 10.9. Что должен сделать работодатель при приеме на работу сотрудника?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
10.10 тапсырма. Еңбек келісім шартын бҧзу ҥшін қандай жағдай негіз болып табылады?  

Задание 10.10. Что является основанием для расторжения трудового договора?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10.11 тапсырма. Қай кезде еңбек келісім шарт  белгісіз мерзімге бекітілген болып есептеледі? 

Задание 10.11. Когда трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.12 тапсырма. Кәсіпкер жалдамалы қызметшіден қандай қҧжаттарды талап етуге қҧқылы? 
Задание 10.12. Какие документы имеет право требовать предприниматель от нанимаемого сотрудника?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           11. КӘСІПКЕРЛЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН   ІТ 
 

ҒАЛАМТОР ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 

Ғаламтор -  бұл барлығына қол жетімді  
компьютерлік жүйе.  Бұл жүйе, қосалқы жүйелерге бӛліне 

отырып,компьютерлерді бір бірімен ӛзара 
байланыстырады. 

 Бүгінде ғаламтордың заманауи бизнесте алатын 

орны зор.  Ғаламтор ресурстың бар болуы,(фирманың 
сайты,ғаламтор  - дүкен, т.б) бәсекелестік пен күрес 

кезінде және тауар мен қызметтің ӛрлеуі үшін ӛз үлесін 
қосады.  

Ғаламтор – сайт  - тауарыңызды үлкен кӛлемде  
тұтынушыларға ұсынуға мүмкіндік береді.  Қаржы аз болған 

жағдайда  «ғаламтор визитка» ең ұтымды болып 
табылады. Сайт тартымды үлгімен қымбатырақ болады. 

Сайтты құру сіздің талабыңызбен ұсынысыңызға 
байланысты.  Мысалы, сізідң тісіңізді жӛндеткіңіз келеді, 

клиникалардың бағасын салыстыру үшін енді сізге бүкіл 
қаланы аралаудың қажеті жоқ бәрін интернеттің кӛмегімен 

біле аласыз. Демек  ғаламтор сайттары бар клиникалардың 
нарықтағы жағдайы ғаламтор ресурстары жоқ 

клиникалармен салыстырғанда жоғары деген сӛз. 
 

САЙТ НЕ ҤШІН ҚАЖЕТ? 
 

 
 Сайт – визитка – бұл сіздің компанияңыздың  

ғаламтордағы  уәкілеттілігі. Пайдасы неде ? 
 Сайт – визитка -  тауар мен қызметті  үлкен 

кӛлемде кӛрсете отырып сатады. Сатып алушы-ғаламторды 
қолданатын адамдар мен компаниялар. 

 Сайт кӛмегімен тауарды сата отырып,  ӛз 
компанияңыздың бет бейнесін арттырасыз. 

 Сайт кӛмегімен клиент және серіктестермен 
тікелей байланысқа түсе аласыз. 

 Сонымен қатар  сіздің ӛніміңізге қанша адам 
қызығушылық білдіргенін біле аласыз. 

ҒАЛАМТОРДАҒЫ  ЖАРНАМА  
Ғаламтордағы жарнама  тауар маркасын танымал 

етуге,  тауарды кӛптеп сатуға мүмкіндік береді.  Ғаламтор 
кӛмегімен компания жайлы, жаңа тауардың шыққандығы 

туралы айтуға,  сол арқылы сатылымды кӛбейтуге 
мүмкіндік бар. 

Ғаламтор кең кӛлемде бейне жазбалар, мақалалар, 
баннерлер және т.б ұсынады. 

Ғаламтор– провайдер дегеніміз ғаламторға 
байланысты қызметтерді жеткізетін компания . 

 
ҒАЛАМТОР-ДҤКЕНДЕР 

 
Ғаламтор– дүкендер -   Ғаламторда тауарлармен 

сауда жасайтын сайт .  Адамдар тӛлем әдісін және тауарды 
жеткізу тәсілін таңдап сауда жасай алады. 

