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СІЗДІҢ ТҦТЫНУШЫЛАРЫҢЫЗ КІМДЕР,  ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ?/ 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВАШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ? 

23 

БӘСЕКЕЛЕСТЕРДЕН ҚАЛАЙ ЕРЕКШЕЛЕНУГЕ БОЛАДЫ?/ 
КАК МОЖНО ОТЛИЧИТЬСЯ ОТ КОНКУРЕНТА? 

24 

МАРКЕТИНГ КЕШЕНІ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 
ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА? 

25 

  

5. КӘСІПКЕРГЕҚАЖЕТТІ ҚАРЖЫ/ 

ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

33 

БАСТАПҚЫ КАПИТАЛ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 

ЧТО ТАКОЕ СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ? 

33 

БИЗНЕСТІ БАСТАУҒА АҚШАНЫ ҚАЙДАН ТАБУҒА БОЛАДЫ?/ 
ГДЕ НАЙТИ ДЕНЬГИ ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА? 

34 

АҚША ҚҦРАЛДАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 
ЧТО ТАКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ? 

36 

ЖК БУХГАЛТЕРИЯСЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 
ЧТО ТАКОЕ БУХГАЛТЕРИЯ ИП? 

37 

БАНКТІК НЕСИЕ НЕ ҤШІН ҚАЖЕТ?/ 
ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ?  

44 

БАНКТІ ҚАЛАЙ ДҦРЫС ТАҢДАУҒА БОЛАДЫ?/ 
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ БАНК? 

45 



4         

      

          

 

6. КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЗАҢДЫ АСПЕКТІЛЕРІ/ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

55 

КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҚАНДАЙ ТҤРЛЕРІ БАР?/ 
КАКИЕ ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СУЩЕСТВУЮТ?   

55 

БИЗНЕСТІҢ ҚАНДАЙ ТҤРЛЕРІ БАР?/ 
КАКИЕ ФОРМЫ БИЗНЕСА СУЩЕСТВУЮТ? 

56 

ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕР (ЖК) ДЕГЕНІМІЗ КІМДЕР?/ 
КТО ТАКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (ИП)? 

56 

БІРЛЕСКЕН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ (БК) ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ НЕДЕ?/ 
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СП)? 

58 

ЖЕКЕ КӘСІПКЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕУ ТУРАЛЫ КУӘЛІКТІ 
ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?/  

КАК ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ? 

58 
 

59 

ШАҒЫН  БИЗНЕСКЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?/ 
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА? 

60 

ПАТЕНТТІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?/ 
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ПАТЕНТА? 

63 

ПАТЕНТТІ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ?/ 
КАК ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ? 

64 

ПАТЕНТТІҢ ҚҦНЫН ҚАЛАЙ ЕСЕПТЕЙДІ?/ 

КАК РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА? 

64 

ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕГЕН НЕ?/ 

ЧТО ТАКОЕ УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ? 

65 

ШАРУАШЫЛЫҚ НЕМЕСЕ ФЕРМЕРЛІК ҚОЖАЛЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ҚАНДАЙ?/ 
КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО ИЛИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА?  

67 

ЗАҢДЫ ТҦЛҒАЛАРДЫҢ ҚАНДАЙ ТҤРЛЕРІ БАР?/ 
КАКИЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СУЩЕСТВУЮТ? 

73 

ЗАҢДЫ ТҦЛҒАНЫ ҚАЛАЙ ТІРКЕУГЕ БОЛАДЫ?/ 
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО? 

73 

ТОЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК (ТС) ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 
ЧТО ТАКОЕ ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (ПТ)? 

74 

КОМАНДИТТІК СЕРІКТЕСТІК (КС) ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 
ЧТО ТАКОЕ КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (КТ)? 

74 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК (ЖШС) ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 

ЧТО ТАКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОО)? 

75 

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ҚОСЫМША СЕРІКТЕСТІК (ЖҚС) ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 

ЧТО ТАКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТДО)? 

75 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ (АҚ) ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 

ЧТО ТАКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО)? 

76 

ӚНДІРІСТІК КООПЕРАТИВ (ӚК) ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 
ЧТО ТАКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ (ПК)? 

76 

ҚР САЛЫҚ ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ НЕДЕ?/ 
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РК? 

77 

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТКЕ ҚАНДАЙ МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ ЖҤРГІЗІЛЕДІ?/ 
КАКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯНАД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? 

78 

ТЕКСЕРІСТЕРДІ КІМ ЖӘНЕ ҚАНДАЙ ЖИІЛІКПЕН ӚТКІЗЕ АЛАДЫ?/ 

КТО И КАК ЧАСТО МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ? 

79 

ШАРТ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 

ЧТО ТАКОЕ ДОГОВОР? 

83 

БАҚЫЛАУ-КАССАЛЫҚ МАШИНАЛАР НЕ ҤШІН ҚАЖЕТ (БКМ)?/ 
ЗАЧЕМ НУЖНЫ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ МАШИНЫ (ККМ)? 

89 

  

7. БИЗНЕС-ЖОСПАР/ 
БИЗНЕС-ПЛАН 

97 

БИЗНЕС-ЖОСПАР ДЕГЕН НЕ?/ 

ЧТО ТАКОЕ БИЗНЕС-ПЛАН? 

97 

БИЗНЕС-ЖОСПАР ҚАНДАЙ БӚЛІМДЕРДЕН ТҦРАДЫ?/ 

ИЗ КАКИХ РАЗДЕЛОВ СОСТОИТ БИЗНЕС-ПЛАН? 

98 

 

 



     5 

 

 
 
                                                                                    

 

8. ТӘУЕКЕЛДЕР/ 

РИСКИ    

124 

КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛ ДЕГЕН НЕ?/ 
ЧТО ТАКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК?   

124 

ТӘУЕКЕЛДІҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ СЕБЕБІ ҚАНДАЙ?/ 
КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКА? 

124 

ТӘУЕКЕЛДЕРДІҢ ҚАНДАЙ ТҤРЛЕРІ БАР?/ 
КАКИЕ ВИДЫ РИСКОВ СУЩЕСТВУЮТ?  

125 

ТӘУЕКЕЛДІ ҚАЛАЙ ТӚМЕНДЕТУГЕ БОЛАДЫ?/ 
КАК МОЖНО СНИЗИТЬ РИСК? 

125 

  

9.ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ/ 
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

127 

БИЗНЕСТЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ҚАНДАЙ РӚЛ АТҚАРАДЫ?/ 
КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ПЕРСОНАЛ В БИЗНЕСЕ? 

127 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ  ТАҢДАУДА НЕНІ ЕСКЕРУ ҚАЖЕТ?/ 
ЧТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОДБОРЕ СОТРУДНИКОВ?    

127 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ІРІКТЕУДІ ҚАЛАЙ ЖҤРГІЗУ ҚАЖЕТ?/ 
КАК ПРОВОДИТЬ НАБОР ПЕРСОНАЛА?   

128 

ЖҦМЫСҚА ҚАБЫЛДАУДЫ РӘСІМДЕУДЕ ҚАНДАЙ  ЕРЕЖЕЛЕР БАР?/ 
КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЕМА НА РАБОТУ? 

129
  

ЕҢБЕК АҚЫНЫ ТӚЛЕУДІҢ ҚАНДАЙ ЖҤЙЕЛЕРІ БАР?/ 

КАКИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА СУЩЕСТВУЮТ?     

130 

ЖАЛАҚЫНЫ ҚАЛАЙ ЕСЕПТЕУ ҚАЖЕТ? 
КАК РАССЧИТАТЬ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ? 

130 

ҚЫЗМЕТКЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ДЕГЕН НЕ?/ 
ЧТО ТАКОЕ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА? 

131 

  

10.  КӘСІПКЕРЛЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ІТ?/ 

IT ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

137 

ҒАЛАМТОР ДЕГЕНІМІЗ НЕ?  ОНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ НЕДЕ?/ 

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ? В ЧЕМ ЕГО ПРЕИМУЩЕСТВА? 

137 

САЙТ НЕ ҤШІН ҚАЖЕТ?/ 
ЗАЧЕМ НУЖЕН САЙТ?   

137 

ХОСТИНГ ЖӘНЕ САЙТҚА АРНАЛҒАН ДОМЕНДІК АТАУ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?/ 
ЧТО ТАКОЕ ХОСТИНГ И ДОМЕННОЕ ИМЯ ДЛЯ САЙТА? 

138 

ҒАЛАМТОРДАҒЫ ЖАРНАМАНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ НЕДЕ?/ 
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В ИНТЕРНЕТЕ? 

138 

ҒАЛАМТОР-ДҤКЕНДЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?/ 
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ? 
 

138 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



6         

      

          

 

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 бизменмендерді 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 

құрады, 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 қабілеті 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, жыл, 

5 жылдан кейінгі масштабын болжауға мүмкіндік береді. 
Жоспар 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.   

Берілген оқу құралы тез ӛзгеретін нарықтар 
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 Республике Казахстан.   
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 
Республике Казахстан 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. Определяется роль информационных 

технологий в предпринимательстве.  
Данное пособие позволит понять основные 

правила ведения бизнеса, которые помогут в развитии 

вашей компании в условиях быстро меняющихся рынков. 
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1. КӘСІПКЕРЛІККЕ КІРІСПЕ 
 

Әрбір адам бақытты және табысты болғысы келеді. 
Бұл мына ӛмірде үнемі мақсатына жетуге ұмтылатын 
алғыр адам дегенмен мағыналас сӛйлем, айтары бір 

сӛйлем десе де болады. Діттеген мақсатыңа жеткен кезде 
басқа адамдардың құрметіне бӛленесің, сол арқылы ӛзіңе 
деген сенімің артып қанаттанасың.Бақыт дегені осы. 

Бүгінгі таңда кез-келген адамға бақуатты ӛмірге 

қол жеткізіп табыскер атану үшін ӛзінің кәсібін ашуға 
қолайлы жаідай, кӛптеген мүмкіндіктер бар.  

 

КӘСІПКЕРЛІК ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 
Қазіргі таңда әлемде кәсіпкерліктің жалпыға ортақ 

анықтамасы жоқ. Табыс табуға бағытталған, ӛзіндік 
алғырлық, жауапкершілік және кәсіпкерлік идеяға 
негізделген қызметті-кәсіпкерлік деуге болады.   

«Кәсіпкерлік» (ағылш. entrepreneurship) ұғымын 
бірінші рет ағылшын банкир- экономисті Ричард 
Кантильон 18 ғасырда қолданды. Кәсіпкерлік – тұрақты 

тәуекел шартында тауарларға ұсыныстар мен сұраныстар 
сәйкестігі үдерісінде жүргізілетін экономикалық қызмет. 
Кәсіпкер ретінде Кантильон нарықта шикізат пен қол 

еңбегін сатып алып, оны түпкілікті ӛнімге айналдыратын 
адамды таныды.  

Американдық экономист Иозеф Шумпетер 
кәсіпкерлік- бұл жаңалықтар енгізу нәтижесінде жаңа 

тауарлар шығаратын қызмет деп бекітті.  
Американдық ғалым профессор Роберт Хизрич 

«кәсіпкерлікті»  құны бар жаңа бір нәрсені құру үдерісі, 

ал кәсіпкерді осы мақсатта уақытын, күшін жұмсайтын, 
қаржылық, психологиялық, әлеуметтік тәуекелдерді 
мойнына ала алатын, нәтижесінде қаржылай 

тәуелсіздікпенғ табысқа қол жеткізетін адам деп 
анықтады. 

Ағылшын профессоры Алан Хоскинг айтқандай: 

«Жеке кәсіпкер ӛз есебінен бизнесті ӛзі басқарумен 
айналысатын және оны қажетті құралдармен қамтамасыз 
ету жауапкершілігін міндетіне, ӛз бетінше шешім 

қабылдайтын адам болып табылады». 
Кәсіпкерге мемлекеттік органдар, серіктестер, 

отбасы және бизнесті жүргізу үшін алған мүліктің 

қожайыны алдында жауапкершілік жүктеледі. Сонымен 
қатар,кәсіпкер  ӛз қызметкерлерінің еңбек құқығы үшін 
де жауап береді. 

 

 
 
 

 
 
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?  

 
 Жеке кәсіпкерлік – кәсіпорынның немесе жеке 

кәсіпкердің пайда табу бойынша жүргізетін қызметі. 

Еңбектің ӛтеуі кәсіпкердің ӛз ісімен айналысу 
барысында кәсіпкерлік қызметтен табатын табысы мен 
одан алатын қанағат сезімі. Бірақ ол бизнес тоқтаған 

жағдайда туындауы мүмкін зиянның тәуекелін ӛзіне 
қабылдауы тиіс.  

Кәсіпкерлік қызметтің субъектісі –бұл тәуекел ете 

отырып,мүлікті пайдалану, тауар сату, басқа да 
жұмыстарды орындау және қызмет кӛрсетуден пайда 

1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 

Каждый человек хочет быть счастливым и 
успешным. Для людей предприимчивых, желающих чего-
то достичь в этой жизни – это одно и то же. Когда 

добиваешься поставленных целей, уважения других 
людей, успеха, то и сам ощущаешь себя 
удовлетворенным и уверенным. Это и есть счастье. 
Сегодня в Казахстане есть много возможностей любому 

человеку попробовать себя в качестве предпринимателя, 
чтобы достичь успеха и жить в благополучии.  
 

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО? 
 
На сегодняшний день в мире нет общего 

определения предпринимательства. Можно говорить, что 
предпринимательство – деятельность, направленная на 
получение прибыли и основанная на самостоятельной 

предприимчивости, ответственности и 
предпринимательской идее. 

Понятие «предпринимательство» (англ. 

entrepreneurship) впервые применил английский банкир 
и экономист Ричард Кантильон в 18 веке. 
Предпринимательство – экономическая деятельность, в 

процессе которой приводятся в соответствие 
предложение и спрос на товары в условиях постоянного 
риска. Под предпринимателем Кантильон понимал 
человека, который, приобретая на рынке сырье и 

человеческий труд, превращает их в конечный продукт. 
Американский экономист Иозеф Шумпетер 

утверждал, что предпринимательство – это деятельность 

по внедрению нововведений, в результате которой 
создаются новые товары. 

Американский ученый, профессор Роберт Хизрич 

определяет «предпринимательство» как процесс 
создания чего-то нового, обладающего стоимостью, а 
предпринимателя как человека, который затрачивает на 

это время и силы, берет на себя финансовые, 
психологические и социальные риски, получая в награду 
деньги и удовлетворение достигнутыми результатами. 

Английский профессор Алан Хоскинг говорит: 
«Индивидуальным предпринимателем является человек, 
который за свой счет лично занимается управлением 

бизнеса и несет ответственность за обеспечение 
необходимыми средствами, самостоятельно принимает 
решения». 

Предприниматель несет ответственность перед 

государственными органами, партнерами, семьей и 
хозяином имущества, переданного ему для ведения 
бизнеса. Также предприниматель отвечает за нарушение 

трудовых прав своих работников. 
 

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА? 

 
 Частное предпринимательство – деятельность по 

получению прибыли предприятием или индивидуальным 

предпринимателем. 
Вознаграждением являются получаемые от 

предпринимательской деятельности прибыль и 

удовлетворение, которое предприниматель испытывает 
от занятия своим делом. Но он должен принять на себя 
все риски утрат в случае краха бизнеса. 

Субъект предпринимательской деятельности – это 
юридическое лицо (ассоциация, государственная 



8         

      

          

 

түсіруге бағытталған қызметті жүзеге асыратын заңды 
тұлға (қауымдастық, мемлекеттік ұйым, серіктестік, 

фермерлік шаруашылық, акционерлік қоғам және т.б.) 
немесе жеке тұлға (жеке кәсіпкер). 

Кәсіпкерлік табыс түсіруге бағытталған және 

тӛмендегіні кӛздейді: 
1) тауар ӛндіру немесе қызметтер кӛрсету;    
2) тауарды сатып алушыны іздеу, сатушыға кӛмек 

кӛрсетуге бағытталған делдалдық қызметтерді жүзеге 

асыру. 
Кәсіпкерлік – келесі белгілердің жиынтығы: 

алғырлық, коммерциялық тәуекел, жауапкершілік, 

жаңалық енгізу. 
Кәсіпкер пайда түсіру үшін үнемі жаңа 

мүмкіндіктер мен идеяларды іздеумен болады. 

 
 

 

НЕЛІКТЕН КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ ҚОЛЖЕТІМДІ? 
 
Кейбіреулерге бизнеспен айналысу мүмкін еместей 

кӛрінеді.Ол үшін үлкен ресурстар керек. Ақша, жер, 
ғимараттар мен құрылыстар, жұмыс күшіне ие ірі 
компаниялар бар емес пе. Соған қарамастан, жеке 

кәсіпкердің немесе шағын кәсіпорынның да ӛзіндік 
артықшылықтары бар: 

 Ірі кәсіпорындар ӛздерінің мүмкіндігіне қарай 

үлкен ӛндіріс кӛлеміне бағытталады. Егер нарық 
талаптары ӛзгеріп жатса, мұндай ірі кәсіпорындардан ірі 
салымдар талап етіледі. Құрал-жабдықтарды жаңарту  

үшін қыруар қаржы мен уақыт керек. Ал, жеке 
кәсіпкерлер шағын нарықтың қажеттіне қарай әлдеқайда 
жылдам бейімделіп, ӛзгереді және қайта құрылады. 

 Ірі кәсіпорындарды кӛбінесе жалдамалы 
қызметкер болып табылатын директорлар басқарады. 
Олар ӛз лауазымдарын және еңбекақыларын сақтап 

қалуды қалайды, сондықтан да тәуекелге баруға дайын 
емес. Жеке кәсіпкер немесе шағын кәсіпорынның иесі 
керек болған жаідайда ӛз мүлкін бәске тігуге дайын. 

Үлкен пайданы кӛп жағдайда  үлкен тәуекел бар жерде  
табуға болатыны баршаға мәлім. Кәсіпкер мұндай 
тәуекелдерге бара алады.  

 Мемлекет шағын кәсіпкерлікті дамытуға мүдделі 
болғандықтан, ірі бизнеспен кәсіпкерлік қызметіне 

салынатын салықтар арасындағы айырмашылық 
айтарлықтай. Бұл кәсіпкер ӛндіретін тауар мен кӛрсететін 
қызметтің ӛзіндік құнын ірі бизнеске қарағанда 
тӛмендетеді және кәсіпкер бизнесінің нарықтағы қызмет 

қабілетін арттырады.  
 Кәсіпкерлер нарықтың ортасында жүреді, сол 

себепті ірі бизнес кӛрмейтін мүмкіндіктерді кӛріп, 
пайдалана алады.  

 Кәсіпкерлер ӛз бизнестерінің қожайыны 

болғандықтан оның  дамуына және ӛркендеуіне мүдделі. 
Бұл олардың бизнесін жалдамалы қызметкерлер 
басқаратын бизнеспен салыстырғанда нарықтағы 

ӛзгерістерге анағұрлым бейімделгіш етеді.  
 Кәсіпкерлердің нарықтартың ортасында жүруі 

оларға ірі бизнестің «қолы жете қоймаған» жаңа 
тауарлар мен қызметтер ойлап табуға мүмкіндік береді. 

 

 
 
 

 

организация, товарищество, фермерское хозяйство, 
акционерное общество и т.д.) или физическое лицо 

(индивидуальный предприниматель), которое на свой 
риск осуществляет деятельность, направленную на 
получение прибыли от использования имущества, 

продажи товара, выполнения работ или оказания услуг. 
Предпринимательство направленно на получение 

прибыли и предполагает: 
1) производство товара или оказание услуги;    

2) осуществление посреднических услуг, 
направленных на оказании помощи продавцу в поиске 
покупателей на товар. 

Предпринимательство - совокупность следующих 
признаков: предприимчивость, коммерческий риск, 
ответственность, нововведения. 

Предприниматель постоянно ищет новые 
возможности и новые идеи для получения выгоды. 

 

ПОЧЕМУ ВОЗМОЖНА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ? 

 

Может показаться странным, что заниматься 
бизнесом можно. Ведь есть крупные компании, которые 
имеют большие ресурсы (деньги, землю, здания и 

сооружения, рабочую силу). Но у индивидуального 
предпринимателя или малого предприятия есть свои 
плюсы перед крупным бизнесом: 

 Крупные предприятия из-за своего размера 

нацелены на большой объем производства. Такой объем 
требует огромных вложений и времени для обновления 

оборудования, если изменились требования рынка. 
Индивидуальные предприниматели намного быстрее 
меняются и перестраиваются под потребности 

небольших рынков.  
 Крупные предприятия управляются 

директорами, которые часто являются работниками по 

найму. Они хотят сохранить свои должности и 
заработные платы, т.е. не готовы рисковать. 
Индивидуальный предприниматель или владелец малого 

предприятия рискует своим имуществом. А всем 
известно, что большую прибыль можно получить чаще 
там, где большие риски. И предприниматель идет на эти 

риски. 
 Так как государство помогает развитию малого 

предпринимательства, есть огромная разница между 
налогами, которыми облагается крупный бизнес и 
налогами на деятельность предпринимателя. Это делает 
себестоимость товара или услуги предпринимателя 

ниже, чем у крупного бизнеса, и делает бизнес 
предпринимателя способным выжить на рынке.  

 Предприниматели расположены ближе к рынкам 

и могут увидеть те возможности, которые не видит 
крупный бизнес, и использовать их. 

 Предприниматели, как хозяева своего бизнеса, 
желают, чтобы бизнес процветал и развивался. Это 
делает их бизнес более приспосабливаемым к 

изменениям на рынке по сравнению с тем бизнесом, 
который управляется наемными работниками. 

 Близкая расположенность предпринимателей к 

рынкам позволяет им придумывать новые товары и 
услуги, до которых еще «не дошли руки» у крупного 

бизнеса. 
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СІЗГЕ КӘСІПКЕР БОЛУ НЕ ҤШІН КЕРЕК? 
 

Кәсіпкерлік қызмет қоғамның қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға бағытталған.  

Кәсіпкерлер барлық тәуекелді мойнына ала 

отырып, пайда түсіру үшін кәсіпкерлік қызметпен 
айналысады.  

Бұл жерде мынаны түсіну керек, тек тауарларды 
ӛндіру мен қызмет кӛрсету кезінде ресурстарды тиімді 

пайдалану нәтижесінен басқа кез келген кіріс 
кәсіпкерліктің нәтижесі болып табыла бермейді. 

Егер В.Травин және В.Дятлов сипаттағандай, 

қызметкердің мансап сатыларын мысалға алсақ, 
кәсіпкерлік қызметпен айналысу себептерін жас пен 
қажеттілікті ескере отырып топтауға болады. Себептерді 

мұндай топтарға бӛлу шартты болып табылады. Кез  
келген жаста кәсіпкерлікпен айналысудың кӛп жағдайда 
себебі - мұқтаждық болып табылады. Қандай да бір 

игілікті иелену (тамақ, киім, баспана және т.б.) немесе 
қаламайтын нәрседен бойды аулақ салу (қауіп, 
жалғыздық, абыройы тӛгілу және т.б.) ниеті адамды 

ойындағысына жетуге мүмкіндік беретін қандай да бір 
әрекетті орындауға мәжбүрлейді. Маңызды себеп болып 
табылатындар: ӛз уақытын бӛлудегі тәуелсіздік,жеке 

еңбегін,уақыт, шығармашылық және алғырлығын салу 
арқылы кірісінің мӛлшерін бақылау мүмкіндігі. (ұлғайту 
немесе азайту). Ал, күресу және жеңіске жету, белгілі 
нәтижелерге қол жеткізу және сәтсіздіктерді айналып ӛту  

сияқты себептер адамның ӛзін-ӛзі құрметтеуі және 
қоғамға танымал болу қажеттіліктерін қанағаттандырады. 
Кәсіпкерлік дегеніміз – адамның ӛмірде ӛзін кӛрсету 

тәсілі.  
 
 

ӚЗ ІСІҢДІ АШУ ҤШІН БАСТАПҚЫ КАПИТАЛ 
ҚАЖЕТ ПЕ?  
 

Кӛптеген адамдар ӛз бизнесін ашу үшін бастапқы 
капитал қажет деп санайды. Сонда  капитал деген не ӛзі? 
Бастысы, капитал дегеніміз тек ақша ғана емес. Кӛп 

жағдайда ашылатын бизнес ақшаға тікелей тәуелді 
болмайды,бар болса артық емес. 

Сонымен, бастапқы (алғашқы) капитал -  бұл 

кәсіпкер ӛз ішін ашу үшін керек  ресурстар мен құралдар. 
Мұндай ресурстарға кәсіпкердің жеке еңбегі мен 

уақыты, егер біршама уақыт ақысыз жұмыс істеуге 
келіссе туыстары мен достарының еңбегі мен уақыты 

жатады. 
Бизнесті ашуға құрал ретінде  зияткерлік 

капитал қажет болуы мүмкін. Бұл білім, кәсіпкердің 

ӛзінің идеялары немесе достарынан, 
туыстарынан,әдебиеттерден, басқа кәсіпкерлерді және 
олардың бизнесін жеке бақылаудан алынған идеялар.  

Жеке немесе шеттен тартылған ресурстардың  да 
бизнесті ашу үшін қажет капитал болып табылуы мүмкін. 
Мысалға, жабдықтаушылардың тауарлық несиесі.Мұны 

тауарларды сатқаннан кейін есеп айырысу арқылы 
қайтаруға болады.   

Түрлі жағдайдағы ӛзара байланыстар да 

кәсіпкердің ресурстары болып табылады. Сізді қоршаған 
достарыңыз, туыстарыңыз, сыныптастарыңыз, 
курстастарыңыз және т.б. немен айналысу керектігі 

туралы сізге пайдалы кеңес бере алады, кейбірі берілген 
ӛнімге немесе қызметке мүдделі компаниялармен және 

ЗАЧЕМ ВАМ БЫТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ? 
 

Предпринимательская деятельность направлена 
на удовлетворение потребностей общества. 

Предприниматель, принимая на себя все риски, 

занимается предпринимательской деятельностью ради 
получения прибыли. 

При этом надо понимать, что не любой доход 
является результатом предпринимательства, а лишь тот, 

который является результатом лучшего использования 
ресурсов при производстве товаров и оказании услуг. 

Если взять за пример этапы карьеры работника, 

как их описывают Травин В. и Дятлов В., то причины 
занятия предпринимательской деятельностью можно 
сгруппировать с учетом возраста и потребностей. 

Причем такое разделение причин на группы является 
условным. Зачастую причинами для начала занятия 
бизнесом в любом возрасте является нужда. Желание 

получить какое-либо благо (еду, одежду, жилье и т.п.) 
или избежать чего-то нежелательного (опасности, 
одиночества, позора и т.д.) заставляет человека 

предпринимать какие-либо действия, позволяющие 
получить ожидаемый результат. Важными причинами 
являются: личная свобода при распределении своего 

времени, возможность контролировать (увеличивать или 
уменьшать) размер своих доходов путем вложения 
личного труда, времени, творчества и 
предприимчивости. А такие причины, как желание 

бороться и побеждать, добиваться определенных 
результатов и избегать неудачи, удовлетворяют 
потребности человека в самоуважении и общественном 

признании. Предпринимательство – способ 
самореализации человека в жизни. 

 

НУЖЕН ЛИ СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ ДЛЯ 
ОТКРЫТИЯ СВОЕГО ДЕЛА? 
 

Многие считают, что для создания своего бизнеса 
нужен начальный капитал. Только надо понять, что 
такое капитал. Нужно помнить, что это не только деньги. 

Зачастую для открытия бизнеса деньги бывают не 
нужны, но желательны. 

Итак, стартовый (начальный) капитал – это 

ресурсы и средства, которые предприниматель может 
вложить для открытия собственного дела. 

Такими ресурсами могут быть: личный труд и 
время предпринимателя, труд и время родственников и 

друзей, если они готовы поработать некоторое время без 
оплаты. 

Средством для открытия бизнеса может стать 

интеллектуальный капитал. Это знания, идеи самого 
предпринимателя или чужие идеи, взятые у друзей, 
родственников, в литературе или из личных наблюдений 

за другими предпринимателями и их бизнесом. 
Личные или привлеченные (не обязательно за 

оплату или немедленную оплату) ресурсы тоже являются 

капиталом и могут использоваться для открытия 
бизнеса. Например, можно использовать товарный 
кредит от поставщиков с оплатой этих товаров после 

продажи. 
Связи тоже являются ресурсом предпринимателя. 

Друзья, родственники, одноклассники, однокурсники и 

т.п. могут посоветовать, чем заняться, обеспечить 
связами с людьми или компаниями, заинтересованными 
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адамдармен байланыс орнатуға ықпал етеді, ақысыз 
негізде материалдық немесе қаржылық ресурстармен 

кӛмектеседі.   
Қаржылық ресурс бизнес ашу мен оны қолдап тұру 

үшін ӛте маңызды болып табылады. Қаржылық 

ресурстардың кӛзі тӛмендегідей болуы мүмкін: 
 Кәсіпкердің ӛз мүлкін сатудан түскен немесе 

жинақтаған жеке қаражаты; 

 Қарызға алынған қаржы (ақшаны туыстардан, 
достардан немесе банктен несие түрінде алуға болады); 

 Венчурлік қаржыландыру (сіздің бизнестегі 
үлесіңізді  немесе  болашақта түсетін пайдасы бар үлесті 
сатудан түсетін ақша арқылы қаржыландыру түрі). 

Алайда, жоғарыда аталып ӛткендей, бизнесті 
бастау үшін ақшаның болуы міндетті емес. Егер ақша жоқ 
болса, оның орнын ӛзіңнің еңбегіңмен немесе жоғарыда 

келтірілген басқа құралдармен толтыруға болады. Бірақ, 
мұндай жағдайда, бәрін қызмет кӛрсетуден бастауға тура 
келеді. Кӛптеген қызметтер материалдық ресурстар мен 

ақша салымдарын мүлдем талап етпейді немесе аз талап 
етеді. 
 

ӚЗ БИЗНЕСІҢДІ ҚАЛАЙ АШУҒА БОЛАДЫ? 
 
Ӛз ісін жаңа бастаған кәсіпкерде бизнесін ашу үшін 

ақшалай және материалдық ресурстар жоқ делік.Не істеу 
керек?Ӛз қажеттіліктерін қанғаттандыра алмай жүрген, 
оны істеу қымбатқа түсетін немесе күрделі адамдар 
болмаса компаниялар бар ма, осыны зерттеңіз. Білдіңіз, 

енді сол жұмысты оңай әрі жылдам атқаратын адамдарды 
іздеңіз. Тапты делік. Енді кәсіпкер жабдықтаушыдан 
ӛнімді алып мұқтаж адамдарға сатады. Ол мұндай 

мақсатқа ӛз қаржысын пайдалануы мүмкін, жоқ болған 
жаідайда сатқаннан кейін есеп айырысу келісімін 
жасайды.  Сонда сатып алу және сату бағасы арасындағы 

айырмашылық кәсіпкердің кірісі болып табылады – бұл 
делдалдық қызмет деп аталады. Осындай бірнеше 
мәмілелер кәсіпкерге ӛз бизнесінің дамуы мен ӛсуіне 

жеткілікті ресурстар жинауға мүмкіндік береді. 
Бірақ кәсіпкерге сатып алып қайтадан сату 

міндетті емес. Ақшалай немесе материалдық ресурстарды 

талап етпейтін басқа да қызмет түрлері бар. Бұл – қызмет 
кӛрсету. Кәсіпкер ӛз еңбегін түрлі қызмет кӛрсетуге және 
бұл үшін жақсы ақы алуға пайдалана алады. Бұл 

шаштараз қызметі, балаларды күту, пәтер жинау және 
т.б. болуы мүмкін.  

Мұндай қызметтер бір емес бірнеше клиенттерге 
бір мезгілде кӛрсетілуі мүмкін. Бұл – делдалдық 

қызметтер. Мысалға, жылжымайтын мүлік жӛніндегі 
агенттер ғимаратты сатқысы келетін немесе жалға бергісі 
келетін адамдарды, сонымен қатар, бұл ғимараттарды 

сатып алғысы немесе жалға алғысы келетін адамдарды 
іздейді. Мәміле сәтінде агенттер ӛз сыйақыларын алады.  

Бұл қызметтерді кӛрсету үшін қосымша ақша 

қаражаты немесе материалдық ресурстар қажет емес, тек 
кәсіпкердің жеке еңбегі ғана қажет.  

 

 
 
 

 
ӚЗ БИЗНЕСІҢДІ ҚАЛАЙ ДАМЫТУҒА БОЛАДЫ?   
 

Егер кәсіпкер қол жеткізген деңгейінде тоқтап 
қалып, бизнесін одан әрі дамытпайтын болса, оның  кӛп 

в тех или иных продуктах или услугах, помочь 
материальными или финансовыми ресурсами бесплатно. 

Финансовый ресурс является очень важным для 
открытия и поддержания собственного бизнеса. 
Источниками финансовых ресурсов могут стать: 

 Личные средства предпринимателя, 
накопленные или вырученные от продажи своего 
имущества; 

 Заемные средства (деньги можно взять взаймы у 
родственников, друзей, банка в виде кредита); 

 Венчурное финансирование (вид 
финансирования, когда вы получаете деньги за продажу 
доли в бизнесе или доли в его будущих прибылях). 

Однако, как было указано выше, для начала 
бизнеса не обязательно нужны деньги. Если денег нет, 
то их можно заменить своим трудом и другими 

средствами, перечисленными выше. Правда, в этом 
случае, скорее всего, придется начинать с услуг. Многие 
услуги не требуют вообще или требуют малого вложения 

материальных ресурсов или денег. Они требуют личного 
труда предпринимателя. 

 

КАК ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС? 
 
Допустим, что у начинающего предпринимателя 

нет денежных и материальных ресурсов для открытия 
бизнеса. Тогда можно поступить так. Надо выяснить, 
есть ли люди или компании, имеющие какие-либо 
потребности, которые они не могут удовлетворить или 

удовлетворение которых для них слишком дорого или 
сложно. Затем надо найти тех людей, которые могут 
удовлетворить эти потребности или удовлетворить их 

дешевле или проще. Затем предприниматель получает 
продукт у поставщика и продает его тому, у кого есть 
потребность. При этом он может использовать 

собственные деньги для приобретения товара или 
договориться о том, что оплатит полученное после 
продажи. Разница в цене между покупкой и продажей и 

есть доход предпринимателя – это называется 
посреднической деятельностью. Несколько таких сделок 
позволят предпринимателю накопить ресурсы, 

достаточные для роста или развития его бизнеса. 
Но предпринимателю совсем необязательно что-

то покупать и потом продавать. Есть и другие виды 

деятельности, не требующие начального денежного или 
материального ресурса. Это оказание услуг. 
Предприниматель может использовать свой труд для 
оказания услуги и получать за это хорошую оплату. Это 

могут быть, например, парикмахерские услуги, услуги по 
уходу за детьми, уборке квартир и т.д. 

Услуга может оказываться не одному, а 

нескольким клиентам одновременно. Это посреднические 
услуги. Например, агенты по недвижимости ищут и 
находят желающих продать или сдать помещение и тех, 

кто желает эти помещения приобрести или снять в 
аренду. В момент сделки агенты получают свое 
вознаграждение. 

Для оказания услуг часто не нужны 
дополнительные денежные или материальные ресурсы. 
Нужен только личный труд предпринимателя. 

 
КАК РАЗВИВАТЬ СВОЙ БИЗНЕС?   
 

Если предприниматель остановится на 
достигнутом уровне, и дальше не будет развивать свой 
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ақша табуы екіталай. Уақыт  ӛте келе кәсіпкерде 
қаржылық жағдайын жақсартатын қадамдарға бару 

қажеттілігі туындайды. Бизнесті дамытудың бірнеше 
нұсқалары бар. Қажеттілігіне қарай, тек бір нұсқа 
таңдалады немесе нұсқалар ауысып отыруы мүмкін. Ӛз 

бизнесін дамыту үшін кәсіпкердің тӛмендегідей 
мүмкіндіктері бар: 

1. Ӛз клиенті үшін: 
1. Клиентіне ұсынылатын ӛнім түрлерін кӛбейту 

үшін алатын тауарлар тізбесін ұлғайту.Тауарды: 
a. жаңа жабдықтаушылардан; 
b. бір жабдықтаушыдан. 

2. Ӛз ӛндірісі есебінен ӛнімді қосымша ӛңдеу 
арқылы кӛбейтеді. Бұл үшін: 

a. жабдықтаушыдан жиынтық бӛлшектерді 

алып,ӛзі құрастырады;  
b. жабдықтаушыдан алған ӛнімді клиенттің 

қажетіне қарай бейімдейді; 

c. бір мезгілде бағаны ӛсіре отырып ӛзі 
кӛрсететін қызметтердің сапасын да арттырады. Ӛзі 
ұсынатын тауарлар немесе қызметтерді қажет ететін 

клиенттердің санын ұлғайтады.  
3.  Клиенттердің санын ұлғайту.  

 

бизнес, то вряд ли он заработает много денег. Со 
временем надо предпринимать шаги, которые могут 

улучшить финансовое состояние предпринимателя. 
Существует несколько вариантов развития бизнеса. При 
этом может быть выбран только один вариант или 

варианты могут меняться. Для развития собственного 
бизнеса предприниматель имеет следующие 
возможности: 

1. Увеличение перечня товаров для своего 

клиента за счет получения большего разнообразия 
продуктов от: 

a. новых поставщиков; 

b. одного поставщика. 
2. Доработка продукции поставщиков за счет 

собственного производства. Для этого он может: 

a. получать комплектующие детали от 
поставщиков и организовать собственную сборку; 

b. приспосабливать продукцию поставщиков под 

определенные нужды клиента; 
c. улучшать качество своих услуг с 

одновременным увеличением цены. Увеличивать 

количество клиентов, которым нужны предоставляемые 
им товары или услуги. 

3. Увеличение количества клиентов.  
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КӘСІПКЕРЛІККЕ КІРІСПЕ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 
1.1 тапсырма. Сіз неге кәсіпкерлікпен айналысқыңыз келеді? 
Задание 1.1. Почему Вы хотите заняться предпринимательством? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 тапсырма. Жеке бизнесті бастау және дамыту ҥшін Сіз және Cіздің отбасыңыздың мҥшелері қандай 
әрекеттер жасауға дайын? 
Задание 1.2. Какие действия готовы предпринять Вы и члены Вашей семьи для начала и развития собственного 

бизнеса? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.3 тапсырма. Кәсіпкер ӛз ісін ашу ҥшін қандай ресурс тҥрлерін қолдануы мҥмкін? Сіз қандай ресурстарды 
пайдалануды жоспарлайсыз? 

Задание 1.3. Какие виды ресурсов может использовать предприниматель для открытия своего дела? Какие ресурсы 
планируете использовать Вы? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4 тапсырма. Сіз ӛз бизнесіңізді әрі қарай дамытуды қалай жоспарлайсыз? 

Задание 1.4. Как Вы планируете развивать свой бизнес в дальнейшем? 
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2. КӘСІПКЕРЛІК ПСИХОЛОГИЯСЫ 
 

КӘСІПКЕР ДЕГЕНІМІЗ КІМ? 
 
Егер сіз ӛз ісіңізді ашпақ болып шешсеңіз келесі 

сұрақтар тӛңірегінде ойлануыңыз керек: 
 Менің бизнеспен шын мәнінде айналысқым 

келеді ме? 

 Менің кәсіпкер бола аламын ба, қабілетім бар 
ма? 

Бұлар ерекше кӛңілді қажет ететін ӛмірлік маңызы 
бар сұрақтар . Егер сіз бизнесмен болсаңыз жұмысты 
ұйымдастыруға, тәуекелге баруға, адамдарды басқаруға 
тура келеді. Кәсіпкерлік адамнан мақсатқа айрықша 

кӛңіл аудару мен толықтай беріліп жұмыс істеуді талап 
етеді. Жеке тұлға ретінде даму мен ӛсу үшін белгілі 
мүмкіндіктер береді. Жеке бизнес - бұл кӛңіл кӛтеру 

емес, бұл-күнделікті тынымсыз еңбек және тек ӛзің үшін 
ғана емес, айналаңдағы адамдар: отбасы, жақындар мен 
туыстар, ӛзіңе жұмыс істейтін адамдар үшін жүктелетін 

жоғары жауапкершілік. Кез келген  адам мұндай қадамға 
бара бермейді, жалдамалы жұмысшыдан  немесе 
жұмыссыз адамнан бизнес иесіне айнала алмайды.  

Әрбір адамның тұлғасы ерекше,десе де ӛз ісін 
ашуға бел буған адам бизнестің болашағын, 
мақсаттарын, тәсілдері мен мәдениетін анықтайды. 

Табысты кәсіпкерлер тӛмендегідей қасиеттерімен 
ерекшеленеді: 

 олардың әрбір күн сайын кӛздейтін белгілі 

мақсаты бар; 
 олар ӛздерінің ӛнімдері мен қызметтеріне сенеді; 

 олар үнемі бір нәрсені жасауға ұмтылады; 
 олар ӛнертапқыштар; 

 олар жігерлі және табанды; 
 олар пайда түсіруді кӛздейді; 

 олар табысқа жетуді кӛздейді, бірнеше жылға 
алдын ала жоспарлайды; 

 олар ӛздерінің күш-қуаты мен кемшіліктерін 
басқалардан жақсы біледі; 

 олар бәрін басынан бастаудан қорықпайды; 

 ақша олар үшін ең басты немесе жалғыз 

қозғаушы күш болып табылмайды; 
 олар ӛсуді қалайды; 
 олар тұтынушының маңызды рӛл ойнайтынын 

түсінеді; 
 олар үлкен тәуекелге бел буғанын түсінеді; 

 олар есеппен әрекет етеді; 
 оларды қорқыту қиын.  

 Егер сізде мынадай қасиеттер болса, бизнесте 
табыстарға жетіп, табысты кәсіпкер атана аласыз:  

 білім; 
 дағдылар; 

 кәсіпкерлік қасиеттер; 
 жоғары ынта болуы тиіс. 

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 

         2. ПСИХОЛОГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

КТО ТАКОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ? 
 
Если вы решили открыть собственное дело, вам 

стоит задуматься над вопросами: 
 Хочу ли я заниматься бизнесом? 
 Могу или способен ли я стать 

предпринимателем? 
Это жизненно важные вопросы, требующие 

особого внимания. Ведь, как бизнесмену, вам придется и 
организовывать, и рисковать, и руководить людьми. 
Предпринимательство требует от человека полной 
отдачи и высокой степени внимания на целях. Оно дает 

определенные возможности для развития и роста. 
Собственный бизнес – это не развлечение, а ежедневный 
труд и высокая ответственность не только за себя, но и 

за тех, кто окружает: семью, близких и родных, тех 
людей, которые работают на вас. Не каждый человек 
способен сделать этот шаг и перейти из наемного 

работника или человека без работы в хозяина бизнеса. 
Личность каждого человека особенная, она и 

будет определять будущий бизнес, его цели, подходы и 

культуру. Успешные предприниматели отличаются 
следующими качествами: 

 у них есть видение или мечта, которую они 

ежедневно преследуют; 
 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, планируют на несколько 
лет вперед; 

 они лучше, чем кто-либо, знают свою силу и 
недостатки; 

 они не боятся начать все снова; 
 деньги не являются для них главной или 

единственной побудительной причиной; 
 они хотят расти; 
 они понимают важную роль потребителя; 

 они знают, что идут на большой риск; 

 они расчетливы; 
 их трудно запугать.  

Достичь успехов в бизнесе и стать успешным 
предпринимателем можно, если у вас есть: 

 знания; 

 навыки; 
 предпринимательские качества; 

 высокая мотивация. 
Самое простое в этом списке – знания. Часть 

знаний вы уже имеете и приобрели до этого. Много 
информации вы можете взять из литературы, учебников, 
газет, журналов, различных передач. Знаниями с вами 

могут поделиться родственники, друзья, коллеги. Объем 
знаний можно и нужно увеличивать. Учиться, учиться и 
учиться. 

Навыки – способность применять в деле 
имеющиеся знания. Навыки формируются в процессе 
осуществления деятельности. Пока вы не откроете свое 

дело, у вас не будет навыков подготовки документов. 
Пока вы не наймете себе работников, у вас не будет 
навыков руководства людьми. Поэтому надо что-то 
делать. Делать, делать. 
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қалыптасады. Сіз ӛз ісіңізді 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 

салынудан құтқарады. Егер сіз барлығын баяу жасайтын 
болсаңыз – онда сіздің шешімдеріңіз әбден 
ойластырылған және жүйелі. Бастысы – ӛзіңе, ӛз күшіңе 

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

нәрсеге ниеттену). Сіздің ӛміріңізді ӛзгертіп, 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 табысты болатыныңызға шынайы 
сенесіз. Бизнесті жүргізу адамды ӛзімен жұмыс істеуге, 
білге жетіле түсуге және дамуға міндеттейді. Кәсіпкердің 

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

Адамның сенімділігі оның жүріс-тұрысынан 

кӛрінеді: 
 ол ӛз ойын басқаларға нақты жеткізе алады; 
 ол ӛз сезімдері мен эмоциясын кӛрсете алады; 

 оның дербес кӛзқарасы бар; 
 ол басқалардың да пікіріне құлақ асады; 

 ол белсенді және алғыр; 

 ол ӛз мақсаттарына жетуде табандылық 
танытады;  

 ол дербес шешім қабылдай алады. 

 
БИЗНЕСТЕГІ ТАБЫСҚА 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: 

 сынап кӛру жіне қателіктерді түзеу 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 ниеті, ұмтылысы. 

Табыстың маңызды факторы ӛзіндік ынталандыру 
болып табылады. Адамның дамуға деген тілегі  -  оны 
мақсатқа жетуге бағыттайтын ішкі күш.  Ынта-жігердің 
күші мақсатқа жету жылдамдығын белгілейді.  

Кәсіпкердің ынта-ықыласы бірінші кезекте оның 
ӛзіне байланысты. Ӛз бойында оптимистік кӛңіл-күй 
қалыптастыру, ертеңгі күнді болжап, оған бүгін ықпал 

ету – үлкен шеберлік болып табылады. Сіздің 
оптимизміңіз сіздің қызметіңіздің нәтижелеріне тікелей 
әсер етеді. Неғұрлым кӛңілдірек және сергек болыңыз, 

стратегиялық ойлауға – болашақты кӛруге, болжауға 
және жоспарлауға оң әсер етеді. 

Позитивті кӛңіл-күй – табыстың кепілі. 

Әзіл-қалжың сіздің бұл ӛмірде сенімді серігіңіз 
болуы тиіс. Әзіл, күлкі жүрген жерде кез келген 
келіссӛздер немесе сатылымдар жемісті болады. Бірақ, 

сіз елге күлкілі болып кӛрінбеуіңіз керек, жайдары 

Личностные характеристики – это то, что присуще 
человеку, отличает одного человека от другого. Любые 

ваши особенности надо использовать. Вы верите в 
лучшее – это не позволит унывать. Вы все делаете 
медленно – ваши решения всегда будут обдуманны и 

последовательны. Главное – поверить в себя, в свои 
силы и повести за собой людей! 

Но самое главное для предпринимателя – 
мотивация (побуждение к чему-либо). Вы хотите 

изменить жизнь, заниматься собственным любимым 
делом. Вы уверены в собственных силах и возможностях. 
Вы хотите быть независимым. Вы хотите зарабатывать 

деньги. Вы можете убедить в этом семью. Вы сами 
искренне верите в успех. Ведение бизнеса обязывает 
человека работать над собой, совершенствоваться и 

развиваться. Одним из основных качеств 
предпринимателя является уверенность в себе и своих 
силах: 

Уверенность человека проявляется в его 
поведении: 

 он умеет доносить до других свои мысли; 

 он умеет выражать свои чувства и эмоции; 
 он имеет свою точку зрения; 

 он дает другим право на другое мнение; 
 он активен и предприимчив; 

 он настойчив в достижении своих целей;  
 он самостоятелен в принятии решений. 