 Сатылымға қалай  тапсырыс беруге болады ? 
 Ең алдымен  тауар мен сұранысты  таңдаңыз. 

Мұнан кейін тӛлем түрі анықталады.Кейін сатып алушы 
туралы мәліметтер енгізіледі. Бұл ақпарттар қайталап 
сатып алу болған жағдайда ғаламтор-дүкеннің деректеме 

базаларында  сақталынады.  
Тауарға  қалай тӛлем жасалынады? 

 Ғаламтор – дүкенде  тӛлемақының әдістері : 
 Банкті карта.  Бұл тӛлемақы түрі қауіпсіз болып 

саналады. 
 Банк арқылы  дүкеннің есеп шотына аудару. 

 Қолма қол тӛлеу -  тауарды алғаннан кейін  

          11. IT ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ? 
 

Интернет – это глобальная компьютерная сеть 
доступная для всех. Эта сеть делится на подсети и 

связывает между собой компьютеры. Через интернет 
можно получать и передавать различную информацию.  

Сегодня значение интернета для современного  

бизнеса высоко. Наличие Интернет-ресурса (сайт фирмы, 
интернет-магазин и т.д.) может внести огромный вклад в 

конкурентной борьбе за рынок и продвижение товаров и 
услуг.  

Интернет-сайт – это недорогой способ предложить 
свои товары и услуги большому количеству потребителей. 

При небольшом бюджете, самым удобным вариантом 
является «сайт-визитка». Сайт с интересным дизайном 

будет стоить немного дороже. Стоимость создания сайта 
зависит от Ваших желаний и целей. Например, человеку 

нужно вылечить зубы. Ему не обязательно объезжать все 
клиники, для сравнения цен. Он может сделать это и по 

интернету. Значит, те клиники у которых есть интернет -
сайт находятся в лучшем положении на рынке по 

сравнению с теми, у кого Интернет-ресурса нет. 
 

ЗАЧЕМ НУЖЕН САЙТ? 
 

 Сайт-визитка – это представительство Вашей 
компании в интернете. В чем выгода? 

 Сайт-визитка показывает и продает товары и 
услуги самой большой аудитории – интернет-аудитории. 

Это люди и компании, которые пользуются интернетом . 
 При помощи сайта-визитки можно не только 

продвигать товары, но и улучшить имидж компании.  
 С его помощью можно легко выходить на контакт с 

клиентами и партнерами 
 На сайте есть возможность узнавать, какое 

количестве посетителей заинтересовала продукция или 
сама компания. 

РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ 
Реклама в интернете позволяет охватить огромную 

аудиторию и повысить узнаваемость торговой марки. С 
помощью интернет-рекламы можно объявить о выпуске 

нового товара, рассказать о компании, а значит увеличить 
продажи.  

Интернет предлагает большой выбор видов реклам 
– статьи, баннеры, видеоролики и пр. 

Интернет-провайдер – это компания, которая 
предоставляет услуги связанные с Интернетом.  

 
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ 

 
Интернет-магазин – это сайт, торгующий товарами 

в Интернете. Люди могут заказать покупку, выбрать 
способ оплаты и доставки товара.  

Как заказать покупку? 
В начале нужно выбрать товар или услугу. Тут же 

выбирают и способ оплаты и доставки. Затем ввести 
немного информации о покупателе. Эта информация 
может хранится в базе данных интернет-магазина на 

случай, если будет повторная покупка. 
Как оплатить товар? 

Способы оплаты покупок в Интернет-магазине: 
 Банковская карта. Этот вид оплаты считается 

небезопасным. 
 Банковский перевод на расчетный счет магазина. 

 Наличный расчет – оплачивается курьеру при 



жеткізушіге тӛлейді. 
 Электрондық ақшалар. 

 Кӛшедегі тӛлем терминалдары арқылы жылдам 
тӛлемақы. 