 
 

 
 
 

 
 
ЧТО ВЛИЯЕТ НА УСПЕХ В БИЗНЕСЕ? 

 
Успех – это удача в достижении какой-либо цели, 

признание общества за высокие результаты в работе. 
Каждый бизнесмен стремится к успеху в своей 

предпринимательской деятельности. 
Предпринимательский успех достигается за счет влияния 
нескольких факторов:  

 активный поиск методом проб и ошибок, перебор 
разных вариантов; 

 грамотный расчет и выбор оптимального 
варианта; 

 использование своих знаний, умений, навыков и 

личных характеристик; 
 огромное стремление, желание достичь тех 

целей, которые человек ставит перед собой. 
Очень важным фактором успеха является 

самомотивация. Желание человека развиваться, 

внутренняя сила, двигающая его по направлению к цели. 
Сила мотивации определяет скорость достижения цели. 

Мотивация предпринимателя зависит, прежде 

всего, от него самого. Умение поддерживать в себе 
оптимистический настрой, умение видеть завтрашний 
день и влиять на него сегодня – великое мастерство. 

Ваш оптимизм будет напрямую влиять на результаты 
вашей деятельности. Будьте бодрее и веселее, 
старайтесь мыслить стратегически – видеть будущее, 

прогнозировать и планировать его. 
Позитивный настрой – залог успеха. 
Юмор должен стать вашим обязательным 

спутником. Любые переговоры или продажи всегда будут 
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жүріңіз.  
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 кәсіпкерді ӛз капиталын 
тәуекелге тігуге, жұмысшылар жалдауға, тауарлар 
ӛндіруге және қызметтер кӛрсетуге қажетті құрал-

жабдықтарды сатып алуға итермелейді. Пайда сонымен 
қатар, аса қуатты қозғаушы күш болып табылады.  

Бірақ, тек пайда түсіру адамдарды бизнеспен 

айналысуға итермелейтін жалғыз себеп болып 
табылмайды. Ӛз ісін бастауға ынталандырушы себеп 
тәуелсіздікке ұмтылу, сүйікті іспен қалаған уақытта 

айналысу мүмкіндігі, отбасылық дәстүрді жалғастыру 
немесе ӛз мүмкіндіктерін ашу ниеті болуы мүмкін. 

Шешім қабылдамас бұрын ӛзіңіздің болашақтағы 

ісіңіздің табыстылығына қаншалықты сенетініңізді 
ойлаңыз. Себебі, жеке бизнес – кӛңіл кӛтеру емес, бұл 
адамнан ӛзін толық сол кәсіпке арнауын талап ететін 
жұмыс.  

Егер сіз қаласаңыз (уәждеме), ӛзіңізге сенімді 
болсаңыз және кӛптеген кәсіпкерлердің бірі болғыңыз 
келсе, болашақ бизнесіңізді ойластыруды бастаңыз. 

Асықпаңыз, барлық мүмкіндіктер мен жеке іске 
байланысты шығындарды есептеңіз.  Бұл негіздеу бірінші 
адамның ӛзіне керек. Болашақ бизнесті ойластыра 

отырып сіз оның соншалықты жарқын емес екенін 
түсінуіңіз мүмкін,  бұл мақсатқа жету жолында сізге 
қандай қиындықтардан ӛту керегін білдіреді. Бизнесті 

сипаттау болашақ кәсіпкерлік қызметті негізді түрде 
қарастыруға мүмкіндік береді.  

 

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 людей, которые вас окружают. 

Поддержка семьи, друзей и близких окрыляет и дает 
силы для преодоления любых сложностей. 
Благосостояние и благополучие семьи – одни из главных 
целей предпринимателя. 

Предпринимательская прибыль – особый вид 
дохода, вознаграждение за предприимчивость, 
своеобразную творческую активность и продвижение 

новых идей, технических и организационных 
нововведений, приносящих коммерческий успех. 

Погоня за прибылью заставляет 

предпринимателей рисковать своим капиталом, нанимать 
работников и закупать все необходимое для 
производства товаров и оказания услуг. Прибыль также 

является мощным толчком. 
Получение прибыли, однако, не является 

единственной причиной, заставляющей людей заняться 

бизнесом. Стимулами к началу собственного дела могут 
быть также стремление к личной независимости и 
возможности исполнять любимую работу в удобное для 

себя время, желание раскрыть свои способности или 
продолжить семейные традиции. 

Прежде чем принять решение – подумайте, 
насколько вы сами верите в успех своего будущего 

предприятия. Потому что собственный бизнес – это не 
развлечение, это работа, требующая от человека полной 
отдачи. 

Если у вас есть желание (мотивация), вы уверены 
в себе и готовы стать одним из многих 
предпринимателей – начните обдумывать ваш будущий 

бизнес. Не торопитесь, просчитайте все возможности и 
потери, связанные с собственным делом. Это 
обоснование нужно, прежде всего, вам самому. 

Возможно, обдумывая, вы получите и не самую яркую 
картину бизнеса, но будете понимать, с какими 
трудностями вам придется столкнуться на пути к успеху. 

Описание бизнеса помогает более основательно подойти 
к своей будущей предпринимательской деятельности. 
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«КӘСІПКЕРЛІК ПСИХОЛОГИЯСЫ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

  
2.1 тапсырма. Жеке қабілеттіліктеріңізге талдау жҥргізіңіз. 
Задание 2.1. Проведите анализ личных способностей. 

 
1 кесте. Жеке қабілеттер мен ептілікті талдау. 

Таблица 1. Анализ личных способностей и умений. 
 

Қабілеттілік, ептілік 

Способность, умение 

Кемшіліктер  

Минусы 

Артықшылықтар  

Плюсы 

 

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

  

 

 
 
 
 

 

  

 
 
 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

 

  

 

 
 
Ӛз жауаптарыңызға қысқаша талдау жасаңыз 

Напишите краткий анализ своих ответов 
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3. НАРЫҚТЫҚ МҤМКІНДІКТЕРДІ ТАЛДАУ  
 

КӘСІПКЕРГЕ НАРЫҚ ТУРАЛЫ ҚАНДАЙ АҚПАРАТ 
КЕРЕК? 

 

Бизнесті бастау үшін кәсіпкерге ӛз бизнесін қалай 
жүргізу және ұйымдастыруды нақтылау үшін жоспар құру 
қажет. 

Болашақ бизнесті кӛзге елестету үшін тӛмендегіні 

түсіну қажет:  
 кәсіпкер немен айналысады; 

 бизнестің ұйымдастыру нысаны қандай; 
 қай нарықта жұмыс жасайды және бұл нарыққа 

қалай орнығуға болады; 
 тауарлар мен қызметтерді қалай ӛндіреді; 

 жұмыс үшін және жұмысты ұйымдастыру үшін 
қандай ресурстар қажет; 

 кәсіпкермен бірге кім жұмыс істейді және қалай 

істейді; 
 бизнеске байланысты қандай тәуекелдер 

туындауы мүмкін. 
Сонымен қатар, ӛзінің жеке қабілеттерін және 

талантын, күшті және әлсіз жақтарын бағалаған дұрыс. 

Анықтап алыңыз: 
 сіз басқаларға қарағанда нені жақсы істейсіз; 

 сізге не істеген кӛбірек ұнайды; 
 сіз басқалар үшін не істей аласыз және нені 

олардан жақсы істейсіз; 
 сіз жасаған нәрсені жасай алатын және жақсы 

кӛретін тағы біреу бар ма; 
 сізге қандай білім және дағды жетіспейді; 
 қандай қолжетімді ресурстарды пайдалануға 

болады. 
Ӛз мүмкіндіктеріңізді бағалап және қандай бизнес 

кәсіпкер үшін оңтайлы екенін анықтап нарықты 
толығырақ зерттеу қажет және тӛмендегі сұрақтарға 
жауап беру керек: 

 Нарықтағы қызметтің қандай шарттары бар? 
 Негізгі бәсекелестер кімдер? 

 Сұраныс қалай ӛзгеруі мүмкін? 
 Тұтынушыларды қандай топтарға бӛлуге болады? 

 Негізгі клиенттер кімдер? 
 Олар нені сатып алуды қалайды? 

 Қай жерден сатып алады? 
 Кім тұтынушы болып табылмайды? 

 Тауарлар мен қызметтерді неге сатып алмауы 
мүмкін? 

 Сатып алушының жүріс-тұрысына қандай 
факторлар әсер етеді? 

 Тұтынушылар тауарларға қандай талаптар 

қояды? 
Бұл сұрақтарға жауап беруге клиенттердің нені 

қалайтынын түсінуге кӛмектесетін және кәсіпкерге 
бизнесті дамыту бойынша шешімдер қабылдауға 
мүмкіндік беретін маркетингтік зерттеулер кӛмектеседі. 

Маркетингтік зерттеулер – бұл белгілі 
ақпаратты жинау және талдау. Кез келген кәсіпкер 
шағын зерттеу жүргізе алады. Тек сіз ғана нені білгіңіз 

келетінін нақты білуге тиістісіз. Алдағы жұмыс үшін керек 
жауапсыз  қалған сұрақ бар ма? (немесе ол жеткілікті 
түрде толық емес). 

 
 
 

3. АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ   
 

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЫНКЕ НУЖНА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ? 

 

Для начала бизнеса предпринимателю надо 
составить план для того, чтобы разобраться в том, как 
организовать и вести свой бизнес. 

Для того чтобы примерно представить будущий 

бизнес, необходимо понять: 
 чем предприниматель будет заниматься; 

 какая форма организации будет у бизнеса; 
 на каком рынке будет работать и как можно 

закрепиться на этом рынке; 
 как производить товары или услуги; 

 какие ресурсы потребуются для организации 
работы и для самой работы; 

 кто будет работать вместе с предпринимателем и 

как; 
 какие риски могут появиться в связи с бизнесом. 

Также следует оценить свои личные способности и 
таланты, свои сильные и слабые стороны. Определите: 

 что вы умеете делать лучше других; 

 что вам больше всего нравится делать; 

 что вы можете сделать для других и лучше их; 
 есть ли еще кто-то, кто умеет и любит делать то 

же самое; 
 каких знаний и навыков вам не хватает; 
 какие доступные ресурсы можно использовать. 

Оценив свои возможности и определив, какой 
бизнес возможен предпринимателю, надо более 

подробно изучить рынок и ответить на такие вопросы, 
как: 

 Какие условия деятельности на рынке? 

 Кто основные конкуренты? 
 Как может измениться спрос? 

 На какие группы можно разделить потребителей? 
 Кто основные клиенты? 

 Что они предпочитают покупать? 
 Где совершают покупки? 

 Кто не является потребителем? 

 Почему могут не покупать товар или услуги? 
 Какие факторы влияют на покупательское 

поведение? 
 Какие требования к товарам предъявляют 

потребители? 

Ответить на эти вопросы помогут маркетинговые 
исследования, которые помогают понять, чего хотят 
клиенты и дают возможность предпринимателю 

принимать решения по развитию бизнеса. 
Маркетинговые исследования– это сбор и 

анализ определенной информации. Провести небольшое 

исследование может любой предприниматель. Только вы 
должны точно знать, что конкретно вы хотите узнать. На 
какой вопрос у вас нет ответа (или он недостаточно 

полный) для дальнейшей работы. 
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АҚПАРАТТЫ ҚАЛАЙ ЖИНАУҒА БОЛАДЫ?  

 
Ақпарат  бұл– белгілі жағдайда кәсіпкерді 

қызықтыратын кез келген мәліметтер. Ақпарат кӛзі кез 

келген адам, оқиға, құбылыс болуы мүмкін. Ақпарат 
суреттер, дыбыстар, телебағдарламалар мен 
фильмдерде, сӛздерде, кітаптар мен сандарда, 
сезінулерде және т.б. болуы мүмкін. Қандай да бір 

тҥрде 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 

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).  Сҧрау – бұл белгілі сұрақтар қою 

жолымен пікірлерді анықтау. 
 
 

 
 
НАРЫҚТЫҚ МҤМКІНДІКТЕР ДЕГЕН НЕ?  

 
Кәсіпкерлік қызметтің табыстылығы тауарлар мен 

қызметтерге сұранысқа байланысты. Сонымен қатар, 

нарықтағы жағдай бәсекелестердің санына және бизнесті 
жүргізу шарттарына тәуелді. 

Нарықтағы жағдай үнемі ӛзгеріп отырады. Бүгін 
сұранысқа ие нәрсе ертең керек емес болуы мүмкін. 

Кәсіпкер ӛзі тұратын елдімекенмен шектеліп қалмай, 
болашақта ӛзінің бизнесі қалай дамитынын ойластыруы 
тиіс. Басқа қалада, ӛңірде немесе басқа елде бизнес 

жүргізу мүмкіндіктері туралы ойлаңыз. 
Нарықтық мҥмкіндіктер – бұл кәсіпкер ӛз 

бизнесін жүргізуге және ұйымдастыруға, пайда түсіруге 

пайдалана алатын қолайлы жағдайлар. 
Кәсіпкер тӛмендегідей қызмет салаларында 

бизнесін бастап дамыта алады: 

 қызметтер – құрал-жабдықты күту және қызмет 
кӛрсету, күзет, қоғамдық тамақтану, оқыту, балаларға 

және қарттарға күтім жасау, жемістер мен кӛкӛністерді 
сұрыптау және т.б.; 

 қоршаған ортаны қорғау – таза ауаны, суды, 

жерді сақтау, қалдықтарды жою және т.б.; 
 бос уақытты пайдалану - туризм, дәстүрлерді 

зерттеу, мерекелер ұйымдастыру және ӛткізу және т.б.; 
 ӛз нарығын анықтау – бұл қандай адамдар және 

 
КАК МОЖНО СОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ?  

 
Информация – это любые сведения, которые 

интересуют предпринимателя в определенной ситуации. 

Источником информации может быть любой человек, 
событие, явление. Информация содержится везде – в 
рисунках, звуках, телепередачах и фильмах, словах и 
выражениях, книгах, числах, ощущениях и т.д. 

Существующая в каком-либо виде информация 
называется вторичной. Это означает, что данные уже 
собраны или обнародованы кем-то. Часть из них можно 

найти бесплатно. Данные, которых не хватает, 
предприниматель может приобрести в исследовательских 
компаниях. Отчеты по разным видам исследований 

можно найти в Интернете на сайтах различных 
ассоциаций и учебных заведений. Однако вторичные 
данные могут быть устаревшими или вообще 

отсутствовать. Прежде, чем покупать данные, следует 
воспользоваться доступными бесплатными (или хотя бы 
недорогими) сведениями. Большую пользу может 

принести постоянное чтение различных газет, журналов, 
справочников, художественной литературы, книг по 
специальным вопросам, рекламных книжек, листовок и 

т.д. Нужную информацию можно взять также из радио- и 
телерекламы. Другими источниками полезной для вас 
информации являются такие организации, как торгово-
промышленная палата, различные отраслевые 

ассоциации, фонды. 
Иногда предпринимателю приходится 

самостоятельно собирать информацию, наблюдая или 

опрашивая кого-либо. Такие данные называются 
первичными. Наблюдение связано с восприятием и 
анализом какого-либо явления или объекта (например, 

можно понаблюдать, что лежит в пакетах покупателей, 
выходящих из магазина, или в какие игры играют дети и 
т.д.). Опрос – это выяснение мнений путем задавания 

определенных вопросов. 
 
 

ЧТО ТАКОЕ РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?  
 
Успех предпринимательской деятельности зависит 

от имеющегося спроса на товары или услуги. Кроме того, 
ситуация на рынке зависит от количества конкурентов и 
условий ведения бизнеса.  

Ситуация на рынке меняется постоянно. То, что 

сегодня пользуется спросом, завтра может быть 
ненужным. Предприниматель должен подумать, как 
будет его бизнес развиваться в будущем, не 

ограничиваясь при этом населенным пунктом, в котором 
проживает. Подумайте о возможностях ведения бизнеса 
в другом городе, регионе или даже другой стране. 

Рыночные возможности– это благоприятные 
обстоятельства, которые предприниматель может 
использовать для организации и ведения своего бизнеса 

и получения прибыли. 
Предприниматель может начать и развивать бизнес 

в таких сферах деятельности, как: 

 услуги – обслуживание и уход за оборудованием, 
охрана, общественное питание, обучение, уход за детьми 
и пожилыми людьми, сортировка овощей и фруктов, и 

т.д.; 
 охрана окружающей среды – сохранение чистого 

воздуха, воды, земли, уничтожение отходов и т.д.; 
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ұйымдар сіздің тауарыңызды сатып алуы мүмкіндігін 
түсіну. 

Сіздің мүмкіндігіңіз бар: 
 басқа кәсіпкерлер немесе компаниялар үшін бір 

нәрсе ӛндіруге; 

 жеке адамдар мен отбасылар үшін бір нәрсе 
ӛндіруге; 

 ауыл шаруашылығы ӛнімдерін ӛсіруге 
және/немесе қайта ӛңдеуге; 

 машиналар мен құрал-жабдықтарды жӛндеуге 

және қызмет кӛрсетуге; 
 шаштараздық қызметтер кӛрсетуге; 

 жолаушылар мен жүктерді тасымалдауды жүзеге 
асыруға; 

 жеке балабақша, мектеп, оқу орталығын ашуға; 
 қоғамдық тамақтану қызметтерін ұсынуға; 

 бӛлшек сауда дүкенін ашуға немесе кӛтерме 
саудамен айналысуға; 

 медициналық немесе ветеринарлық қызметтер 
кӛрсетуге; 

 бӛлмелерді, аумақты жинап тазалау қызметтерін 

кӛрсету және т.б. 
Сіздің тауарларыңыз бен қызметтеріңіз мақсаттық 

топқа бағдарлануы тиіс. Бұл үй шаруасындағылар, 
зейнеткерлер, жастар, балалар, мүгедектер, 
жүргізушілер, фермерлер, басқа кәсіпкерлер, сауда 

немесе қоғамдық тамақтану кәсіпорындары, мемлекеттік 
мекемелер, медициналық немесе білім беру мекемелері 
және т.б. болуы мүмкін.   

Сіздің мақсатты тобыңыз тартымды болуы тиіс. 
Мақсатты топ қаншалықты тартымды екенін түсіну үшін 
келесі сұрақтарға жауап беру қажет:  

 Сіздің мақсаттық тобыңызда тұтынушылардың 

саны қанша? 
 Болашақта мақсатты топ қалай ӛзгереді (азаяды 

ма, әлде кӛбейеді ме)? 
 Мақсатты топ ұлғайған жағдайда сіздің 

қызметіңізді ӛзгертуге мүмкіндігіңіз болады ма? Алдағы 
уақытта сізге қандай ресурстар қажет болады? 

 Сіздің мақсатты тобыңыздың ӛкілдері сатып 

алуды қалай жүзеге асырады? 
 Мақсатты топпен қатынасты қалай ұстап тұруға 

болады? 
Мақсатты тұтынушымен келіссӛздерді дұрыс 

жүргізу үшін кәсіпкер ӛзінің тауарын сатып алу туралы 

шешімнің негізгі себептерін зерттеуі қажет. Кӛбінесе 
тұтынушы сатып алуды қалай жүзеге асыратынын 
түсінбегендіктен сауда жүрмейді. Сіздің болашақ 

клиентіңіз сізден сатып алу үшін 5 қадамнан ӛтуі тиіс. 
Әрбір қадам үшін сізде клиентті ӛзіңізге алып келетіндей 
әрекеттер болуы тиіс: 

1 қадам. Бір нәрсені алуға  ниетті  немесе 
проблеманы, қажеттілікті түйсіну – кәсіпкер клиентке 
проблеманы түйсінуге кӛмектесе алады. 

2 қадам. Проблеманы шешу мүмкіндіктері туралы 
ақпаратты іздеу – кәсіпкерге ӛзінің тауары проблеманы 
шеше алатынын кӛрсету қажет. 

3 қадам. Проблеманы шешудің нақты тәсілін 

таңдау. Кәсіпкерге ӛзі және ӛзінің тауары проблеманы 
басқаларынан жақсырақ және жылдамырақ шеше 
алатынын кӛрсету керек. 

4 қадам. Нақты тауарды нақты орында сатып алу – 
кәсіпкер сатып алуға қолайлы жағдайлар туғызуы қажет.  

5 қадам. Тұтыну және бағалау - кәсіпкер тұтынуға 

 использование свободного времени – туризм, 
изучение традиций, организация и проведение 

праздников и т.д.; 
 определение своего рынка – это понимание того, 

какие люди или организации смогут купить ваш товар. 
Вы можете: 
 что-либо производить для других 

предпринимателей или компаний; 
 что-либо производить для отдельных людей или 

семей; 
 выращивать и/или перерабатывать 

сельхозпродукцию; 
 осуществлять ремонт и обслуживание машин и 

оборудования; 

 оказывать парикмахерские услуги; 
 осуществлять перевозки пассажиров и грузов; 

 открыть частный детский сад или школу, учебный 
центр; 

 предлагать услуги общественного питания; 
 открыть розничный магазин или заниматься 

оптовой торговлей; 
 оказывать медицинские и ветеринарные услуги; 

 оказывать услуги по уборке помещений и уходу за 
территориями и т.д. 

Ваши товары или услуги должны быть 

ориентированы на целевую группу. Это могут быть 
домохозяйки, пенсионеры, молодые люди, дети, 
инвалиды, водители, фермеры, другие предприниматели, 

предприятия сферы торговли или общественного 
питания, государственные учреждения, медицинские или 
образовательные учреждения и т.д. 

Ваша целевая группа должна быть привлекательна. 
Для того чтобы понять, насколько целевая группа 
привлекательна, следует ответить на следующие 

вопросы: 
 Сколько потребителей составляют вашу целевую 

группу? 

 Как в будущем будет изменяться целевая группа 
(уменьшится или увеличится)? 

 Будут ли у вас возможности изменять 
деятельность при увеличении целевой группы? И какие 
ресурсы вам понадобятся в дальнейшем? 

 Как совершаются покупки представителями вашей 
целевой группы? 

 Как поддерживать отношения с целевой группой? 
Чтобы правильно вести переговоры с целевым 

потребителем, предпринимателю следует изучить 

основные причины принятия решения о покупке его 
товара. Зачастую продажа не происходит от 
непонимания, как потребитель совершает покупки. Ваш 

будущий клиент должен пройти через 5 шагов для того, 
чтобы сделать покупку у вас. Для каждого шага у вас 
должны быть действия, которые помогут привести 

клиента к вам: 
Шаг 1. Осознание потребности, проблемы или 

желания получить что-либо – предприниматель может 

помочь клиенту осознать проблему. 
Шаг 2. Поиск информации о возможностях решения 

проблемы – предпринимателю следует показать, что 

именно его товар может решить проблему. 
Шаг 3. Выбор конкретного способа решения 

проблемы. Предпринимателю следует показать, что 

именно он и его товар могут решить проблему лучше и 
быстрее других. 
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қолайлы жағдайлар туғызуы қажет (қалай пайдалануды 
кӛрсету, кепілдік ұсыну және т.б.). 

Нарықтың тартымдылығы келесі кӛрсеткіштер 
арқылы анықталады: 

 Нарықтың кӛлемі және оның ӛсу перспективасы; 

 Пайдалығы; 
 Тұрақтылық перспективасы (сіздің бизнесіңіз 

құрылғаннан кейін тұрақты дамиды ма; сіз жұмыс істейтін 
салада қандай да бір үкіметтік кедергілер немесе 
шектеулер бар ма?.        

Нарықтың кӛлемі белгілі кезеңде белгілі орында 
ӛнімнің бір түрін сатудың мүмкін болатын кӛлемімен 
анықталады және нарықтың сыйымдылығы деп 

аталады. Нарықтың сыйымдылығын тауарды немесе 
қызметтерді тұтыну нормалары негізінде есептеуге 
болады. 

Нарықтық ҥлес – белгілі жерде нарықта сату 
кӛлемінде бір кәсіпкердің сату кӛлемінің үлесі. Сатудың 
жалпы кӛлемі туралы деректерді ҚР Статистика жӛніндегі 

агенттіктерінің облыстық бӛлімшелерінен білуге болады.  
Нарықтың тартымдылығы бәсекелестердің 

қызметімен анықталады. Бәсекелестік (лат. сoncurrere – 

ығыстыру, жарысу) – нарықтың қатысушылары арасында 
ӛндірістің, тауарларды сатып алу және сатудың жақсы 
жағдайлары үшін бақталастық. Ең тартымды нарық – 

бәсекелестер жоқ нарық. Бірақ мұндай нарықтар жоқтың 
қасы. Кәсіпкерге әдетте бәсекелестердің қызметін 
ескеруге тура келеді. Сондықтан, сіздің ұсынысыңыз 
қосымша қызметтер, ассортимент ӛзгешелігімен, сыртқы 

түрі мен сыпайылығы есебінен бәсекелестердің 
ұсынысынан ерекшеленуі тиіс.  

 

Шаг 4. Покупка конкретного товара в конкретном 
месте – предприниматель должен создать благоприятные 

условия покупки. 
Шаг 5. Потребление и оценка – предприниматель 

должен создать благоприятные условия потребления 

(показать как использовать, предоставить гарантии и 
т.д.). 

Привлекательность рынка определяется 
следующими показателями: 

 Размер рынка и перспектива его роста; 
 Прибыльность; 

 Перспектива стабильности (будет ли ваш бизнес 
после его создания стабильно развиваться; существуют 

ли в сфере, в которой вы будете работать, какие-либо 
правительственные препятствия или ограничения).        

Размер рынка определяется наибольшими 

возможными объемами продаж продукции одного вида в 
определенном месте в определенный период времени и 
называется емкостью рынка. Емкость рынка можно 

рассчитать на основе норм потребления товара или 
услуги. 

Рыночная доля - доля объемов продаж одного 

предпринимателя в общем объеме продаж на рынке на 
определенной местности. Данные по общему объему 
продаж можно узнать в областных отделениях Агентства 

РК по статистике. 
Привлекательность рынка определяется и 

деятельностью конкурентов. Конкуренция (лат. 
сoncurrere – сталкивать, состязаться) – соперничество 

между участниками рынка за лучшие условия 
производства, купли и продажи товаров. Самый 
привлекательный рынок – рынок, где нет конкурентов. 

Но таких рынков почти нет. Предпринимателю обычно 
приходится учитывать деятельность конкурентов. 
Поэтому, ваше предложение должно отличаться от 

предложений конкурентов, например, за счет 
дополнительных услуг, необычности ассортимента, 
внешнего вида и вежливости. 
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«НАРЫҚТЫҚ МҤМКІНДІКТЕРДІ ТАЛДАУ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «АНАЛИЗ РЫНОЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

 
3.1 тапсырма. Сізге нарық туралы қандай ақпарат қажет? Қажетті ақпаратты сіз қайдан және қалай 
жинайтын боласыз? Сіз ақпаратты жинау ҥшін кімнен және қалай жауап аласыз? 

Задание 3.1. Какую информацию Вам нужно собрать? Где и как вы будете собирать нужную информацию о рынке? Кого 
и как Вы будете опрашивать для сбора информации? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 тапсырма. Сіз неге осы ӛнімді/қызмет тҥрін сатуды шештіңіз? Бҧл ӛнім/қызмет тҥріне сҧраныс бар ма? 

Задание 3.2. Почему Вы решили производить или продавать тот или иной продукт/услугу? Имеется ли спрос на данный 
продукт/услугу? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3 тапсырма. Неге сіз дәл осы сатып алушыларға сатуды шештіңіз? Сіздің таңдаған нарығыңыз сізді 
несімен қызықтырады? 
Задание 3.3. Почему Вы решили продавать именно этим покупателям? Чем привлекает Вас выбранный Вами рынок? 
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3.4 тапсырма. Сіз айына қанша тауар немесе қызмет кӛлемін сатуды ойластырдыңыз? Сіз нарықтың 
қандай ҥлесіне ие боласыз? 

Задание 3.4. Какой объем товаров или услуг Вы собираетесь продавать в месяц? Какую долю рынка Вы собираетесь 
занять? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5 тапсырма. Сіз кіммен және қалай бәсекеге тҥсесіз? Ӛзіңіздің бәсекелестеріңізден Сіздің 
артықшылығыңызнеде болады? 
Задание 3.5. С кем и как Вы будете конкурировать? В чем Вы будете лучше своих конкурентов? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.6 тапсырма. Сіздің тҧтынушыңыз Сізді неге және қалай таңдайтын болады? 
Задание 3.6. Почему и как Ваш клиент будет выбирать Вас? 
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4. МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТ  
 

МАРКЕТИНГ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 
Кез келген бизнес сатып алушы табылғанда барып 

басталады. Кіріс алу үшін сіз тҧтынушылар сатып 
алғысы келетін зат ұсынуыңыз керек. Сізге тұтынушы ӛзі 
алған тауар туралы не ойлайтынын, оның қажеттілігін 
қалай кӛретінін білу маңызды болып табылады. Сіз 

тауарлар мен қызметтерді сату емес, қажеттіліктерді 
қанағаттандыруыңыз керек. Қажеттіліктер 
сҧранысты қалыптастырады.Сіз тауарлар мен 

қызметтерді ҧсынасыз, ал тҧтынушы – ТӚЛЕЙДІ!!! 
Сіз қажеттіліктерді бәсекелестеріңізге қарағанда жақсырақ 
қанағаттандыруға үйренуіңіз керек. Ал бұл үшін 

тұтынушының неге мұқтаж екенін, оның тілектерін, 
қызығушылықтарын, қалауын түсіну және зерттеу қажет 
болып табылады. Сонымен қатар, сіз ӛз тауарыңызды 

немесе қызметіңізді зерттеуіңіз керек, сапасын, түрін, 
бейнесін, бағалар деңгейін бақылауыңыз, қоймалауыңыз, 
тасымалдауыңыз, тұтынушылар тобын, сату әдісін 

анықтауыңыз, клиенттерді сатып алуға  қозғау салуға 
тырысуыңыз қажет.  

Нарық алмасуды – тауардың бір иесінен екіншісіне 

қарай қозғалуын ұсынады.  Сіз алмасуды жүзеге асыру 
үшін нарықпен ЖҦМЫС ІСТЕУІҢІЗ керек (мысалға, сіз 
адам қажеттіліктері мен мұқтаждығын қанағаттандыруға 
пайдаланылатын тауарларды клиенттеріңіздің ақшасына 

айырбастайсыз). 
Маркетинг – бұл тауарлар мен қызметтер нарығын 

білу, сізге және сіздің клиенттеріңізге пайдалы алмасулар 

жүргізу үшін сіз қабылдауға тиіс әрекеттер болып 
табылады. 

Жүзеге асыру қажет бірінші әрекет – бизнес-идея 

табу. Екінші шешім – нақты нарықтағы және нақты 
аумақтағы ағымдағы жағдайды талдау. Үшінші шешім – 
тауарды немесе қызметті қалай сату болып табылады. 

 
СІЗДІҢ ТҦТЫНУШЫЛАРЫҢЫЗДЫ ҚАЛАЙ 
АНЫҚТАУ КЕРЕК? 

 
Сіздің тұтынушыларыңыз әр түрлі адамдар болуы 

мүмкін. Сіз ӛз тауарларыңыз бен қызметтеріңізді түрлі 

ұйымдарға ұсына аласыз. Адамдар да, ұйымдар да бір-
бірінен ерекшеленеді.  Үлкендер балаларға қарағанда 
ерекшеленеді. Құрылыс ұйымдары мектептерден 
әлдеқайда ерекше. Сіздің тұтынушыларыңыздың әрбір 

тобының ӛз қажеттіліктері және сұраулары бар, сондықтан 
олар сіздің шешімдеріңізді әр түрлі қабылдайды.  

Сізге барлық тұтынушыларды кейбір ортақ 

ерекшеліктерге, мінез-құлық үлгісіне, сұраныстарға немесе 
мұқтаждыққа ие шағын топтарға бӛлу қажет. Мысалға, 
сіздің жұмсақ ойыншықтарыңыздың тұтынушылары 

пингвиндер туралы мультфильмдерді кӛруді ұнататын 5-7 
жастағы қыз балалар  делік. Тұтынушыларды мұндай 
топтарға бӛлу сегменттеу деп аталады. Ал тұтынушылар 

тобы – сегменттер болып табылады.  
Барлық тұтынушыларды қандай да бір кӛрсеткіштер 

бойынша топтарға бӛлуге (сегменттеуге) болады. 

Тұтынушыларды тӛмендегі сегменттеу белгілерін 
пайдаланып бӛлуге (сегменттеуге) болады:         

 тұратын орны, елдер, ӛңірлер бойынша, сонымен 

қатар, қала/ауыл, елді мекеннің қашықтығы сияқты 
белгілер бойынша және т.б. – географиялық принцип, 

4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

ЧТО ТАКОЕ МАРКЕТИНГ? 
 
Любой бизнес начинается лишь тогда, когда 

появляется покупатель. Для того чтобы получить доход, 
вы должны предлагать то, что ваши потребители 
захотят купить. Вам важно знать, что потребитель 
думает о своей покупке, в чем видит ее необходимость. 

Вы должны не продавать товар или услугу, а 
удовлетворять потребности.Потребности 
формируют спрос. Вы предлагаете товар или 

услугу, а потребитель – ПЛАТИТ!!! Вы должны 
научиться удовлетворять потребности лучше, чем ваши 
конкуренты. А для этого вам надо изучать и понимать, в 

чем нуждается потребитель, его желания, потребности, 
интересы, предпочтения. Кроме того, вам нужно изучать 
свой товар или услугу, контролировать качество, вид, 

образ товара, изучать уровень цен, складировать, 
перевозить, определять группы потребителей и методы 
продаж, побуждать клиентов сделать покупку.  

Рынок предлагает обмен – движение товара от 
одного владельца к другому. Вы должны РАБОТАТЬ с 
рынком ради осуществления обменов (например, вы 

меняете товары, используемые для удовлетворения 
человеческих нужд и потребностей, на деньги вашего 
клиента). 

Маркетинг – это знание рынка товаров и услуг, и 

действия, которые вам нужно предпринять для создания 
обменов, выгодных вам и вашим клиентам. 

Первое действие, которое следует предпринять, - 

найти бизнес-идею. Второе решение – анализ 
текущей ситуации на конкретном рынке и конкретной 
территории. Третье решение – как продать товар или 

услугу. 
 
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВАШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ? 

 
Вашими потребителями могут быть разные люди. 

Вы можете предлагать свои товары или услуги разным 

организациям. И люди, и организации отличаются друг 
от друга. Взрослые отличаются от детей. Строительные 
организации отличаются от школ. Каждая группа ваших 

потребителей имеет свои потребности и запросы, 
поэтому все они будут по-разному воспринимать ваши 
решения. 

Вам необходимо разделить всех потребителей на 

небольшие группы, которые имеют некоторые общие 
характеристики, типы поведения, запросы или нужды. 
Например, потребителями ваших мягких игрушек будут 

девочки в возрасте 5-7 лет, которые любят смотреть 
мультфильмы про пингвинов. Такое разделение 
потребителей на группы называется 

сегментированием. А группы потребителей – 
сегменты. 

Всех потребителей можно разделить 

(сегментировать) на группы по каким-либо 
показателям. Делить (сегментировать) потребителей 
можно, используя следующие признаки 

сегментирования:         
 по месту проживания, странам, регионам, а также 

по таким признакам, как город/село, удаленность 

местности и т.д. – географический принцип, например: 
- лица, проживающие в пригороде большого 
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мысалға:  
- үлкен қаланың маңында тұратын тұлғалар; 

- сіздің елді мекеннің орталығында тұратын 
тұлғалар. 

 жынысы, жасы, ұлты, кірісі, қызметі, діни 

ұстанымы бойынша – демографиялық принцип, мысалға:  
- 20-50 жас аралығындағы үй шаруашылығындағы 

әйелдер; 

- жұмыс күні толық және 3 баласы бар әйелдер. 
 тұтыну кӛлемі, сатып алу немесе сүйікті ісі (хобби) 

себебі бойынша – жүріс-тұрыс принципі, мысалға:  
- тәтті  құмарлар; 
- ащы тамақты ұнататындар; 
- тек жексенбі күндері сауда жасайтындар. 

 Ӛмір стилі және салты бойынша – 
психографикалық принцип, мысалға: 

- табысқа жеткен адамдар; 
- қатаң қағиданы ұстанатын адамдар. 
 Белгілі сегменттерді таңдау кәсіпкерге мүмкіндік 

береді: 
 ӛз ресурстарын тұтынушылардың шектеулі тобына 

шоғырландыру; 
 белгілі бейне қалыптастыру; 

 одан әрі даму үшін ресурстар және тәжірибе 
жинақтау. 

Тұтынушыларды топтарға бӛлгеннен кейін сізге 

неғұрлым тартымды топты таңдап алу қажет.  
 
БӘСЕКЕЛЕСТЕРДЕН ҚАЛАЙ ЕРЕКШЕЛЕНУГЕ 

БОЛАДЫ? 
 
Тұтынушылардың тартымды тобын таңдағаннан 

кейін сізге ӛз бизнесіңіз бәсекелестер бизнесінен қалай 
ерекшеленетіні туралы ойлау қажет. Сізге ӛз 
позицияңызды табу қажет. Жайғастыру – сіздің 

бизнесіңіздің айрықша ерекшеліктерін анықтау. 
Жайғастыру ықтимал  сатып алушының, тұтынушының 
және қоғамның санасында объектінің белгілі бейнесін 
құруға кӛмектеседі (фирмалар, сауда белгілері, идеялар, 

адамдар және т.б.). Жайғастыру -  бұл тұтынушының сіз 
туралы, сіздің бизнесіңіз, ӛніміңіз немесе қызметіңіз туралы 
не ойлайтыны болып табылады. Мысалға: 

 Сіздің бәсекелестеріңіз таңғы 08.00-ден кешкі 
17.00-ге дейін жұмыс жасайды, ал сіз тәулік бойы жұмыс 

жасай аласыз; 
 Сіздің бәсекелестеріңіз сусындарды 1 л ыдыстарда 

ұсынады, сіз тек 250 мл немесе 2 л ыдыстарда ұсынасыз; 

 Сіздің бәсекелестеріңіз кӛп мӛлшерде кондитерлік 
бұйымдар ұсынады, сіз тек шоколод кәмпиттер ұсынасыз. 

 Сіздің бәсекелестеріңіз тек иттерге арналған азық 
түрлерін ұсынады, сіз барлық жануар түрлеріне ұсынасыз. 

Сіздің тұтынушыларыңыз әр келген сайын ӛздері 

күткен нәрсесін ала алатынын білулері тиіс. Олар сізге 
сенуі және сіздің әрқашан олардың сенімдерін 
ақтайтыныңызға сенуі тиіс.  

Ӛз позицияңызды анықтау үшін келесі сұрақтарға 
жауап беруіңіз қажет: 

 Неге тұтынушылар тауарларды/қызметтерді сізден 

алуы кереу? 
 Сатушыны таңдау кезінде тұтынушы үшін ең 

бастысы не? 
 Неге тұтынушы белгілі тауарларды/қызметтерді 

таңдайды? 
 Сіз бәсекелестеріңізге қарағанда нені жақсы 

жасайсыз? 

города; 
- лица, проживающие в центре вашего населенного 

пункта. 
 по полу, возрасту, национальности, доходу, 

деятельности, религиозной принадлежности – 

демографический принцип, например: 
- женщины-домохозяйки в возрасте 20-50 лет; 
- женщины, работающие полный рабочий день и 

имеющие 3 детей. 
 по объему потребления, по причинам покупки или 

увлечениям (хобби) – поведенческий принцип, например: 
- сладкоежки; 
- любители острой пищи; 
- делающие закупки только в воскресенье. 

 по стилю и образу жизни – психографический 
принцип, например: 

- люди, достигшие успеха; 
- люди строгих правил. 
Выбор определенных сегментов позволяет 

предпринимателю: 
 сосредоточить свои ресурсы на ограниченной 

группе потребителей; 

 создать определенный образ; 
 накапливать ресурсы и опыт для дальнейшего 

развития. 
После того, как вы разделили потребителей на 

группы, вам необходимо выбрать наиболее 

привлекательную группу. 
 
КАК МОЖНО ОТЛИЧИТЬСЯ ОТ КОНКУРЕНТА? 

 
Определив привлекательную группу потребителей, 

вам следует подумать над тем, чем ваш бизнес будет 

отличаться от бизнеса конкурентов. Вам надо найти 
свою позицию. Позиционирование – определение 
отличительных особенностей вашего бизнеса. 

Позиционирование помогает создать определенный 
образ объекта (фирмы, марки, идеи, человека и т.д.) в 
сознании вероятного покупателя, потребителя и 

общества. Позиционирование – это то, что потребитель 
думает о вас, вашем бизнесе, вашей продукции или 
услуге. Например: 

 Ваши конкуренты работают с 08.00 утра до 17.00 
вечера, а вы можете работать круглосуточно; 

 Ваши конкуренты предлагают напитки в емкостях 

по 1 л. Вы – только в упаковках по 250 мл или 2 л; 
 Ваши конкуренты предлагают большое количество 

кондитерских изделий, вы – только шоколадные 
конфеты. 

 Ваши конкуренты предлагают только корм для 

собак, вы – для всех животных.  
Ваши потребители должны знать, что каждый раз 

они будут получать то, что и ожидали. Они должны 
доверять вам и верить в то, что, когда имеют дело с 
вами, вы всегда оправдываете их ожидания. 

Для того чтобы определить свою позицию следует 
ответить на следующие вопросы: 

 Почему потребители должны приобретать 

товары/услуги именно у вас? 
 Что для потребителя является главным при 

выборе продавца? 
 Почему потребитель выбирает определенные 

товары/услуги? 

 Что вы делаете лучше конкурентов? 
 Что люди будут говорить другим о вас, вашем 
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 Сіз туралы, сіздің бизнесіңіз, 
ӛнімдеріңіз/қызметтеріңіз туралы адамдар не айтады? 

Ӛзіңіздің айрықша артықшылықтарыңыз бен 
позицияңызды анықтай отырып, сіздің бизнесіңізге қатысты 
нарықта туындауы мүмкін мүмкіндіктер мен қауіптерді, 

сонымен қатар, ӛзіңіздің күшті және әлсіз жақтарыңызды 
анықтаған дұрыс. Бизнесті мұндай бағалауды SWOT-
талдау (ағылшын сӛздерінің бірінші әріптерінен: Strengths 

– күштер, Weaknesses – әлсіздік, Opportunities – мүмкіндік, 
Threats – қауіп) деп атайды. 

Кҥш дағдыларға, тәжірибеге технологияға, жақсы 

қызмет кӛрсетуге, ассортиментке, ұтымды орналасуға, 
жолға немесе кӛлік бекетіне жақын орналасуға, сіздің тіл 
табысу қабілетіңізге негізделуі мүмкін.   

Әлсіздік – маңызды бір нәрсенің жоқ болуы немесе 
сіздің қолыңыздан келмейтін нәрсе (басқалармен 
салыстырғанда). Мысалға, сіз ӛндіріс технологиясы туралы 

аз білесіз, сіздің жекеменшік ғимаратыңыз немесе жер 
теліміңіз жоқ, сізге жақсы қызметкер табу қиын және т.б.  

Мҥмкіндіктер – бизнес үшін қолайлы сыртқы 
шарттар болып табылады. Мысалға, технологиялық 

ӛзгерістер, сауда шарттары, кәсіпкерлікті қолдау 
бағдарламалары, қызметті тіркеудің жеңілдетілген 
қағидалары және т.б.  

Қауіптер – қолайсыз сыртқы ӛзгерістер. Мысалға, 
тұрғындар санының азаюы, кедендік баждың тӛмендеуіне 
байланысты шет елден келетін тауарлар мӛлшерінің артуы, 

қолайсыз табиғи жағдайлар және т.б.  
SWOT-талдау негізінде тӛмендегілерді анықтауға 

болады: 

 Ең маңызды сыртқы қауіптер және олардың 
туындау ықтималдығы; 

 Әлсіз жақтарыңызды жеңу үшін сіздің 
әрекеттеріңіз; 

 Сыртқы қолайлы мүмкіндіктер; 

 Бәсекелестікте артықшылық беретін күшті 
жақтарыңыз. 

 
МАРКЕТИНГ КЕШЕНІ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 

Кәсіпкердің нарықтағы позициясын анықтауға 
маркетинг кешені – нарыққа әсер ету бойынша 
әрекеттердің жиынтығы немесе нарықтағы жағдайға 

кәсіпкердің қызметінің бейімделуі мүмкіндік береді. 
Маркетинг кешеніне сіз ӛз тауарыңызға деген сұранысқа 
әсер ету үшін пайдаланатын нәрсенің барлығы кіреді.  

Кәсіпкер маркетинг кешенінің 7 негізгі элементтерін 
пайдалана алады (7-Р): 

 Ӛнім (Product) – назар аудару, сатып алу, 

пайдалану немесе тұтыну үшін ұсынылатын, қандай да бір 
қажеттілікті қанағаттандыра алатын нәрселердің барлығы. 
Нақты объект, қызмет, тұлға, орын, ұйым немесе идея 

түрінде болуы мүмкін.  
 Баға (Price) – тұтынушы ӛнімге немесе қызметке 

айырбастайтын ақшаның немесе басқа құндылықтардың 
мӛлшері (ӛнімді немесе қызметті сатып алу кезінде). 

 Орын (Place) – барлық әрекеттер ӛнімді немесе 

қызметті қолжетімді етуге бағытталған, ӛнімді сату немесе 
қызметті кӛрсету орны. 

 Жылжыту (Promotion) – клиенттерді ӛнім 

немесе қызмет туралы, оның артықшылықтары туралы 
ақпараттандыру қызметі болып табылады. 

 Адамдар (People) –  сіздің бизнесіңізде тікелей 
немесе жанама қатысатын барлық адамдар – 

бизнесе, ваших продуктах/услугах? 
Определив свои отличительные преимущества и 

позицию, следует выявить угрозы и возможности, 
которые могут возникнуть на рынке по отношению к 
вашему бизнесу, а также ваши сильные и слабые 

стороны. Такую оценку бизнеса называют SWOT-анализ 
(из первых букв английских слов: Strengths – силы, 
Weaknesses – слабости, Opportunities – возможности, 
Threats – угрозы). 

Сила может заключаться в навыках, опыте, 
технологии, лучшем обслуживании, ассортименте, 
выгодном расположении, близости к дороге или вокзалу, 

вашей общительности. 
Слабость – отсутствие чего-то важного или то, что 

вам не удается (в сравнении с другими). Например, вы 

мало знаете о технологиях производства, у вас нет 
собственного помещения или земельного участка, вам 
сложно найти хорошего сотрудника и т.д. 

Возможности – благоприятные внешние условия 
для бизнеса. Например, технологические изменения, 
торговые условия, программы поддержки 

предпринимательства, упрощенные правила регистрации 
деятельности и т.д. 

Угрозы – неблагоприятные внешние изменения. 

Например, снижение роста численности населения, 
увеличение товара из-за границы в связи со снижением 
таможенных пошлин, неблагоприятные природные 
условия и т.д. 

На основе SWOT-анализа вы можете определить: 
 Наиболее значимые внешние угрозы и 

вероятность их возникновения; 
 Ваши действия для преодоления слабых сторон; 

 Внешние благоприятные возможности; 
 Сильные стороны, обеспечивающие конкурентные 

преимущества. 
 

 

 
ЧТО ТАКОЕ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА? 

 
Обеспечить позицию предпринимателя на рынке 

позволяет комплекс маркетинга - совокупность действий 
по влиянию на рынок или приспособление деятельности 
предпринимателя к ситуации на рынке. В комплекс 

маркетинга входит все, что вы можете использовать для 
воздействия на спрос на свой товар.  