 
Электрондық   ақшалар бүгінде  ғаламтор-дүкендегі 

сатып алуда ӛте танымал.  Біздің елде бұл тӛлем түрі жаңа 
болып саналады.Электрондық ақшаларды тәжірибелі 

ғаламтор қолданушылар қолданады. 
 Мүмкін кӛпшіліктеріңіз Web money, Яндекс ақшалар 

жайлы естіген шығарсыз. Бұл Қазақстандағы электрондық 
ақшалар нарығындағы ең алғашқы компаниялар. 

Электронды ақшалар арқылы сауда жасау үшін  
электрондық әмиян  ашу қажет. Электрондық әмиян  - бұл 
арнайы миникарта, арнаулы бағдарлама. Олардың 

кӛмегімен тӛлем, электрондық ақшалар аударуға және 
тағы тӛлемдер жасауға болады. Электрондық әмиянды 

қолма-қол ақша етіп алуға, банктік картаға ауыстыруға 
және басқа электрондық әмиян  тағы басқаларға аударуға 

болады. 
 Бұл үшін не қажет : 

1. Сайтта тӛлем жүйесіне  тіркелу 
2. Егер керек болса, керек бағдарламаны жүктеп 

алу (ақысыз) 
3. Электрондық шотқа құпия сӛз алу 

4. Ӛз шотыңызға ақша салу 
5. Серіктес-банктердің тӛлем жүйесі , тӛлем 

терминалдар, диллерлер арқылы ақша салуға болады. 
 

 
Тапсырысты жеткізу қалай іске асады ? 

 Сатушы сатып алушымен хабарласып,  мекен жайы 
мен  жеткізу уақытын анықтауы қажет.  Тауарды жеткізу  

курьерлік  жеткізушілер арқылы немесе почта желісі 
арқылы іске асады.  Сонымен қатар сатушының ӛзі 

тасымалдау    әдісі танымал. 
 Электрондық тауарларды(Бағдарламалар, құпия 

сӛздер,мақалалар және тағы басқалар) электрондық 
поштаға жібере алады немесе сатушы сайты қорғалған 

аумақтағы файлға рұқсат беріледі. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

получении товара. 
 Электронные деньги. 

 Терминалы моментальной оплаты – через уличные 
платежные терминалы. 

 
Электронные деньги сегодня очень популярны для 

оплаты покупок в Интернет-магазинах. В нашей стране 
этот вид оплаты является новым. Им пользуются опытные 

Интернет-пользователи. 
Наверное многие слышали о «Webmoney» или « 

Яндекс.деньги»? Это первые компании на рынке 
электронных денег в Казахстане. 

Чтобы совершать покупки при помощи электронных 
денег, нужно завести электронный кошелек. Электронный 
кошелек – это чип, микрокарта, специальная программа. С 

их помощью можно делать оплату, перечислять 
электронные деньги и пр. Электронный кошелек можно 

обналичить, перевести на банковскую карту или на другой 
электронный кошелек и т.д. 

Что для этого необходимо: 
1. Зарегистрироваться на сайте платежной системы 

2. Если нужно, скачать специальную программу 
(бесплатно) 

3. Получить пароли для доступа к электронному 
счету 

4. Внести деньги на свой счет. 
 

Вносить деньги можно через банк-партнер 
платежной системы, платежный терминал или дилеров.  

 
Как осуществляется доставка заказа? 

Продавец должен связаться с покупателем и 
уточнить адрес и время доставки. Доставка товара 

осуществляется через курьерскую службу, либо по почте. 
Также популярен способ доставки – самовывоз от 

продавца.  
Электронные товары (программы, пароли, статьи,  

и т.д.) могут доставляться на электронную почту или 
продавец дает доступ к файлу или в защищенную область 

сайта.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



«КӘСІПКЕРЛЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН   ІТ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «IT ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

 
11.1 тапсырма. Сізге ӛз сайтыңызды қҧрудың қажеті бар ма? 

Задание 11.1. Стоит ли Вам организовывать свой сайт? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.2 тапсырма. Сіздің сайтыңыз жҧмыс істей бастауы ҥшін не істеу керек?  