Предприниматель может использовать 7 основных 

элементов комплекса маркетинга (7-Р): 
 Продукт (Product) – все, что может быть 

предложено на рынок для внимания, приобретения, 
использования или потребления, что может 
удовлетворить какую-то потребность. Может быть 
физическим объектом, услугой, личностью, местом, 

организацией или идеей. 
 Цена (Price) – количество денег или других 

ценностей, которые потребитель обменивает на продукт 
или услугу (при покупке продукта или услуги). 

 Место (Place) – все действия направлены на то, 

чтобы сделать продукт или услугу доступными, место 
оказания услуги или продажи продукта. 

 Продвижение (Promotion) – действия, 

информирующие клиентов о продукции или услуге, о ее 
достоинствах, и приводящие к покупке. 

 Люди (People) – все люди, прямо или косвенно 
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жабдықтаушылар, әріптестер (сіздің тұтынушыларыңыздан 
басқалары). 

 Ҥдеріс  (Process) – қызмет кӛрсетуді қамтамасыз 
ететін әрекеттердің тізбектілігі болып табылады. 

 Материалдық куәліктер (PhysicalEvidence) – 

қызмет кӛрсетілетін немесе тауар сатылатын жағдай, орта 
болып табылады. 

 
Тауар – қажеттілікті қанағаттандыра алатын барлық 

нәрсе болып табылады, назар аудару, сатып алу, 

пайдалану немесе тұтыну мақсатында ұсынылады. 
Мысалға, жас әйел ӛзінің сыртқы келбетін ӛзгерткісі 

келеді. Бұл мұқтаждықты косметика, жаңа шаш үлгісі, жаңа 
киім, Түрік жағалауында күнге қыздырыну, пластикалық 

операция және  т.б. қанағаттандыра алады. Алайда, әйел 
бұл тауарлардың барлығын бірден сатып алмайды. Бұл 
тауарлардың барлығы бірдей бір деңгейде керек етілмейді. 

Бірінші кезекте неғұрлым қолжетімді және арзан тауарлар 
ең алдымен сатып алынады.   

Тауар – бұл тек қана физикалық объект емес  

(балмұздақ, теледидар, қазан, картофель және т.б.). Тауар 
деп мұқтаждықты қанағаттандыра алатын  нәрсенің 
барлығын атауға болады. 

Бұйымдар мен қызметтермен қатар, бұл - адамдар 
(концерт беруге келген әйгілі әнші), орындар (жағажай, 
орман, Париж), ұйымдар (мұражай, мектеп, балабақша), 

қызмет түрлері (тазалау, сырқатты күту, жӛндеу) және 
идеялар (мереке идеясы, ӛсімдіктерді егудің жаңа тәсілі 
идеясы) болуы мүмкін.  

Сіз ұсынатын тауарлардың жалпы мӛлшері 
ассортимент деп аталады. 

Ассортиментті анықтау үшін білуге тиістісіз: 

 Тауарды/қызметті пайдаланудан тұтынушылар 
қандай пайда табады? 

 Бұл тауар/қызмет қандай сапада болуы тиіс, 

қандай сипаттарға ие болуы керек? 
 Тұтынушыларға қандай сервис деңгейін ұсынған 

дұрыс? 
 Ұсынылатын тауар/қызметтерді қаншалықты жиі 

ӛзгерткен жӛн,  қандай жаңа тауар/қызметтерді ұсынған 
дұрыс? 

 Ассортиментті қалай ӛзгертуге болады? 

 Таңбаны әзірлеу және дамыту дұрыс па? 
Сіздің ассортиментке түрлі тауарлар мен қызметтер 

кіру мүмкін. Сіз нарыққа күнделікті сұранысқа ие 
тауарларды, алдын ала таңдау тауарларын, ерекше 
сұранысқа ие тауарларды және пассивтік сұранысқа ие 

тауарларды ұсына аласыз.  
Кҥнделікті сҧраныс тауарлары – бұл басқа 

тауарлармен кӛп салыстырылмайтын, кӛп ойланбай 

сатылып алынатын тұтынушылық тауарлар мен қызметтер 
болып табылады. Әдетте, бұл қысқа мерзімдік пайдалану 
тауарлары. Күнделікті сұраныс тауарлары тұрақты сұраныс 
тауарлары, импульстік сатып алу тауарлары және шұғыл 

тауарлар болып бӛлінеді.  Тұрақты сұраныс тауарлары – 
тұтынушылар тұрақты түрде сатып алатын тауарлар (нан, 
сүт, кӛкӛніс). Импульстік сатып алу тауарлары – сатып алу 

алдын ала жоспарланбаған тауарлар, кенеттен туындаған 
қажеттіліктің нәтижесінде сатып алынады (сағыз, тәттілер, 
балмұздақ). Шұғыл тауарлар –тӛтенше қажеттілік 

туындағанда сатып алынатын тауарлар (полиэтилен 
плащьтар немесе  кәдімгі қолшатырлар) болып табылады. 

Алдын ала таңдау тауарлары – таңдау және 

сатып алу кезінде тұтынушы түрлі кӛрсеткіштер бойынша 
салыстыратын тауарлар (бағасы, сапасы, дизайны). Бұл 

участвующие в процессе вашего бизнеса – поставщики, 
партнеры (все, кроме ваших потребителей). 

 Процесс (Process) – последовательность 
действий, которые обеспечивают оказание услуги. 

 Материальные свидетельства 

(PhysicalEvidence) – обстановка, среда, в которой 
оказывается услуга или продается товар. 

 
Товар – это все, что может удовлетворить 

потребность и предлагается с целью привлечения 

внимания, приобретения, использования, или 
потребления.  

Например, молодая женщина хочет изменить свою 
внешность. Удовлетворить эту нужду может косметика, 

новая прическа, новая одежда, загар на Турецком 
побережье, пластическая операция и т.д. Однако 
женщина не будет покупать все эти товары сразу. Не все 

эти товары желательны в одинаковой степени. Вероятнее 
всего, в первую очередь будут приобретаться товары и 
услуги, более доступные и дешевые. 

Товар – это не только физический объект  
(мороженое, телевизор, кастрюля, картофель и т.д.). 
Товаром можно назвать все, что способно удовлетворить 

нужду. 
Помимо изделий и услуг, это могут быть люди 

(приехавший с концертом знаменитый певец), места 

(пляж, лес, Париж), организации (музей, школы, детский 
сад), виды деятельности (уборка, уход за больными, 
ремонт) и идеи (идея праздника, идея нового способа 

посадки растений). 
Общее количество товаров, которое вы 

предлагаете, называется ассортиментом. 

Для определения ассортимента следует знать: 
 Какую выгоду потребители получают от 

использования товара/услуги? 

 Какого качества должен быть этот товар/услуга, 
какими характеристиками он должен обладать? 

 Какой уровень сервиса следует предложить 
потребителям? 

 Как часто следует изменять предлагаемый 

товар/услугу и предлагать новые товары/услуги? 
 Как изменять ассортимент? 

 Следует ли разрабатывать и развивать марку? 
Ваш ассортимент может включать различные 

товары и услуги. Вы можете предлагать рынку товары 
повседневного спроса, товары предварительного выбора, 
товары особого спроса и товары пассивного спроса. 

Товары повседневного спроса – это 
потребительские товары и услуги, которые 
приобретаются часто, без особых раздумий, с 

наименьшим сравнением с другими товарами. Как 
правило, это недорогие товары кратковременного 
пользования. Товары повседневного спроса делятся на 
товары постоянного спроса, товары импульсной покупки 

и экстренные товары. Товары постоянного спроса – это 
товары, покупаемые потребителями постоянно (хлеб, 
молоко, овощи). Товары импульсной покупки – товары, 

приобретение которых не запланировано заранее, 
приобретаются на основе неожиданно возникшего 
желания (жевательная резинка, сладости, мороженое). 

Экстренные товары – товары, приобретаемые при 
возникновении острой нужды в них (полиэтиленовые 
плащи или простейшие зонтики во время дождя). 

 Товары предварительного выбора – товары, 
которые потребитель во время выбора и покупки 
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топқа ұзақ мерзімде пайдаланылатын қымбат тауарлар – 
тұрмыстық техника, жиһаз және т.б. жатады.  

Ерекше сҧраныс тауарлары – сатып алу үшін 
кейбір тұтынушылар елеулі күш жұмсауға дайын ерекше 
сипатты немесе ерекше таңба тауарлары (сирек автокӛлік 

модельдері, зергерлік әшекейлер) болып табылады. 
Пассивтік сҧраныс тауарлары – сатып алу 

туралы тұтынушылар кӛп ойланбайтын тауарлар. Бұл 
тауарларға ӛмірді сақтандыру қызметтері, 

энциклопедиялар, сӛздіктер, оқулықтар, жерлеу қызметтері 
жатады.  

Қызметтерді де топтарға бӛлуге болады: 

 баспана  ұсыну қызметтері; 
 отбасыларға қызмет кӛрсету (аумақты күту, тұрғын 

ғимараттарды жинау); 
 демалыс және ойын-сауық; 

 жеке санитарлық-гигиеналық қызмет кӛрсету (кір 
жуу, құрғақ тазалау, косметикалық қызметтер); 

 медициналық және басқа да денсаулық сақтау 
қызметтері; 

 жекеменшік білім беру; 

 бизнес саласындағы қызметтер және басқа да 
кәсіби қызметтер (құқықтық, бухгалтерлік); 

 сақтандыру және қаржылық қызметтер; 
 кӛлік қызметтері; 

 байланыс саласындағы қызметтер. 
Бизнесті бастай отырып сауда таңбасы туралы да 

ойлаған дұрыс. Сауда таңбасы сӛз, символ, сурет немесе 
осы элементтердің жиыны болуы мүмкін. Ол тіпті арнайы 
дыбыс түрінде де болуы мүмкін. Сауда таңбасын міндетті 

түрде тіркеу қажет. Күн сайын әрбір адам кӛптеген сауда 
таңбаларын кездестіреді: сусын «Coca-Cola», шәй «Пиала», 
шырын «Солнечный», сусын «Да-Да-Дэй», автомобиль 

«Toyota». Шешуді талап ететін бірінші сұрақ тауар 
таңбасын ұсыну қажеттілігі немесе таңба әзірлемей-ақ 
жүргізу.  

Таңбалы тауар «аты жоқ» тауарға қарағанда келесі 
артықшылықтарға ие:  

 тауардың танылуы (тұтынушы таңбалы тауарды 

таниды); 
 жоғарырақ баға белгілеу мүмкіндігі; 

 берілген тұтынушылар тобын қалыптастыру; 
 тұтынушылардың түрлі топтарына есептелген 

ұқсас ӛнімдер шығару мүмкіндігі. 
Мысалға, сіз қайнатпа ӛндіруге және сатуға шешім 

қабылдадыңыз. Сіздің ӛніміңіз жай ғана шыны банкіде 

сатылуы мүмкін. Сонымен қатар, сіздің ӛніміңіз «Дәм 
дәстүрі» немесе «Настя әжейдің қайнатпасы» атты 
заттаңбалары бар банкілерде сатылуы мүмкін. Болашақта 

сіз ассортиментіңізді кеңейтіп осы аттас консервіленген 
жемістер, кӛкӛністер және т.б. қосуыңыз мүмкін. Ӛз 
тауарыңызға ат бере отырып сіз ерекшелік туындатасыз, 
белгілі сапаға кепілдік бересіз.  

Алайда, егер сіз таңбалы тауар шығарсаңыз оның 
сапасын қатаң бақылауыңыз қажет (себебі бір рет сапасыз 
тауарға кездескен тұтынушы осы таңбалы тауарлардың 

барлығына жағымсыз кӛзқараста болып, ақпарат таратуы 
мүмкін). Сонымен қатар, таңба әзірлеу елеулі салымдарды, 
тіркеу үшін уақытты қажет етеді.  

 
Баға 
Баға тұтынушы үшін қорытынды фактор болмаса да, 

әрқашан маңызды фактор болып табылады. Тұтынушы 
үшін ол тӛлеуге дайын баға оның қажеттілігінің деңгейінің 

сравнивает между собой по различным показателям 
(цене, качеству, дизайну). К этой группе относятся 

дорогостоящие товары длительного пользования – 
бытовая техника, мебель и т.д. 

Товары особого спроса – товары с особенными 

характеристиками либо особых марок, ради покупки 
которых некоторые потребители готовы предпринять 
значительные усилия (редкие модели автомашин, 
ювелирные украшения). 

Товары пассивного спроса – товары, о 
приобретении которых потребители, как правило, не 
задумываются. Это услуги по страхованию жизни, 

энциклопедии, словари, учебники, ритуальные услуги. 
Услуги также можно разделить на группы: 
 услуги по предоставлению жилья; 

 обслуживание семей (уход за территорией, уборка 
жилых помещений); 

 отдых и развлечения; 
 индивидуальное санитарно-гигиеническое 

обслуживание (стирка, сухая чистка, косметические 
услуги); 

 медицинские и другие услуги здравоохранения; 

 частное образование; 

 услуги в области бизнеса и другие 
профессиональные услуги (юридические, бухгалтерские); 

 страховые и финансовые услуги; 

 транспортные услуги; 
 услуги в области связи. 

Начиная бизнес, также следует подумать о торговой 
марке. Торговая марка может быть словом, символом, 

рисунком, или набором этих элементов. Она может 
представлять собой даже специальный звук. Торговую 
марку необходимо обязательно регистрировать. 

Ежедневно каждый человек встречается с большим 
количеством торговых марок: напиток «Coca-Cola», чай 
«Пиала», нектар «Солнечный», сок «Да-Да-Дэй», 

автомобиль «Toyota» . Первая проблема, которая требует 
разрешения, это вопрос о том, стоит ли предлагать 
марочный товар или можно обойтись без разработки и 
поддержки марки. 

Марочный товар имеет следующие преимущества 
перед «безымянным» товаром:   

 узнаваемость товара (потребитель узнает 

марочный товар); 
 возможность установления более высокой цены; 

 формирование группы преданных потребителей; 
 возможность выпускать сходные продукты, 

рассчитанные на разные группы потребителей. 
Например, вы решили производить и продавать 

варенье. Ваша продукция может продаваться просто в 
стеклянной банке. Ваша продукция может продаваться в 
банке, на которой будет этикетка с названием «Традиции 
вкуса» или «Варенье бабы Насти». В будущем вы можете 

расширить ассортимент и предлагать под тем же 
названием консервированные фрукты, овощи и т.д. 
Называя свой товар, вы создаете особенности, 

гарантируете определенное качество. 
Однако если вы выпускаете марочный товар, надо 

строго следить за его качеством (так как потребитель, 

столкнувшись хотя бы раз с некачественным товаром, 
может распространить неодобрительное отношение на 
все товары под данной маркой). Кроме того, разработка 

марки требует значительных вложений, время на 
регистрацию.  
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шамасы, яғни, ол күтетін қанағаттанудың ӛлшемі болып 
табылады. Сіз үшін баға – сіз алуды жоспарлайтын пайда 

кӛлемі және шығындар сомасы. Тұтынушыны сонымен 
қатар, тұтыну бағасы да, яғни тауарды сатып алу және 
тұтынуға байланысты жиынтық шығындар да қызықтырады 

(жеткізу, орнату, жӛндеу шығындары). Сондай-ақ, 
тұтынушы сіздің бәсекелестеріңіздің бағасымен және 
олардың шарттарымен салыстырады.  

Сондықтан, бағаны белгілей отырып оны негіздеу 

керек. Анықтаңыз:  
 Сіз ӛз тауарыңызға/қызметіңізге қандай жоғарғы 

немесе тӛменгі бағаны белгілей аласыз? 
 Қандай жағдайларда баға бәсекелестердің 

бағасынан жоғары немесе тӛмен болуы тиіс? 

 Қандай шекарадан асқаннан кейін тауардың 
бағасы тұтынушыға қымбат болып кӛрінеді? 

 Жеңілдіктер қажет пе? Қандай жеңілдіктер? 
 Неге тұтынушы тауарды/қызметті осы баға сатып 

алады? 
 
Орын  

Маркетинг кешенінің бұл элементі тұтынушылар 
үшін тауардың қолжетімділігін қамтамасыз етуге 
бағытталған. Аталған элементке орналасу орны, жеке 

немесе жалға алынған ғимарат, қолжетімділіктің 
қолайлылығы (жолдың, кӛлік тұрағының, қоғамдық кӛлік 
бағыттарының болуы), белгілі аумақта таралу (дүкендер 

саны және олардың қашықтығы) кіреді.  
Мысалға, сіз ауыл орталығында ғимарат жалдау 

қымбат деп тауып ӛз үйіңізде шағын дүкен ашуды 

ұйғардыңыз. Алайда, сіздің үйіңіз ауыл шетінде, орталық 
кӛшеден алыс орналасқан. Бұл жағдайда ауылдың басқа 
аудандарында тұратын тұрғындарға сіздің дүкенге келу 
қолайсыздық туғызады.  

Ӛнімді сіз дүкендер немесе кӛтерме компаниялар, 
ғаламтор арқылы сата аласыз немесе пошта бойынша 
таратылымды пайдалануыңызға болады. Үйге немесе 

кеңсеге барып қызмет кӛрсетуді ұсынуға, бірнеше 
делдалдарды пайдалануға және т.б. болады.  

Нарықта ӛз ӛніміңізді пайдалы сату үшін сіз оны 

қалай сататыныңызды – тікелей тұтынушыларға ма немесе 
агенттер, кӛтерме саудагерлер, дистрибьюторлар, бӛлшек 
саудагерлер арқылы сататыныңызды шешуіңіз қажет.  

 
Жылжыту 
Бизнес бастағанда, тұтынушыларға не 

ұсынатыныңызды, оларды сатып алуға қалай 
сендіретініңізді, нарықта ӛз бизнесіңізді қалай 
жылжытатыныңызды ойластыру қажет. Бұқаралық ақпарат 

құралдары арқылы жарнаманы (теледидар, радио, 
журналдар, газеттер), пошталық  жолдамаларды, жарнама 
тақталарды және т.б. пайдалануға болады. Сіздің 
тауарларыңыз бен қызметтеріңізді жылжытуға 

туысқандарыңыз, достарыңыз, таныстарыңыз және 
тұтынушыларыңыз кӛмектесе алады.  

Жарнама –  бұл сіз ақы тӛлейтін және бұқаралық 

ақпарат құралдары арқылы таратылатын ақылы 
хабарламалар болып табылады. Сіз үйлердің 
қабырғаларында, шатырларында, тақталарда, кӛліктерде 

орналастырылатын сыртқы жарнаманы пайдалана аласыз.  
Сізге кеңсеңізге кіре берісте атау, телефон және 

ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің тізімі жазылған 

маңдайшаларды қолданған жӛн.  
Адам-сэндвичтер – арнайы киім киген ерлер мен 

әйелдер тұтынушылардың кӛңілін аулайды, үндеу 

Цена 
Для потребителя цена является важным фактором, 

но не всегда итоговым. Для покупателя цена, которую он 
готов уплатить, эта мера уровня его потребности, т.е. 
размера удовлетворения, которого он ждет. Для вас цена 

– это сумма затрат и величина прибыли, которую вы 
планируете получить. Покупателя интересует также цена 
потребления, т.е. суммарные затраты, связанные с 
приобретением и потреблением товара (затраты на 

доставку, установку, ремонт). Также потребитель будет 
сравнивать цены ваших конкурентов и их условия. 

Поэтому, устанавливая цену, ее необходимо 

обосновать. Определите: 
 Какую наименьшую и наибольшую цену вы 

можете установить на свои товары/услуги? 
 При каких условиях цена должна быть выше или 

ниже цен конкурентов? 

 Какая граница цены, после которой цена кажется 
потребителю более высокой? 

 Нужны ли скидки? Какие скидки? 
 Почему потребитель купит товар/услугу по этой 

цене? 
 
Место  

Этот элемент комплекса маркетинга направлен на 
создание доступности товара для потребителей. Данный 
элемент включает место расположения, собственное 

помещение или арендованное, удобство доступа 
(наличие дороги, парковок, маршрутов общественного 
транспорта), распространенность на определенной 

территории (количество магазинов и их удаленность). 
Например, вы решили открыть небольшой 

магазинчик у себя дома, решив, что арендовать 
помещение в центре поселка будет дорого. Однако ваш 

дом расположен на окраине поселка, вдали от 
центральной улицы. Тогда для людей, проживающих в 
других районах поселка, добираться до вас будет 

неудобно. 
Продавать продукцию вы можете через магазины 

или оптовые компании, Интернет или использовать 

рассылку по почте. Можно предложить обслуживание с 
выездом на дом или в офис, использовать нескольких 
посредников и т.д. 

Чтобы продать с прибылью свою продукцию на 
рынке, вы должны решить, как будете ее продавать – 
напрямую потребителям или через таких посредников, 

как агенты, оптовые продавцы, дистрибьюторы или 
розничные  продавцы. 

 

Продвижение 
Начиная бизнес, необходимо подумать о том, как вы 

сможете убедить потребителей купить то, что 
предлагаете, как вы можете продвигать свой бизнес на 

рынке. Можно использовать рекламу через средства 
массовой информации (телевидение, радио, журналы, 
газеты), почтовые послания, рекламные щиты и т.д. 

Помогать продвигать ваши товары или услуги могут и 
родственники, друзья, знакомые и потребители. 

Реклама – это оплачиваемые вами платные 

сообщения, распространяемые через средства массовой 
информации. Вы можете использовать наружную 
рекламу, расположенную на стенах и крышах домов, 

щитах, транспорте. 
Перед входом в ваш офис следует использовать 

вывески с названием, телефоном и списком 
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парақшаларын таратады. Пневмофигуалар – кез келген 
түрдегі үрленетін фигуралар орнатуға болады. Үйлердің 

қабырғаларында, бағандарда, кірмелерде плакаттар мен 
жапсырмалар орнату мүмкін. Сыртқы жарнаманың бағасы 
орналасқан орнына, ӛлшеміне, материалына, дайындау 

күрделілігіне байланысты. Газеттер мен журналдарда сіз 
модульдық, айдарлық немесе мәтіндік жарнама бере 
аласыз.    

Модульдық жарнама – газет бетінің белгілі бӛлігі 

болып табылады. Жақсы безендірілуінің арқасында 
(жиектеме, үлкен әріптер, картинкалар, түрлі түстерді 
пайдалану) модуль кӛзге бірден түседі. Модульде кез 

келген керекті және маңызды ақпаратты кӛрсетуге болады 
(компанияның атауы, мекенжайы, тауардың ерекшелігі, 
бағалар, жеңілдіктер, фотосуреттер).  Газетті кез келген 

уақытта ашып бірнеше рет оқуға болатындықтан, бір 
модуль шамамен бір апта ішінде ӛз күшін сақтайды.  Егер 
оқырман ұсынысқа қызығушылық танытса, оған деректерді 

жадында сақтау керек емес, тек газетті алса жеткілікті.  
Айдарлы жарнама – айдар (бӛлім) бойынша 

жарияланатын хабарлама. Жарнаманың ең арзан түрі.  

Ұсынылатын ӛнімдер мен қызметтердің керекті 
сипаттамалары кӛрсетілген қарапайым жолдардан тұрады.  
Кӛптеген ұқсас хабарландырулар арасында кӛрінбей қалуы 

да мүмкін.  
Мәтіндік жарнама – жарнамаланатын ӛнімге 

арналған мақала болып табылады. Сенім шақыра отырып 
тауарды немесе қызметті ұзақ дәріптеуге мүмкіндік береді. 

Мұндай жарнама басқаларына қарағанда қымбат тұрады. 
Сонымен қатар, адамдардың барлығы бірдей мұндай 
мақалаларды оқи бермейтінін айта кеткен дұрыс.  

Сату кӛлемін ұлғайту үшін кәсіпкерге ӛткізуді 
ынталандыруға кӛңіл бӛлу керек.  Оның құрамына 
мақсаты – сатып алушыларды қызықтыру болып табылатын 

қызмет түрлерінің үлкен жинағы кіреді. Сіз купондарды, 
жеңілдіктерді пайдалана аласыз, тегін үлгілерді, сыйлықтар 
таратасыз, сату орындарында ӛнімді сынауға бере аласыз.   

 
Адамдар (қатысушылар) 
Кәсіпкер үшін ол бизнесте байланысты болатын 

барлық адамдарды білудің маңызы үлкен. Бұлар – 
жабдықтаушылар, кӛлік ұйымдарының, банктердің, 
сақтандыру компанияларының, сауда ұйымдарының, 

қоймалардың, кеден және салық органдарының 
қызметкерлері және т.б. болып табылады 

Сізге бизнес құруға және дамытуға кӛмек кӛрсететін 
әріптестеріңіз, туыстарыңыз, достарыңыз, кӛршілеріңіз 

болуы мүмкін. 
Егер сізге жалдамалы жұмысшылар керек болса, 

олардың не істейтіндіктерін және оларға қандай талаптар 

қойылатынын білуіңіз қажет.   
 
Ҥдеріс 

Үдеріс қызмет кӛрсету кезінде әрекеттердің 
жүйелілігін кӛрсетеді. Үдеріс сапа мен қауіпсіздікті ескере 
отырып жүзеге асырылуы тиіс. Сіз қызметтерді қандай да 

бір инструменттер мен механизмдерді пайдаланып немесе 
ӛзіңіз кӛрсете аласыз. 

Сіз тұтынушылар не күтіп жүр, ниет-тілектері туралы 

сұрап, оларға таңдау құқығын бере отырып ӛз ӛнімдеріңіз 
бен қызметтеріңіз туралы айтуыңыз, тұтынушымен ӛзара 
байланыс жасауыңыз қажет. Мысалға, сіз жекеменшік 

балабақша аштыңыз делік. Балаларды қабылдағанда ата-
аналарынан оладың қандай ойыншықтармен ойнайтынын, 

представляемых товаров или услуг. 
Завлекать потребителей словами, раздавать им 

листовки могут люди-сэндвичи - мужчины и женщины,    
одетые в специальные костюмы. Можно установить 
пневмофигуры – объемные надувные фигуры любой 

формы. На стенах домов, столбах, подъездах можно 
развесить плакаты и наклейки. Стоимость наружной 
рекламы зависит от места расположения, размера, 
материала, сложности ее изготовления. В газетах и 

журналах вы можете разместить модульную, рубричную 
или текстовую рекламу.    

Модульная реклама – определенная часть 

страницы газеты. Благодаря хорошему оформлению 
(рамочка, большие буквы, картинки, использование 
различных цветов) модуль бросается в глаза. В модуле 

можно указать любую нужную и важную информацию 
(название компании, адрес, особенности товара, цены, 
скидки, фотография). Поскольку газету можно открыть в 

любое время и прочитать несколько раз, один модуль 
сохраняет свою силу примерно неделю. Если читатель 
заинтересуется предложением, ему не нужно запоминать 

данные – он может взять газету. 
Рубричная реклама - объявления, 

опубликованные по рубрикам (разделам). Очень 

дешевый вид рекламы. Состоит из обычных строк с 
указанием нужных характеристик предлагаемых 
продуктов и услуг. Из-за большого количества похожих 
сообщений легко может затеряться на странице. 

Текстовая реклама – статья, посвященная 
рекламируемому продукту. Позволяет долго расхваливать 
товар или услугу, вызывая доверие. Такая реклама стоит 

дороже остальных. Следует заметить, что не все люди 
читают такие статьи. 

Для увеличения количества продаж 

предпринимателю надо обратить внимание на 
стимулирование сбыта. Оно включает в себя большой 
набор видов деятельности, цель которых – 

заинтересовать покупателей. Вы можете использовать 
купоны, скидки, раздавать бесплатные образцы, подарки, 
давать продукт на пробу в местах продаж. 

 
Люди (участники) 
Для предпринимателя важно знать всех людей, с 

которыми он будет связан в бизнесе. Это поставщики, 
сотрудники транспортных организаций, банков, 
страховых компаний, торговых организаций, складов, 
таможенных и налоговых органов и т.д. 

У вас могут быть партнеры, которые окажут помощь 
в создании и развитии бизнеса, родственники, друзья, 
соседи. 

Если вам нужны наемные работники, то необходимо 
знать, что они будут делать и какие будут к ним 
требования. 

 
Процесс 
Процесс представляет собой последовательность 

действий при оказании услуги. Процесс должен 
осуществляться с учетом качества и безопасности. Вы 
можете оказывать услуги сами или с использованием 

каких-либо инструментов и механизмов. 
Вы должны взаимодействовать с потребителем, 

расспрашивая его об ожиданиях, намерениях и 

рассказывать о ваших продуктах и услугах, предоставляя 
право выбора. Например, вы открыли частный детский 



30         

      

          

 

сурет салуды, ән салуды ұнатыны немесе ұнатпайтынын, 
ӛзге балалармен қалай ойнайтынын, қаншалықты жиі 

ауыратынын, неден қорқатынын сұрап алуыңызға болады. 
Сонымен қатар, ата-аналарынан балаларының билеуге 
немесе конькимен  сырғанауға  үйренгенін, тілдер мен 

математиканы оқығанын,  қозғалмалы ойын түрлерімен 
ойнағанын және т.б. қалайтынын нақтылап алған жӛн. 
Болашақта балалардың ерекшеліктерін және ата-
аналарының қалауын біле отырып сіз қызметіңізді барынша 

пайдалы жағдайда ұйымдастыра аласыз.  
 
Материалдық куәліктер 

Материалдық куәліктер тауарды сату немесе 
қызметті кӛрсету орнында қолайлы жағдай туғызады, 
қарым-қатынасқа бейімдейді. 

Сізге келесі мәселелерді ойластыру керек: 
 кіреберіс қандай болуы тиіс; 

 бӛлменің ӛзі қалай орналасуы қажет; 
 қандай жабдықтар керек; 

 қалай жарықтандыру керек; 
 қандай әуенді пайдалануға болады; 

 қандай иістерді қолдану қажет. 

сад. Принимая детей, вы можете спросить родителей, с 
какими игрушками играют дети, любят ли рисовать, петь, 

как играют с другими детьми, часто ли болеют, чего 
боятся. Кроме того, вы можете уточнить у родителей о 
том, хотят ли они, чтобы ребенок научился танцевать 

или кататься на коньках, изучал языки и математику, 
играл в подвижные игры и т.д. В дальнейшем, зная 
особенности детей и предпочтения родителей, вы 
можете организовать детей с максимальной пользой. 

 
Материальные свидетельства 
Материальные свидетельства создают 

благоприятные условия в месте продажи товара или 
оказания услуги, располагают к общению. 

Вам нужно подумать: 

 как будет выглядеть вход; 
 как должно быть устроено само помещение; 

 какое нужно убранство; 
 какое нужно освещение; 

 какую музыку можно использовать; 
 какие использовать запахи. 
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«МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 
4.1 тапсырма. Сіз қандай тауар немесе қызметті сатпақшысыз? Қандай ассортиментте? 
Задание 1. Какой товар или услугу Вы собираетесь продавать? В каком ассортименте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 тапсырма. Сіз ӛніміңіздің бағасын қалай анықтайсыз немесе оның қҧнын қалай есептеп шығарасыз? 
Задание 2. Как Вы будете определять или рассчитывать цену Вашего продукта? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.3 тапсырма. Клиенттеріңізді немесе бизнесіңіздің клиенттер тобын толық сипаттаңыз. 

Задание 3. Опишите подробно Вашего клиента или группу клиентов Вашего бизнеса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4 тапсырма. Сіз ӛз тауарыңызды немесе қызметіңізді қай жерде сатасыз? Сіз ӛз ӛніміңізді сатып 
алушыға ыңғайлы орынға қалай жеткізесіз? 

Задание 4. Где Вы будете продавать свой товар или услугу? Как Вы доставите свой продукт до места, удобного для 
покупателя?  
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4.5 тапсырма. Сіз ӛз бизнесіңізде сатылымды арттыру ҥшін қанша қаржы жҧмсауды жоспарлап отырсыз? 
Задание 5. Сколько денег Вы планируете тратить на то, чтобы увеличить продажи в своем бизнесе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 тапсырма. Бизнесіңізде сатылымды арттыра тҥсу ҥшін қандай іс-шаралар жҥргізесіз? 
Задание 6. Какие мероприятия Вы собираетесь проводить для увеличения продаж в Вашем бизнесе? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.7 тапсырма. Сіз және Сіздің қызметкерлеріңіз сатылымды жҥзеге асырғанда ӛзін қалай ҧстайды, 

сипаттап беріңіз? 
Задание 7. Опишите, как должны будете себя вести Вы и Ваши сотрудники при осуществлении продаж? 
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5. КӘСІПКЕР ҤШІН  КЕРЕК ҚАРЖЫЛАР 
 

БАСТАПҚЫ КАПИТАЛ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 
Ӛзіңіздің бизнес-идеяңызды жылжыта отырып мына 

мәселелер туралы ойланған дұрыс: 
 Ақша қажет пе? 
 Ақша не үшін қажет? 

 Қанша ақша қажет? 
Кӛлемді ақ қағаз алыңыз да ӛз қызметіңіз үшін не 

қажет болатынын жазыңыз. Ең бастысы барлығын 
қалдырмай қағазға түсіру қажет. Сіз сипаттаған тауарлар 
мен қызметтерді ақшамен бағалауға болады (мұны 

қаншаға сатып алуға болады?). Осылайша, сіз қанша ақша 
табу керектігін білесіз, бұл сіздің шығындарыңызды 
құрайды.  

Барлық қажетті шығындарды екі бӛлікке бӛлуге 
болады: 

 Қызметті бастауға қажетті шығындар (яғни, 

бизнесті бастауға байланысты туындайтын шығындар, 
мысалға, серіктестікті немесе жеке кәсіпкерлікті тіркеу 
шығындары, бӛлмені жайластыру). 

 Қызметке байланысты шығындар (материал, жалға 
алу шығындары, коммуналдық тӛлемдер, ұялы байланыс 

тӛлемдері, кеңсе тауарлары). 
Сонымен қатар, ӛзіңіздің мүмкін болатын кірісіңізді 

анықтауға тырысыңыз. Әдетте,жұмыс енді басталғанда 

клиенттер кӛп болмайды. Сізге бюджет құру қажет 
(бірінші жылы бюджетті күндерге, апталарға, айларға 
құрған дұрыс). Бюджет (ежелгі нормандық bougette – 

әмиян, дорба, тері дорба) – белгілі адамның, отбасының, 
бизнестің, ұйымның, мемлекеттің белгілі уақыт кезеңіне 
жасайтын кірістер мен шығыстар жоспары. 

Енді сіздің бюджетіңізді құрып кӛрейік. 

Шығындарыңызды қалай жазу керектігі жоғарыда 
кӛрсетілді. Бірінші айда (немесе айларда) сіздің 
шығындарыңыз қызметті бастағанға дейінгі шығындардан 

кӛп болады. Бұл бюджеттің бір жағы. Бюджеттің екінші 
жағы кірістер болып табылады.Мұны шығындар сияқты 
нақты белгілеу мүмкін емес.  Десе де сіз барынша әрбір 

айда (қажет болған жағдайда әрбір аптада немесе күнде) 
қанша клиентіңіз болатынын, бұл күндері қанша тауар 
сататыныңызды, әрбір айда кірістеріңіз қандай соманы 

құрайтынын нақтырақ болжауыңыз қажет. Клиенттер 
санын жоспарлау кезінде нарықты талдап алу керек. 
Шығыстарды кірістерден алып тастағаннан кейін ғана сіз 

әрбір айда қанша таба алатыныңызды  білесіз (яғни, 
жалпы пайда қанша болады – бұл белгілі уақыт кезеңіндегі 
барлық ақшалай түсімдер). 

Әрбір кәсіпкердің ӛзінің бюджеті бар. Ең бастысы 
бюджетте орын алуы мүмкін барлық шығындар сипатталуы 
тиіс, екінші жағынан кірістерді барынша нақтырақ 
жоспарлау қажет. Бюджеттің әрбір тармағы жеңіл 

түсіндірілуі тиіс. Мысалға, сіз наурыз айында кӛлік 
шығындарын 40 000 теңгеге жоспарласаңыз, енді соны 
талдап кӛрсету  қажет (қанша автокӛлікті пайдаланасыз, 

қанша километр жүресіз). Сонымен қатар, бюджетке басқа 
да тармақтар енгізуге болады (салық және таза пайда, 
қанша салық тӛлейтініңізді білу үшін). 

Егер сіз бастапқыда қажет болатын ақша туралы 
ойласаңыз, ағымдағы тұрмыстық шығындарға да қанша 
қаражат  керек екенін ойдан шығармау қажет, себебі 

жұмыстың алғашқы айларында сіз жеткілікті түрде кіріс 
таба алмайсыз (ашылу алдында жалға алынатын 

5. ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 

ЧТО ТАКОЕ СТАРТОВЫЙ КАПИТАЛ? 
 
Начиная продвигать вашу бизнес-идею, следует 

подумать над следующими вопросами: 
 Нужны ли деньги? 
 Для чего нужны деньги? 

 Сколько надо денег? 
Возьмите большой лист бумаги и напишите все, что 

вам будет нужно для своей деятельности. Главное, 
чтобы было написано действительно все. Описанные 
вами товары и услуги нужно потом оценить деньгами (за 

сколько это можно купить?). Так вы получите сумму 
денег, которую необходимо найти, и это будут все ваши 
расходы.  

Все необходимые расходы можно разделить на две 
части: 

 Расходы, необходимые для начала деятельности 

(т.е. те, которые возникнут в связи с началом бизнеса, 
например, расходы для регистрации товарищества или 
индивидуального предпринимательства, обустройства 

помещений). 
 Расходы, связанные с деятельностью (такие, как 

расходы на материал, аренду, коммунальные платежи, 
платежи за сотовую связь, канцтовары). 

Также постарайтесь определить ваш возможный 

доход. Обычно, в начале деятельности много клиентов 
не бывает. Вам надо составить бюджет (желательно в 
первый год составлять бюджет на дни, недели, месяцы). 

Бюджет (от старонормандского bougette – кошель, сумка, 
кожаный мешок) – план доходов и расходов 
определенного человека, семьи, бизнеса, организации, 
государства на определенный период времени. 

А сейчас попробуем составить ваш бюджет. Как 
написать ваши расходы, было указано выше. Причем в 
первый месяц (или месяцы) ваши расходы будут выше 

тех расходов, которые были до начала деятельности. Это 
одна сторона бюджета. Второй стороной бюджета 
являются доходы, которые нельзя установить так точно, 

как расходы. В данной ситуации вы должны, как можно 
точнее спрогнозировать, сколько клиентов вы будете 
иметь в каждом месяце (при необходимости каждую 

неделю или каждый день), сколько товара получится 
продать в эти дни, и какие будут ваши доходы в каждом 
месяце. При планировании количества клиентов вам 

надо анализировать рынок. После вычета расходов из 
доходов вы узнаете, сколько сможете зарабатывать в 
каждом месяце (т.е. какая будет валовая прибыль – это 

все денежные поступления за определенный период 
времени). 

У каждого предпринимателя свой бюджет. Главное, 
чтобы в бюджете были описаны все расходы, которые 

можно ожидать, а с другой стороны, необходимо, как 
можно точнее, спланировать доходы. Каждый пункт 
бюджета также должен быть легко объясним. Например, 

когда вы прогнозируете расходы на транспорт в марте на 
сумму 40 000 тенге, то должны объяснить данную сумму 
(сколько автомашин будете использовать, сколько 

проедете километров). В бюджет также можно внести и 
другие пункты (налог и чистую прибыль, чтобы видеть, 
сколько заплатим налогов). 

Если вы размышляете о деньгах, которые нужны 
для начала, необходимо также подумать о том, сколько 
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ғимаратты жӛндеу, жеткілікті мӛлшерде клиенттер жинау 
дегендей жұмыстар бар). Мұнымен бірге, «күнелту 

бюджетін» жоспарлаған орынды. 
«Күнелту бюджетін» келесі сұрақтарға жауап 

бергеннен кейін анықтауға болады: 

 Жұмыстың басында менің кірістерім тӛмен немесе 
мүлдем болмауы мүмкін, сол жағдайда  менің отбасым 
қиналмас үшін үй шаруашылығын жүргізуге қанша қаражат 

қажет? 
 Бұл кезең қаншалықты ұзаққа созылады – күндер, 

апталар, айлар, жылдар? 
 Менің кірісім мен ойлағаннан тӛмен болды деген 

жағдайда мен күнелту қорына қанша ақша қалдыра 

аламын? 
«Күнелту бюджеті» - бұл алдын ала жинақталған 

күтпеген жағдайлар орын алғанда сізге сенімділік беретін  

қаражат. Ал, егер барлығы жоспарға сәйкес жүріп, 
бизнесіңіз ӛсетін болса, «күнелту бюджеті» сіз үнемдеген 
жағымды ақша сомасына айналады. 

 
 
 

 
БИЗНЕСТІ БАСТАУҒА АҚШАНЫ ҚАЙДАН 
ТАБУҒА БОЛАДЫ? 

 
Істі бастауға қанша ақша керектігін анықтағаннан 

кейін оны қайдан алатыныңыз туралы ойлануыңыз керек.  
Ең алдымен тӛмендегі сұрақтарға жауап беріңіз: 

 Ӛз ісімді дамыту үшін мен қанша жеке 
қаражатымды салуға дайынмын? 

 Мен кімнен қарыз ала аламын? 
 Мен ӛз бизнесім үшін салымшы таба аламын ба? 

 Ақша алудың басқа мүмкіндіктері бар ма? 
Ӛз ісімді дамыту ҥшін мен қанша жеке 

қаражатымды салуға дайынмын? Сіз бизнесті 
бастауға жеткілікті қаржатыңыз болмауы мүмкін немесе 
керісінше сізде қажетті ақша бар, бірақ сіз қандай да бір 
себептермен оларды іске салғыңыз келмейді (олар 

пайдалы іске салынған). Іске қанша ақша салу керектігі 
туралы ойланғанда ӛзіңіздің күнелту бюджетіңіз туралы 
естен шығармаған жӛн. 

Мен кімнен қарызға ақша ала аламын? Егер 
сізде істі бастау үшін жеткілікті қаражат болмаса, сіз оны: 

 туыстарыңыз бен достарыңыздан белгілі бір 

мерзімге қарызға ала аласыз. 
Отбасы және достар болашақ кәсіпкер үшін ақшаны 

қарызға беруі мүмкін топ болып табылады. Болашақта 
болатын қандай да бір жанжалдың алдын алу үшін отбасы 
және достардан  ақшаны қарызға алудың нақты 

шарттарын алдын ала келісіп алған дұрыс (мерзімі, 
қайтару шарттары) 

 Банктен алуға болады 

Банктер кәсіпкерлік үшін ақша алудың тағы бір кӛзі 
болып табылады. Кӛбінесе банктер ақшаны несие түрінде 
ұсынады. Несиелердің алуан түрі бар, несиені таңдау 

кәсіпкердің алатын ақшасының пайдалану тәсіліне 
байланысты. Ең кӛп пайдаланылатын несиелер мыналар:  

Инвестициялық несиелер – қызметті жүргізу 

орнын қайта құруға немесе оның құрылысына, ӛндірістік 
құрал-жабдықтарды сатып алуға және т.б. беріледі. 

Ағымдағы несиелер – кәсіпорынның ағымдағы 

қызметін қаржыландру үшін беріледі (материалдар, 
тауарлар, шикізаттар сатып алу, жұмысшыларға 
еңбекақы).  

денег надо на текущие бытовые расходы, потому что в 
первые месяцы деятельности вы не будете иметь 

достаточного дохода (пока вы закончите ремонт 
арендуемых помещений перед открытием, пока вы 
привлечете и наработаете достаточное количество 

клиентов). Уместно спланировать, так называемый 
«прожиточный бюджет». 

«Прожиточный бюджет» можно определить после 
того, как вы ответите на следующие вопросы: 

 Сколько надо на ведение домашнего хозяйства, 
чтобы моя семья не страдала, когда у меня в начале 

деятельности будет низкий доход или даже никакой? 
 Как долго этот период будет длиться – дни, 

недели, месяцы, годы? 

 Сколько денег я смогу отложить на тот случай, 
если у меня доход будет ниже, чем я ожидал? 

«Прожиточный бюджет» - это отложенные 
средства, которые дают вам уверенность, что в случае 
неожиданных событий вы будете что-то иметь про запас. 

И наоборот, если все пойдет по плану, и ваш бизнес 
будет расти, «прожиточный бюджет» станет приятной 
суммой денег, которую вы сэкономили. 

 
ГДЕ НАЙТИ ДЕНЬГИ ДЛЯ НАЧАЛА БИЗНЕСА? 
 

После того, как вы определили, сколько денег вам 
надо для дела, необходимо понять, где вы сможете их 
получить. 

Для начала надо ответить на следующие вопросы: 

 Сколько личных сбережений я готов дать для 
развития своего дела? 

 У кого я могу одолжить деньги? 
 Могу ли я для своего бизнеса найти вкладчика? 

 Существуют ли еще другие возможности 
получения денег? 

Сколько личных сбережений я готов дать для 
развития своего дела? Вы можете столкнуться с той 
ситуацией, когда у вас нет достаточной суммы для 
начала бизнеса, или же у вас есть нужная сумма, но вы 

по какой-то причине не хотите вкладывать сбережения в 
дело (они уже выгодно вложены). При размышлении о 
том, сколько денег можно вложить в дело, необходимо 

помнить и о своем прожиточном бюджете. 
У кого я могу одолжить деньги? Если у вас нет 

достаточной суммы для начала, недостающую сумму вы 

можете одолжить, например: 
 У родных или друзей 

Семья и друзья являются той группой, которая 
чаще всего может одолжить деньги для начинающего 
предпринимателя. А для того, чтобы избежать в будущем 

каких-либо конфликтов, хорошо было бы и с семьей, и с 
друзьями обговорить точные условия одолжения денег 
(срок, условия возврата). 

 В банке 

Банки являются следующим источником получения 
денег для предпринимательства. Зачастую банки 

предоставляют деньги в виде кредита. Есть разные виды 
кредитов, и выбор кредита зависит от способа 
использования предпринимателем получаемых денег. 

Самыми используемыми кредитами являются: 
Инвестиционные кредиты – выдаются на 

строительство или перестройку места ведения 

деятельности, для покупки производственного 
оборудования и т.д. 

Текущие кредиты – выдаются для 
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Контокорренттік несиелер –қаржының 
жетіспеушілігіне байланысты күтпеген жағдайларды 

жабуға беріледі (кӛптеген жағдайларда аталған 
несиелердің құны ағымдағы несиелермен салыстырғанда 
жоғары).  

Тҧтынушылық несиелер – кәсіпкерлікпен 
айналыспайтын жеке тұлғаларға беріледі. Егер туыстардың 
біреуі осындай несие алып, қаржыны кәсіпкерге қарызға 
беретін болса, бұл ақша алудың жақсы нұсқасы болып 

табылады. Аталған несиенің тиімсіздігі жоғарғы пайыздық 
ставкасы болып саналады.  

Несиенің бір артықшылығы бар – бизнес толықтай 

сіздің бақылауыңызда қалады. Сіздің бизнесіңіздің берілген 
сәттегі жағдайына қарамастан, несиені жабудың нақты 
мерзімдері кӛрсетіледі. Сізге несие беру немесе бермеу 

туралы шешім тек банкке байланысты. Әдетте банктер ісін 
енді бастаған кәсіпкерлерге несие беруге аса құштар емес, 
сондықтан кепілдік қамтамасыз етуі жетіліксіз кәсіпкерлер 

үшін несие алу ӛте қиын. 
 
Мен  жобам ҥшін инвестор таба аламын ба? 