Задание 11.2. Что нужно сделать, чтобы Ваш сайт начал работать? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ»  

г. Астана 

010000, г. Астана, пр. Кажимукана 8А 

тел.: 8 (7172) 559-199, 559-214,  

559-434, 559-435, 559-436 

факс: 8 (7172) 559-213, 500-628; 

e-mail: astana@fund.kz 
 

г. Алматы 

050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111 

тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77 

факс: 8 (727) 278-07-76 

e-mail: info@fund.kz 
 

Акмолинская область 

020000, г. Кокшетау,  

ул. Акана серэ 46 «А»/1 

Тел.: +7 (7162) 55-11-19 

Факс: +7 (7162) 33-38-67 

е-mail: akmola@fund.kz 
 

Актюбинская область 

030019, г. Актобе, 

 пр. Абилкайырхана, 51,  

1 этаж, кабинет 421. 

тел.: 8 (7132) 70-38-10, 70-38-11 

e-mail: aktobe@fund.kz 
 

Алматинская область 01 

040000, г. Талдыкорган,  

ул. Толебаева 86 

тел.: 8 (7282) 558710 (11, 12) 

факс: 8 (7282) 308-438 

e-mail: taldyk@fund.kz 
 

Атырауская область 

060005, г. Атырау,  

ул. Азаттык 17 

тел./факс: +7 /7122/ 46-02-50,  

55-81-01, 55-80-91. 

                 46-01-50, 46-06-26 

e-mail: atyrau@fund.kz 
 

Восточно-Казахстанская область 

070000, г. Усть-Каменогорск,  

Пр. Победы, 6. 

тел.: 8 (7232) 56-05-90 

факс: 8 (7232) 25-11-12 

e-mail: vko@fund.kz 
 
Центр обслуживания предпринимателей 
г. Семей 
071400, г. Семей, пл. Абая, 5.  
Тел.: 8 (7222) 60-00-50 
cppsemei@.mail.ru 
 

Жамбылская область 

080000, г. Тараз, ул. Желтоксан, 94 

тел.: 8 (7262) 54-11-50 

факс: 8 (7262) 54-11-51. 

e-mail: taraz@fund.kz 

Западно-Казахстанская область 

090000, г. Уральск, пр. Чагано-Набережная 84  

тел.: 8 (7112) 50-48-10, 554806 

факс: 8 (7112) 50-48-26 

e-mail: zko@fund.kz 
 

 

Карагандинская область 

100000, г. Караганда,  

пр. Строителей, 4, оф. 301  

тел.: 8 (7212) 55-90-22 

факс: 8 (7212) 40-09-69 

e-mail: karaganda@fund.kz 
 

Кызылординская область 

120001, г. Кызылорда,  

ул. Журба, 12. 

тел.: 8 (7242) 55-11-18, 19, 20 

e-mail: k-orda@fund.kz 
 

Костанайская область 

110000, г. Костанай, пр. Аль-Фараби,  65,  

2 этаж (офис 202-205). 

тел.: 8 (7142) 99-03-00, 99-03-01,  

99-03-07, 99-03-08, 99-03-09 

факс: 8 (7142) 54-03-06 

e-mail: kostanay@fund.kz 
 

Мангистауская область 

130000, г. Актау, 16 мкр.,  

здание №33/1, 4 этаж 

тел.: 8 (7292) 70-10-51 (52) 

факс: 8 (7292) 31-86-01 

e-mail: aktau@fund.kz 
 

Павлодарская область 

140000, г. Павлодар,  

ул. Короленко, 109 

тел./факс: 8 (7182) 208-353, 

                  208-359, 208-355 

e-mail: pavlodar@fund.kz 
 

Северо-Казахстанская область 

150000, г. Петропавловск,  

ул. Абая 80/а,  

тел: 8 (7152) 46-31-81, 46-48-45 46-06-54 

        36-22-73, 46-57-74, 36-60-14. 

e-mail: sko@fund.kz 
 

Южно-Казахстанская область 

160023, г. Шымкент, ул. Рыскулова 8а,  

уг. ул. Байтурсынова 

тел.: 8 (7252) 29 -48-11 

факс: 28-32-90 

e-mail: uko_fund_damu@mail.ru 
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