Тағы бір мүмкіндік инвестор (салымшы) тарту болып 
табылады. Егер сіздің бизнес-идеяңыз ұнаса инвесторлар 
тәуекелге баруға ықыласпен келіседі. Инвесторлар ӛз 

қаражаттарын іске салады. Сонымен қатар, олар ӛз 
қаржысын бәске тігеді: егер бизнес-идея сәтсіз болып 
шықса олар ӛз инвестицияларынан (салған ақшаларынан) 
айырылады. Сол себепті инвесторлар ӛздері салатын 

қаражат үшін банктер ұсынатын несие пайызы мӛлшерінен 
жоғары пайыз талап етеді. Негізінен инвестор сіздің 
бизнесіңіздің ішінара иесі болып табылады. Тіпті инвестор 

аз ғана үлеске ие болса да, ол сіздің бизнесіңіздің 
болашағын жопарлауға қатысуға құқылы.  

Сонымен қатар, сіз тікелей қаржыландыру 

қорларының (ТҚҚ) қаражатын пайдалана аласыз. Бұл 
қорлар қарыз емес, компанияға салым енгізетін 
болғандықтан, оның акционерлері сияқты компанияның 

барлық тәуекелдерін қабылдайды. Егер ақша салынған 
компания банкроттығы немесе басқа себептермен 
жабылатын болса, қор аталған компанияға салған 

инвестициясы кӛлемінде зиян шегеді, ал коммерциялық 
банктер мұдай жағдайда компанияның кепілдік мүлкіне ие 
болады. 

 
Ақша алудың тағы қандай мҥмкіндіктері бар? 
Қаржылық  лизинг 
Лизинг – мүлікті сатып алу құқығымен ұзақ мерзімге 

жалға алу болып табылады. Егер сіз бизнес үшін машина 
немесе қымбат құрал-жабдық  алатын болсаңыз, оны 
лизингке алуға болады. Сонда сатып алынатын заттың  тек 

20-30% тӛлеу қажет болады, ал қалған сома ай сайынғы 
тӛлемдермен жабылады. Соңғы тӛлемді енгізгеннен кейін 
аталған затты лизингтік компания сіздің жеке меншігіңізге 

аударады. Сізге тӛлеуге тура келетін сатып алынатын 
заттың толық құны сол заттың ӛз құнынан, пайыздық 
ставкадан және лизингтік компания есептейтін басқа да 

тӛлемдерден тұрады.   
 
Овердрафт 

Овердрафт – компанияның есептік шотында қаржы 
жеткіліксіз болғанда ағымдағы шығындарды тӛлеу үшін 
банк ұсынатын қысқа мерзімді кепілсіз несие болып 

табылады. Әдетте бір айға дейінгі мерзімге беріледі.  
Овердрафт есептік шот бойынша орташа айлық 

финансирования текущей деятельности предприятия 
(закупка товара, материалов или сырья, зарплата 

работников). 
Контокоррентные кредиты – выдаются на 

покрытие случайных, неожиданных событий, связанных с 

неожиданным недостатком денег (в большинстве 
случаев стоимость данных кредитов выше по сравнению 
с текущими кредитами). 

Потребительские кредиты – выдаются 

физическим лицам, которые не занимаются 
предпринимательством. Иногда они могут быть хорошим 
вариантом для получения денег, если кто-то из 

родственников получит этот кредит и одолжит 
полученные средства предпринимателю. Невыгодой 
данного кредита является более высокая процентная 

ставка. 
Кредит имеет одно преимущество – бизнес остается 

полностью под вашим контролем. Вам четко даны сроки 

погашения кредита, несмотря на состояние вашего 
бизнеса в данный момент. Решение о том, предоставит 
ли вам банк кредит или нет, зависит полностью от банка. 

Обычно считается, что банки неохотно дают кредиты 
начинающим предпринимателям и поэтому для 
большинства начинающих предпринимателей, не 

имеющих достаточного залогового обеспечения, 
получить кредит очень тяжело. 

 
Могу ли я для своего проекта найти 

инвестора? 
Другой возможностью является привлечение 

инвестора (вкладчика). Инвесторы охотнее соглашаются 

идти на риск, если им понравилась ваша бизнес-идея. 
Инвесторы вкладывают свои средства. При этом они 
подвергают свои средства риску: если бизнес-идея 

окажется убыточной, они лишатся своих инвестиций 
(вложенных денег). Именно поэтому инвесторы требуют 
более высокий процент на свои инвестируемые деньги, 

чем банки за предоставленный кредит. В основном 
инвестор становится частичным владельцем вашего 
бизнеса. И даже, если инвестор имеет небольшую долю, 

он вправе подключиться к планированию будущего 
вашего бизнеса.  

Вы также можете воспользоваться средствами 

фондов прямого финансирования (ФПИ). Эти фонды 
принимают все риски компании, как ее акционеры, так 
как вкладывают деньги в компанию, а не предоставляют 
заем. В случае, когда компания, в которую вложены 

деньги, закрывается в связи с банкротством или по 
другим причинам, фонд несет убытки на всю сумму 
инвестиций в данную компанию, в то время как 

коммерческие банки получают залоговое имущество 
компании. 

 

Какие еще существуют возможности 
получения денег? 
Финансовый лизинг 

Лизинг – долгосрочная аренда имущества с 
последующим правом выкупа. Если вы будете для 
бизнеса покупать машину или дорогое оборудование, их 

можно приобрести в лизинг. Тогда за предмет покупки 
надо будет заплатить только 20-30% стоимости, а 
остальная сумма будет погашаться ежемесячными 

платежами. После внесения последнего платежа данный 
предмет лизинговой компанией будет переведен к вам в 
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айналымның белгілі үлесі мӛлшерінде беріледі. Бұл несие 
ағымдағы есеп айырысуларды аяқтау үшін шотта қаржы 

болмағанда немесе уақытша жеткіліксіз болған жағдайда 
кәсіпкер ақша қаражатына мұқтаж болғанда беріледі. Бұл:  

 Алынатын тауарлар мен қызметтер үшін 

жабдықтаушымен есеп айырысу; 
 Компанияның салық және басқа да міндетті 

тӛлемдерін аудару; 
 Компанияның басқа да шығындары және ӛзге 

шаруашылық мақсаттар үшін тӛлемдер жүргізу. 

Ерекше жағдайларда банкке байланысты және 
банкпен келісімге келу бойынша овердрафт компания 
жұмысшылары үшін еңбекақы тӛлеуге пайдаланылуы 

мүмкін. 
Овердрафттың артықшылығы -  жылдам 

ресімделуі болып табылады. Овердрафттың кемшілігі – тек 

қолданыстағы бизнес несиелендіріледі, сонымен қатар, 
есептік шот бойынша тұрақты айналымдар қажет. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
АҚША ҚҦРАЛДАРЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ 
ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 

 
Сіздің жоспарланған бюджетіңіз бар. Егер 

қызметіңіздің басында сізде қажетті сома болмаса, кімге 

ӛтініш білдіру керектігін білесіз. Онда сізге қайдағы бір 
ақша ағыны не үшін қажет? Бұл не нәрсе?  

Ақша ағыны жоспары сізге атқарып отырған 

жұмысыңыздан қанша ақша «кеткенін» және қанша ақша 
«келетінін» кӛріп отыру үшін керек. Ақша құралдарының 
қозғалысы кассадағы және есептік шотта бар ақшаның 

мӛлшерін кӛрсетеді. Шығындарды тӛлеу клиенттерден 
ақша түскенге дейін талап етілетіндіктен, бизнес пайдалы 
болса да, уақытша ақшаның жетіспеушілігі туындауы 

мүмкін. Ақша құралдарының қозғалу кестесі 
жетіспеушілікті кӛруге және оны жою бойынша шешім 
қабылдауға: жоспарды ӛзгертуге немесе несие алуға 
мүмкіндік береді.  

Сондықтан, ақша ағынын жоспарлау арқылы сіз 
жабдықтаушылардың шот-фактураларын, 
жұмысшыларыңыздың еңбекақысын немесе ағымдағы 

шығындарды тӛлеуге әрқашан қажетті ақша мӛлшеріне ие 
боласыз (не банк шотында, не кассада).   

Тағы бір орын алуы мүмкін жағдай, сіз 

клиенттеріңіздің бірімен тӛлемді кейінге шегеру (30 күнге) 
туралы келістіңіз, бірақ, жабдықтаушыларға 10 күннен 
кейін тӛлеуіңіз қажет. Мұндай жағдай  сіздің клиентіңіз  

тӛлемді кешіктірген кезде де орын алады. Яғни сіз ақша 
ағыныңызды,   cash-flow  жоспарласаңыз мұндай 
жағдайларға дайын боласыз. Қашан және кімге қанша 

тӛлеуіңіз қажет,күні белгіленіп сол күні сізде керекті сома 
болуы керек.  

 

 
 

собственность. Полная стоимость покупаемого предмета, 
которую вам нужно заплатить, будет состоять из 

стоимости самого предмета, процентной ставки и других 
платежей, насчитываемых лизинговой компанией. 

Овердрафт  

Овердрафт – краткосрочный беззалоговый кредит, 
выдаваемый банком для оплаты текущих расходов 
компании при недостаточности средств на расчетном 
счете компании. Обычно выдается на срок до 1 месяца.  

Овердрафт выдается в размере определенной доли 
среднемесячного оборота по расчетному счету. Выдается 
при возникновении у предпринимателя нужды в 

денежных средствах в случае их временной 
недостаточности или отсутствия на счете для 
завершения текущих расчетов. Это: 

 Расчет с поставщиками за приобретаемые товары 
и услуги; 

 Перечисление налоговых и иных обязательных 
платежей компании; 

 Проведение платежей по иным расходам 

компании и на другие хозяйственные цели. 
В особых случаях, в зависимости от бизнеса и по 

согласованию с банком, овердрафт может быть 
использован для выплаты заработной платы работникам 
компании. 

Преимущества овердрафта -  быстрое 
оформление. Недостаток овердрафта – кредитуется 
только действующий бизнес, а также нужны постоянные 
обороты по расчетному счету. 

 
ЧТО ТАКОЕ ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ? 
 

Вы уже имеете запланированный бюджет. И вы 
знаете, к кому обратиться, если в начале деятельности у 
вас нет нужной суммы. Тогда для чего вам нужен какой-

то денежный поток? И что это такое? 
План денежного потока вам покажет, сколько денег 

«ушло» из вашей деятельности и сколько денег к вам 

«придет». Движение денежных средств показывает 
количество денег в кассе и на расчетному счету. Из-за 
того, что оплатить расходы потребуется раньше, чем 

поступят деньги от клиентов, может возникнуть 
временная нехватка денег, несмотря на то, что бизнес 
ведется с прибылью. Таблица движения денежных 

средств позволит увидеть нехватку и принять решение о 
вариантах ее устранения: изменением плана или 
получением кредита. 

Поэтому планирование денежного потока нужно 

для того, чтобы вы знали, что всегда будете иметь 
нужное количество денег (либо на банковском счете, 
либо в кассе) на оплату счетов-фактур ваших 

поставщиков, на зарплату ваших работников или на 
текущие расходы. 

Может получиться такая ситуация, что вы 

договорились с одним из ваших клиентов об отсрочке 
оплаты (на 30 дней), но вашим поставщикам вы должны 
заплатить уже через 10 дней. Такая же ситуация может 

случиться, когда ваш клиент заплатит с опозданием. Вы 
должны быть готовы к таким ситуациям благодаря 
планированию вашего денежного потока, т.е. cash-flow. 

Надо знать, сколько вы должны заплатить, и будет ли у 
вас в определенный день нужная сумма денег. 
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ЖК БУХГАЛТЕРИЯСЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 

Бухгалтерлік есеп ісін енді бастаған кәсіпкерлер 
үшін бірталай қолайсыздықтар туғызады.  

Егер ЖК жеңілдетілген декларация немесе патент 

бойынша жұмыс істесе жеке кәсіпкерлерге бухгалтерлік 
есеп жүргізу қажет пе? Барлық құжаттарды жинау қажет 
пе (чектер, түбіртектер, тӛлем құжаттары және т.б.), 
барлық операцияларды бухгалтерлік есеп реестрлерінде, 

бухгалтерлік кітаптарға жазу керек пе (сатқан нәрсені 
жазып отыру)? Немесе ЖК жеңілдетілген декларация 
немесе патент бойынша жұмыс істесе бухгалтерияның 

керегі жоқ па?  
Енді осыны  талқылап кӛрейік. 
Жеңілдетілген декларация немесе патент бойынша 

жұмыс жасайтын жеке кәсіпкерлер жалпы кірістен жеке 
кіріс салығын тӛлейді (ЖКС) – яғни, қандай сомаға тауар 
сатты немесе қызмет кӛрсетті, сол сомадан салық тӛлейді. 

Бұл жерде кәсіпкердің осы тұрғыда қандай шығындарға 
ұшырағаны есепке алынбайды. Ал шығындардың үлесі бұл 
кірісте жоғары болуы мүмкін.  

Мысалға, жеңілдетілген декларация  бойынша 
жұмыс істейтін кәсіпкер шаңсорғыштар сатады. Бір 
шаңсорғыш 10 000 теңге тұрады, бірақ, кәсіпкер оны 7 000 

теңге бағамен сатып алады. Бірақ ол ЖКС-ны бағадағы 
айырмашылықтан емес (айырмашылық 3000 теңгені 
құрайды), барлық кірістен, яғни 10 000 теңгеден тӛлейді.  

Сондықтан кӛптеген кәсіпкерлер мынадай 

қорытындыға келеді – кірісті анықтау кезінде шығындар 
есептелмейтін болса, бастапқы құжаттарды жинау да, 
бухгалтерлік есеп жүргізу де керек емес. Алайда, шын 

мәнінде бұлай емес. 
Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлiк есеп пен 

қаржылық есептiлiк туралы» Заңына сәйкес ЖК -де 

бухгалтерлік есеп жүргізуі тиіс. 
Алайда, бұл қағиданың да ерекшелігі бар. Заңның 2-

бабының 2-тармағынан үзінді келтірейік: «патент, негізінде 

Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес 
арнаулы салық режімдерін қолданатын жеке кәсіпкерлер 
бухгалтерлік есепті жүргізу мен қаржылық есептілік 

жасауды жүзеге асырмауға құқылы». 
Осылайша, егер ЖК патент бойынша жұмыс істесе 

бухгалтерия жүргізуге міндетті емес.   

Жеңілдетілген декларация  бойынша жұмыс істейтін 
кәсіпкерлер бухгалтерлік есеп жүргізуге тиіс болса да оны 
жеңілдетілген нысанда жүргізе алады. Қазақстанда  
бухгалтерлік есептің ерекшеліктерін  бухгалтерлік есеп 

стандарттарын оқу арқылы білуге болады.  
Жеңілдетілген декларация  бойынша жұмыс істейтін 

ЖК үшін бухгалтерлік есептің ерекшеліктері ҚР Қаржы 

министрлігінің 2007 жылғы 21 шілдедегі «№1 қаржылық 
есептіліктің ұлттық стандарттарын бекіту туралы (ҚЕҰС 1)» 
№218 бұйрығында толық кӛрсетілген  . 

ҚЕҰС 1 сәйкес жеке кәсіпкерлер міндетті: 
1) Ӛзінің операцияларын ЖК үшін кірістерді есепке 

алу кітабында кӛрсетеді; 

2) Бухгалтерлік есепке алу тіркелімін (ведомость) 
жүргізеді (олардың тізбесі стандартта кӛрсетілген: 

 ақша қаражатын есепке алу жӛніндегі В - 1 

ведомосі; 
 қорларды есепке алу жӛніндегі В - 2 ведомосі; 

 сатып алушылармен және тапсырысшылармен 
есеп айырысудың есебі жӛніндегі В - 5 ведомосі; 

 ӛнім берушілермен есеп айырысудың есебі 

ЧТО ТАКОЕ БУХГАЛТЕРИЯ ИП? 
 

Бухгалтерский учет для начинающих 
предпринимателей вызывает немало хлопот. 

Нужно ли индивидуальным предпринимателям 

вести бухгалтерский учет, если ИП работает по 
упрощенной декларации или патенту? Нужно ли 
собирать все документы (чеки, квитанции, платежки и 
пр.), нужно ли записывать все операции в реестрах 

бухгалтерского учета, бухгалтерских книгах (продал что-
то – записал)? Или же, если ИП работает по упрощенке 
или по патенту, вся эта бухгалтерия не нужна? 

Попробуем разобраться, нужно ли ведение 
бухгалтерского учета для индивидуальных 
предпринимателей. 

Индивидуальные предприниматели, работающие по 
упрощенке или патенту, платят индивидуальный 
подоходный налог (ИПН) с валового дохода – т.е. на 

какую сумму продали товар или оказали услуги, с той 
суммы и заплатили налог. И здесь не учитывается, какие 
затраты при этом понес предприниматель. Хотя доля 

затрат в этом доходе может быть очень велика. 
Например, предприниматель, работая по 

упрощенной декларации, продает пылесосы. Один 

пылесос стоит 10 000 тенге, но предприниматель 
покупает его по цене 7 000 тенге. При этом ИПН он 
заплатит не с разницы в цене (которая составит 3 000 
тенге), а со всего дохода,  т.е. с 10 000 тенге. 

Поэтому многие предприниматели делают выводы – 
раз затраты при определении дохода не учитываются, то 
и собирать все первичные документы не надо, а значит, 

и вести бухучет не нужно. Однако, на самом деле это не 
так. 

Согласно Закону РК «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности», его действие распространяется 
как на юридических лиц, так и на индивидуальных 
предпринимателей. Это значит, что ИП тоже должны 

вести бухучет. 
Однако из этого правила есть исключение. 

Приведем выдержку из пункта 2 статьи 2 этого Закона: 

«индивидуальные предприниматели, применяющие в 
соответствии с налоговым законодательством 
Республики Казахстан специальный налоговый режим на 

основе патента, вправе не осуществлять ведение 
бухгалтерского учета и составление финансовой 
отчетности». 

Таким образом, если ИП работает по патенту, он 

может не вести бухгалтерию. 
Предприниматели, работающие по упрощенной 

декларации, хотя и должны вести бухгалтерский учет, 

все-таки могут вести его в упрощенной форме. В 
Казахстане особенности бухучета можно узнать, изучив 
стандарты бухучета. 

Особенности бухучета для ИП, работающих по 
упрощенке, расписаны в приказе Министра финансов РК 
от 21 июля 2007 года № 218 «Об утверждении 

Национального стандарта финансовой отчетности № 1 
(НСФО 1)». 

Согласно НСФО 1, индивидуальные 

предприниматели должны: 
1) Отражать свои операции в книге учета доходов 

для ИП; 

2) Вести регистры (ведомости) бухгалтерского 
учета (их перечень указан в стандарте): 
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жӛніндегі В - 6 ведомосі; 
 еңбекақы тӛлеуді есепке алу жӛніндегі В - 7 

ведомосі; 
 биологиялық активтерді есепке алу жӛніндегі В - 9 

ведомосі (мүйізді ірі қара, жылқы, қой); 
 негізгі құралдар (жер, ғимарат және құрылыс, 

автокӛлік) мен материалдық емес активтердің 

(бағдарламалық қамтамасыз ету) қозғалысын есепке алу 
жӛніндегі В - 10 ведомосі; 

 негізгі құралдар мен материалдық емес активтер 

жӛніндегі амортизациялық аударымдарды есепке алу 
жӛніндегі В - 11 ведомосі; 

 В - 13 жиынтық ведомосі.  
Аталған ведомостер нысандары осы бухгалтерлік 

есеп стандартымен бекітілген.  

Әрине егер кӛрсететін нәрсе болса, тиісті ведомость 
жүргізіледі. Мысалға, негізгі құралдар мен материалдық 
емес активтер жӛніндегі амортизациялық аударымдарды 

есепке алу жӛніндегі В - 11 ведомосі егер ЖК-де аталған 
негізгі құралдар мен материалдық емес активтер болса 
жүргізіледі.  

Осындай құжаттармен қатар, жеңілдетілген 
декларация негізінде жұмыс істейтін ЖК шаруашылық 
операцияларды есепке алу кітабын жүргізуі қажет. Ол 

бастапқы құжаттарда (сіздің чектеріңізде, тӛлем және 
басқа да кіріс-шығыс құжаттарыңызда) бар мәліметтерді 
жинау және топтау, қорытындылау үшін жүргізіледі.  

Сонымен бірге, бухгалтерлік есеп кітабы және басқа 
да тіркелімдер ЖК қалауы бойынша электронды түрде де 
жүргізілуі мүмкін. Қажет болған жағдайда аталған 

кітаптарды бағдарламадан қағазға басып шығаруға болады 
– мұндай жағдайда олар нӛмірленеді және түптеледі, 
беттердің саны кӛрсетіледі, ол кәсіпкердің мӛрімен және 
бас бухгалтердің немесе бухгалтерлік есеп жүргізуді 

қамтамасыз ететін қызметкердің қолдарымен расталады. 
Бухгалтерлік есеп жүргізу үшін кӛбірек пайдаланылатын 
бағдарлама «1С Бухгалтерия» болып табылады. Сонымен 

қатар, бухгалтерияны жүргізуді автоматтандыратын басқа 
бағдарламалар да бар. Мысалға, «ЖК Бухгалтерия 1.2». 

Есепке алуды электронды түрде немесе қағаз 

жүзінде жүргізетінін ЖК ӛзі таңдай алады. Жеке 
кәсіпкерлер үшін электронды түрде бухгалтерлік есеп 
жүргізуге міндетті талаптар жоқ.  

Жалпы белгіленген режимдер бойынша жұмыс 
істейтін жеке кәсіпкерлер толық бухгалтерия жүргізулері 
тиіс. Бұл жерде бухгалтерлік қызметтерге жүгінуге болады 

немесе бухгалтерияны жүргізуді осымен айналысатын 
арнайы фирмаларға тапсыруға болады.  

Бухгалтерлік есеп жүргізуден жалтаратын, талапқа 

сай емес қаржылық есептілік жүргізетін, бухгалтерлік 
есепте кӛрсетілуі тиіс деректерді жасыратын, сонымен 
қатар, бухгалтерлік құжаттаманы жоятын тұлғалар ҚР 
Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 178-бабы бойынша 

жүз айлық есептік кӛрсеткіш мӛлшеріндегі айыппұл түрінде 
(2012 жылы 161 800 теңге) әкімшілік жауапкершілікке 
тартылуы мүмкін. 

 
Шот-фактура дегеніміз не?   
Шот фактураға қойылатын барлық талаптар ҚР 

Салық кодексінің 35 тарауында кӛрсетілген. Бұл тарау 
«Шот-фактура» 263-бабынан басталады.  

Бірінші сұрақ «Шот-фактураларды кім жазуы 

тиіс?». ҚР СК 263-бабы 2-тармағына сәйкес қосымша құн 
салығын тӛлеуші (ҚҚС) тауарларды, жұмыстарды, 
қызметтерді іске асыру барысында осы тауарларды, 

 ведомость В-1 по учету денежных средств; 
 ведомость В-2 по учету запасов; 

 ведомость В-5 по учету расчетов с покупателями и 

заказчиками; 
 ведомость В-6 по учету расчетов с поставщиками; 
 ведомость В-7 по учету оплаты труда; 

 ведомость В-9 по учету биологических активов 
(крупный рогатый скот, лошади, бараны); 

 ведомость В-10 по учету движения основных 
средств (земля, здания и сооружения, автотранспорт) и 

нематериальных активов (программное обеспечение); 
 ведомость В-11 по учету амортизационных 

отчисленийпо основным средствам и нематериальным 

активам; 
 сводная ведомость В-13.  

Формы данных ведомостей утверждены этим же 
стандартом бухгалтерского учета. 

Конечно же, соответствующая ведомость ведется, 

только если есть, что в ней отражать. Например, 
ведомость В-11 по учету амортизационных отчислений 
по основным средствам и нематериальным активам 

ведется, если у ИП есть эти самые основные средства 
или нематериальные активы. 

Помимо этих документов, ИП, работающим на 

основе упрощенной декларации, нужно вести книгу 
учета хозяйственных операций. Она ведется для 
обобщения, группировки и накопления сведений, 
имеющихся в первичных документах (в ваших чеках, 

платежках и прочих приходно-расходных документах). 
Нужно сказать, что книга и другие регистры 

бухгалтерского учета, по желанию ИП, могут вестись в 

электронном виде. При необходимости, из программы 
данные книги можно распечатать на бумаге – в этом 
случае они пронумеровываются, прошнуровываются, 

указывается число страниц, которое заверяется печатью 
и подписями предпринимателя, главного бухгалтера или 
сотрудника, ведущего бухгалтерский учет. Наиболее 

используемой программой для ведения бухгалтерского 
учета является программа «1С Бухгалтерия». Хотя, есть 
и другие программы, автоматизирующие ведение 

бухгалтерии. Например, «ИП Бухгалтерия 1.2». 
ИП может выбирать сам – вести ли ему учет в 

электронном виде или же на бумаге. Обязательных 

требований для индивидуальных предпринимателей о 
ведении бухгалтерского учета именно в электронном 
виде нет. 

Индивидуальные предприниматели, работающие по 

общеустановленному режиму, должны вести полную 
бухгалтерию. Здесь помогут услуги бухгалтера, либо 
можно поручить ведение бухгалтерии специальной 

фирме, которая этим занимается. 
Лица, которые уклоняются от ведения 

бухгалтерского учета, составляют неправильную 

финансовую отчетность, скрывают данные, подлежащие 
отражению в бухгалтерском учете, а также уничтожают 
бухгалтерскую документацию, могут быть привлечены к 

административной ответственности по статье 178 КоАП 
РК в виде штрафа в размере ста месячных расчетных 
показателей (161 800 тенге для 2012 года). 

 
Что такое счет-фактура?   
Все требования к счету-фактуре указаны в главе 35 

Налогового кодекса РК. Начинается эта глава со статьи 
263 «Счет-фактура».  

Первый вопрос «Кто должен выписывать счет-
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жұмыстарды, қызметтерді сатып алушыға шот-фактура 
жазып беруі тиіс.  

ҚР СК осы тармағынан кӛрінетіндей, шот-фактураны 
ҚҚС тӛлеушілері жазады (ҚР СК 228-баб). ҚҚС тӛлеушілер 
– ҚҚС бойынша тіркеуге тұрған заңды тұлғалар мен ЖК. 

Оларға ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлік беріледі. 
Сонымен бірге, ҚҚС тӛлеушілеріне ҚР аумағына тауарды 
шет мемлекеттерден алып келетін тұлғалар жатады. ҚР СК 
263-бабы 4-тармағына сәйкес егер жабдықтаушы ҚҚС 

тӛлеуші болып табылмаса, шот фактура «ҚҚС жоқ» 
белгісімен жазылады. Осылайша, аталған тармаққа 
сәйкес егер сіз ҚҚС тӛлеушісі болып табылмасаңыз 

да, ҚҚС сомасы орнына «ҚҚС жоқ» сӛзін кӛрсетіп 
шот-фактуралар жазып беруіңіз тиіс. 

Егер шот-фактура дҧрыс ресімделмесе, салық 

қызметкерлері ҚҚС сомасын есептеуден шығарып 
тастауға қҧқылы.   

ҚР СК 263-бабының 5-тармағына сәйкес қосымша 

құнға салық есебіне жатқызуға негіз болып табылатын 
шот-фактураларда кӛрсетілуі тиіс:  

1. шот-фактураның араб цифрларымен кӛрсетілетін 

реттік нӛмірі;   
2. шот-фактураның жазылған күні; 
3. ӛнім берушінің және тауарды, жұмысты, 

қызметтерді алушының аты, тегі, әкесінің аты, толық атауы 
және мекенжайы; 

4. ӛнім берушінің және тауарды, жұмысты, 
қызметтерді алушының бизнес сәйкестендіруші нӛмірі 

(БСН); 
5. ӛнім берушінің-тӛлеушінің ҚҚС куәлігінің нӛмірі; 
6. сатылатын тауардың, жұмыстың, қызметтердің 

атауы; 
7. салық салынатын айналысының мӛлшері; 
8. ҚҚС ставкасы; 

9. қосымша құн салығы сомасы; 
10. ҚҚС қосқанда тауардың, жұмыстың, 

қызметтердің бағасы. 

Ҧйымдастыру-қҧқықтық нысан атауларын 
қысқартып кӛрсету дҧрыс емес болып табылады 
(ЖШС, АҚ). 

ҚР СК 256-бабына сәйкес ҚҚС есебіне жатқызуға 
негіз болып табылатын шот-фактурада кӛрсетілуі тиіс:  

 ӛнім берушінің және тауарды, жұмысты, 

қызметтерді алушының аты, тегі, әкесінің аты немесе 
толық атауы және мекен-жайы; 

 ұйымдастыру-құқықтық нысанын (жеке кәсіпкер) 

қоса алғанда заңды тұлғаның Мемлекеттік тіркеліміне 
енгізілген атауына сәйкес заңды тұлғаның толық атауы. 

Шот-фактура жазу кезінде пошталық индексті және 
«облыс», «Қазақстан Республикасы» және т.б. сӛздердің 
толық жазылуын кӛрсетпеуге де болады. 

ҚР «Қазақстан Республикасының «Салық және 
бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер туралы» 
Кодексін қолданысқа енгізу туралы» Заңының 47-бабына 
сәйкес шот-фактураларда 2012 жылдың 1 қаңтарынан 

салық тӛлеушінің тіркеу нӛмірі (ЖСН немесе БСН) 
кӛрсетілуі тиіс.  

Тек ҚҚС тӛлеуші болып табылатын кәсіпкерлер ҚҚС 

куәлігі нӛмірін кӛрсетеді.  
Егер кәсіпкер ҚҚС тӛлеуші болып табылмаса салық 

салынатын айналым мӛлшерін, ҚҚС ставкасын, оның 

сомасын және ҚҚС қосқандағы тауардың/қызметтің құнын 
кӛрсетуі керек емес. Бұл шот-фактураларда «ҚҚС жоқ» 
сӛзі кӛрсетіледі.  

фактуру?». Согласно пункту 2 статьи 263 НК РК, 
плательщик налога на добавленную стоимость (НДС) 

обязан при реализации товаров, работ, услуг, 
выписывать получателю этих товаров, работ, услуг счет-
фактуру. 

Как видно из этого пункта НК РК, счет-фактура 
выписывается плательщиками НДС (статья 228 НК РК). 
Плательщики НДС – юридические лица и ИП, которые 
встали на учет по НДС. Им выдается свидетельство о 

постановке на учет по НДС. Еще плательщиками НДС 
являются лица, ввозящие товары на территорию РК из-
за границы. Согласно пункту 4 статьи 263 НК РК, если 

поставщик не является плательщиком НДС, счет-фактура 
выписывается с отметкой «Без НДС». Таким образом, из 
данного пункта следует, что, даже если вы не 

являетесь плательщиком НДС, вы все равно 
должны выписать счет-фактуру, указав в ней 
вместо суммы НДС – слова «Без НДС».  

Если счет-фактура оформлена неверно, то 
налоговики вправе исключить сумму НДС из 
зачета. 

Согласно пункту 5 статьи 263 НК РК, в счете-
фактуре, являющейся основанием для отнесения в зачет 
налога на добавленную стоимость, должны быть 

указаны: 
1. порядковый номер счета-фактуры, указываемый 

арабскими цифрами;   
2. дата выписки счета-фактуры; 

3. фамилия, имя, отчество либо полное 
наименование и адрес поставщика, и получателя 
товаров, работ, услуг; 

4. бизнес идентификационный номер (БИН) 
поставщика и получателя товаров, работ, услуг; 

5. номер свидетельства НДС поставщика-

плательщика; 
6. наименование реализуемых товаров, работ, 

услуг; 

7. размер облагаемого оборота; 
8. ставка НДС; 
9. сумма налога на добавленную стоимость; 

10. стоимость товаров, работ, услуг с учетом НДС. 
Указание сокращенных наименований 

организационно-правовой формы (ТОО, АО) 

является неправильным. 
В счете-фактуре, являющейся основанием для 

отнесения в зачет НДС в соответствии со статьей 256 НК 
РК, должны быть указаны: 

 фамилия, имя, отчество либо полное 
наименование, адрес поставщика и получателя товаров, 

работ, услуг; 
 полное наименование юридического лица, 

включая организационно-правовую форму 
(индивидуальный предприниматель), которое должно 
соответствовать наименованию юридического лица, 
включенному в Государственный регистр юридических 

лиц. 
При выписке счета-фактуры можно не указывать 

почтовый индекс и полное изложение слов «область», 

«Республика Казахстан» и др. 
В соответствии со статьей 47 Закона РК «О 

введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет», в 
счетах-фактурах с 1 января 2012 года подлежит 
отражению регистрационный номер налогоплательщика 
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Егер кәсіпкер акциздік тауарлар сататын болса, 
шот-фактурада акциз сомасы қосымша кӛрсетіледі.  

Жеке кәсіпкерлер шот-фактураны тегі, аты, әкесінің 
аты және/немесе атауы кӛрсетілген  мӛрмен растайды. 
Шот-фактураға жеке кәсіпкер қол қояды.  

Мемлекеттік органдар бекіткен шот-фактуралар 
нысаны жоқ. Жоғарыдағы ҚР СК талаптарын ескере 
отырып  түрлі адамдар және ұйымдар әзірлеген шот-
фактуралардың нысандары бар.  

 
Активтер, пассивтер, пайда, теңгерімдік есеп, 

кірістер мен шығындар туралы есеп дегеніміз не? 

Бухгалтерлік есеп дегеніміз операцияларды есепке 
алуды, ведомость есептерін құруды білдіреді. Мұндай 
бухгалтерлік құжаттарға маңызды мысалдар: пайда мен 

залал туралы есеп,  теңгерімдік есеп болып табылады.  
 
Активтер 

Кәсіпкер іске салатын ақша «капитал» деп аталады. 
Бухгалтерияда капитал – қайтару ниетімен қаражатты іске 
салу. Кәсіпкер пайда түсіру ниетімен капиталды салады. 

Ақша іске салынғаннан кейін, бухгалтерия капиталды 
кәсіпорын бизнес иесінен қарызға алған ақша ретінде 
қарастырады.  

Активтер -  бұл кәсіпорын иелік ететін немесе 
пайдалануы мүмкін қаражат болып табылады. Активтерге 
жататындар: кеңсе ғимараты, компьютерлік құрал-
жабдықтар, кеңсе жабдықтары және жиһаз, қолма-қол 

ақша. 
Кейбір активтер бизнесте ұзақ уақыт 

пайдаланылады. Кеңсе ғимараты кӛптеген жылдар 

пайдаланылуы мүмкін. Сол сияқты, компьютер істен 
шыққанға дейін бірнеше жылдар қызмет атқарады.  

Кейбір активтер ӛте қысқа уақыт кезеңінде иелікте 

болады. Мысалға, газет дүңгіршегінің иесі газеттерді сол 
шыққан күні сатуға тырысады. Апта сайынғы, ай сайынғы 
журналдар да дер кезінде сатылулары тиіс.  

Кәсіпорын ӛз тауарларын неғұрлым тез сатса, 
соғұрлым кӛп пайда түсіре алады. 

Сондықтан, теңгерімдік есепте активтер 

айналымдық қаражат және негізгі капитал  (негізгі 
қҧрал) болып бӛлінеді.  

Негізгі қҧралдар (синонимдері – ұзақ мерзімді 

активтер, негізгі капитал, айналымнан тыс активтер, негізгі 
қорлар) – қандай да бір қызметті жүргізу үшін оларды 
пайдаланудан пайда немесе кіріс алу мақсатында сатып 
алынатын құралдар болып табылады. 

Ӛңдеу ӛнеркәсібінде ӛндірістік құрал-жабдықтар 
негізгі құрал болып табылады, себебі солар арқылы сатуға 
шығарылатын бұйымдар ӛндіріледі.  

Қызметтер саласында клиенттерге қызмет 
кӛрсететін жұмысшылар пайдаланатын құрал-жабдықтар 
негізгі құралдар болып табылады (гараждағы құрал-

жабдықтар немесе мейманханадағы жиһаз). 
Компанияның меншігіндегі кеңсе жабдықтары, 

компьютерлер мен автомашиналар – бұл да негізгі 

қорларға жатады. Теңгерімдік есепте негізгі қорлар әдетте 
санаттары бойынша топталады: 

 меншіктегі немесе ұзақ мерзімге жалға алынған 

мүлік; 
 механизмдер және басқа да құрал-жабдықтар; 

 қондырғылар мен жабдықтар, мысалға, кеңсе 
жабдықтары; 

 кӛлік құралдары.  
Инвестициялар негізгі қорларға жатуы мүмкін. 

(ИИН или БИН). 
Номер свидетельства НДС указывают только те 

предприниматели, кто является плательщиком НДС. 
Если предприниматель не является плательщиком 

НДС, указывать размер облагаемого оборота, ставку 

НДС, его сумму и стоимость товара/услуги с учетом НДС 
не нужно. В этом случае в счете-фактуре указывается 
«Без НДС». 

Если предприниматель продает подакцизные 

товары, то в счете-фактуре дополнительно указывается 
сумма акциза. 

Индивидуальные предприниматели заверяют счет-

фактуру печатью, содержащей фамилию, имя, отчество 
и/или наименование. Счет-фактура подписывается 
индивидуальным предпринимателем. 

Утвержденной государственными органами формы 
счета-фактуры не существует. Есть формы счетов-
фактур, разработанные разными людьми и 

организациями с учетом приведенных выше требований 
НК РК. 

 

Что такое активы, пассивы, прибыль, 
балансовый отчет, отчет о доходах и расходах? 

 Бухгалтерский учет означает учет операций, 

составление отчетов ведомостей. Самыми важными 
примерами таких бухгалтерских документов являются: 
отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет. 

 

Активы 
Деньги, которые предприниматель вкладывает в 

дело, называются «капитал». В бухгалтерии капитал – 

это вложение средств с намерением их возврата. 
Предприниматель вкладывает капитал с намерением 
получить прибыль. Как только деньги вложены в дело, 

бухгалтерия будет рассматривать капитал как деньги, 
которые предприятие одолжило у владельца бизнеса. 

Активы -  это средства, которыми предприятие 

владеет или может пользоваться. К активам относятся: 
здание офиса, компьютерное оборудование, инвентарь и 
мебель офиса, наличные деньги. 

Некоторые активы используются в бизнесе долгое 
время. Здание офиса может быть занято в течение 
многих лет. Подобно этому компьютер может служить 

долгие годы, прежде чем сломаться. 
Другие активы находятся во владении в течение 

очень короткого периода времени. Например, хозяин 
газетного киоска стремится продать газеты в тот же 

день, когда они вышли. Еженедельные газеты, 
ежемесячные журналы также должны продаваться 
своевременно. 

Чем быстрее предприятие сможет продать товары, 
тем большую прибыль оно сможет получить. 

Поэтому активы в балансовом отчете разделяются 

на оборотные средства и основной капитал 
(основные средства).  

Основные средства (синонимы – долгосрочные 

активы, основной капитал, внеоборотные активы, 
основные фонды) – это средства, приобретенные для 
ведения какой-либо деятельности с целью получения 

дохода или прибыли от их использования. 
В обрабатывающей промышленности 

производственное оборудование является основными 

средствами, потому что на нем производятся изделия, 
которые потом будут проданы. 

В сфере услуг оборудование, используемое 
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Әдетте олар үлкен компаниялардың есептерінде 
сипатталады. «А» компаниясы «В» компаниясы 

акцияларының белгілі мӛлшерін сатып алу арқылы аталған 
компанияны қаржыландырады. Егер инвестицияны «А» 
компаниясы есеппен жүргізсе, ол акцияларды ӛзінде бір 

жылдан артық уақыт ұстайды, олар «А» компаниясының 
негізгі қоры болып саналады.   

Айналымдық қҧралға кіретіндер: 
 кәсіпорынның меншігі болып табылатын және 1 

жыл ішінде ақшаға айналдыруға арналған заттар; 
 кәсіпорынның ақшасы (кассадағы, банктегі есептік 

шоттағы ақшалар). 
Бұл активтер істе үнемі қозғалыста болатындықтан 

«айналымдық» деп аталады. 

Ақша кейіннен сатылатын тауарларды сатып алу 
үшін пайдаланылады. Қарызға сату дебиторлардың  пайда 
болуына алып келеді (сізге қарыз кәсіпкерлер), бірақ, кез 

келген жағдайда ақша сауда арқылы табылады.  
Ақшаның бір бӛлігі тауар қорын толықтыру үшін 

пайдаланылады. 

Айналымдық активтердің негізгі баптары болып 
табылатындар: 

 қолда бар ақша (кассадағы, банктегі есептік 

шоттағы ақша);    
 дебиторлар; 

 тауарлар қоры. 
Қысқа мерзімді активтердің басқа да баптары бар: 

Қысқа мерзімді инвестициялар – бұл қажет 
болған жағдайда қолма-қол ақшаға жеңіл айналатын 
банктердегі қысқа мерзімді депозиттер болып табылады. 

Алдын ала тӛлем – кәсіпорынның әлі ӛзі 
пайдаланбаған, бірақ келесі есептік кезеңге дейін 
пайдаланатын қызметтер үшін тӛленіп қойылған ақша 
болып табылады. Мысалға, кәсіпорын ӛрттен және 

ұрлықтан ӛз ғимаратын жыл сайынғы сақтандыруға 240 
000 теңге тӛледі. Бұл сақтандыру жыл сайын 1 
желтоқсанға дейін алдын ала тӛленуі тиіс. Бұл жағдайда 

есептік жылы 31 желтоқсанда аяқталатын  кәсіпорын 240 
000 теңге тӛлей отырып жылдың аяғына дейін тек 1 айға 
сақтандыруға ие болады. Қалған 11 айға тӛлем (әр айға 20 

000 теңгеден барлығы 220 000 теңге) тек келесі жылы ғана 
пайдаланыла алады. 220 000 теңге кӛлеміндегі алдын ала 
тӛлем теңгерімдік есепте 31 желтоқсанға айналымдық 

активтер ретінде кӛрсетіледі.  
Дебитор – бұл кәсіпорынға ақша қарыз тұлға 

болып табылады. Сақтандыру туралы мысалды жалғастыра 

отырып, егер ӛрт жағдайында кәсіпорын сақтандыру 
компаниясына наразылық талап қойса, наразылық 
бойынша сома сақтандыру компаниясының кәсіпорын 

алдындағы дебиторлық қарызы болып саналады.  
Пассивтер – бұл әлде кімге беру қажет нәрсе 

болып табылады. Пассив немесе міндеттеме – бұл 
кәсіпорынның қарыздарын білдіретін бухгалтерлік термин. 

Тӛменде пассивтердің бірнеше мысалдары келтірілген:  
 банкілік несие – бұл банкке қайтарылуы тиіс сома; 

 сатып алынған, бірақ әлі ақы тӛленбеген тауарлар 
үшін ӛнім берушілерге қарыз сомасы. Мысалға, кәсіпорын 

дүкенге арналған витринаны несиеге сатып ала алады. Бұл 
кәсіпорын жеткізілген тауарға ақы тӛлеуі тиіс емес екенін 
білдіреді. Кәсіпорын қарызын тӛлегенше тауардың иесі 
қарыз сомасы бойынша кәсіпорынның кредиторы болып 

саналады.  
 Теңгерімдік есепте үш ірі қаржылық баптар 

кӛрінеді: 

работниками, оказывающими услуги клиентам, является 
основные средства (оборудование в гараже или мебель в 

гостинице). 
Оборудование офисов, компьютеры и автомашины, 

принадлежащие компании, - это тоже основные фонды. 

Основные фонды в балансовом отчете обычно 
группируются по категориям: 

 собственность или долгосрочное арендованное 

имущество; 
 механизмы и другое оборудование; 

 установки и принадлежности, например, инвентарь 
офисов; 

 транспортные средства.  

Инвестиции могут относиться к основным фондам. 
Обычно они описываются в отчетах больших компаний. 

Компания «А» может инвестировать в компанию «В», 
купив определенное количество акций этой компании. 
Если инвестиции были сделаны компанией «А» с 

расчетом, что она будет держать у себя акции более чем 
1 год, то они считаются в компании «А» как основные 
фонды. 

Оборотные средства включают в себя: 

 предметы, являющиеся собственностью 
предприятия и предназначенные для превращения их в 

деньги в течение 1 года; 
 деньги предприятия (деньги в кассе, на расчетном 

счету в банке). 

Эти активы являются «оборотными» так как они 
постоянно движутся, оборачиваются в деле. 

Деньги используются для покупки товаров, которые 

затем продаются. Торговля в долг приводит к 
образованию дебиторов (предпринимателей, которые 
должны вам), но, в любом случае, деньги 

зарабатываются через торговлю. 
Часть этих денег будет затем использована для 

пополнения товарных запасов. 

Основными статьями оборотных активов поэтому 
являются: 

 наличность (деньги в кассе, на расчетном счету в 

банке);    
 дебиторы; 

 запасы товаров. 
Есть и другие статьи краткосрочных активов: 

Краткосрочные инвестиции – это чаще всего 
краткосрочные депозиты в банках, которые могут быть 
легко обналичены при необходимости. 

Предоплата – деньги, которые уже выплачены 

предприятием за услуги, которыми оно еще не 
пользуется, но которыми будет пользоваться до 
наступления следующего отчетного периода. Например, 

предприятие выплатило 240 000 тенге за ежегодную 
страховку своих помещений от пожара и кражи. Эта 
страховка должна оплачиваться ежегодно предоплатой 

до 1 декабря. В этом случае предприятие, чей отчетный 
год заканчивается 31 декабря, выплатив 240 000 тенге, 
будет обладать до конца года страховым покрытием 

лишь на 1 месяц. Покрытие же на оставшиеся 11 
месяцев (стоимостью 220 000 тенге – по 20 000 тенге в 
месяц) может быть использовано только в следующем 

году. Предоплата в сумме 220 000 тенге отражается 
балансовом отчете на 31 декабря как оборотные активы. 

Дебитор – это лицо, которое должно деньги 

предприятию. Продолжая пример со страхованием, 
увидим, что если в случае пожара предприятие 
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 ағымдағы (немесе қысқа мерзімді деп атайды) 
міндеттемелер; 

 ұзақ мерзімді міндеттемелер; 
 капитал. 

Ағымдағы міндеттемелер – бұл кәсіпорын жақын 
уақытта тӛлеуі тиіс қарыздары. Әдетте бұл бір жыл 
мерзімді білдіреді. Ағымдағы міндеттемеге мысалдар: 

 1 жыл ішінде тӛленуі тиіс несиелер; 
 сауда кредиторлары (тауарды қарызға берген 

тұлғалар); 
 тӛленуге жататын салықтар; 

 «жиналған шығындар» - кәсіпорынның әлі шоттар 
алынбаған немесе әлі тӛлеу мерзімі жетпеген шығындары. 

Жиналған шығындарға мысал газдың немесе электр 
энергиясының құны бола алады. Егер кәсіпорын есептік 
жылын 31 желтоқсанда аяқтаса, келесі тоқсанда қаңтар 

айының соңына дейін газға шот алмайды, нәтижесінде екі 
айлық жиналған, бірақ шот алынбаған және ресми 
тӛленбеген   газ  бойынша шығындар пайда болады. Бұл 
теңгерімдік есепте міндеттеме ретінде тіркеледі.  

Ҧзақ мерзімді міндеттемелер – қысқа мерзімде 
тӛленбеуі тиіс қарыз болып табылады, сондықтан, 
ағымдағы деп санауға болмайтын кез келген міндеттеме 

ұзақ мерзімді міндеттемеге жатады. Әдетте, қысқа мерзімді 
міндеттемелер бір жыл ішінде тӛленуге жатса, ұзақ 
мерзімді міндеттемелер бір жылдан кейін тӛленуге жатады.  

Капитал бӛлімінде бір адамға немесе адамдарға 
тиесілі, кәсіпорын құру үшін салған ақша сомасын 
кӛрсетеді.  

Кәсіпорынның активтері әрқашан пассивтерге тең 
болады. Бұл бухгалтерлік теңдеу ретінде белгілі: 
Активтер=Пассивтер. 

Бірақ, капитал – бұл қарыз екенін ұмытпаған жӛн, 
«қарыз» сӛзі иелерге емес басқа адамдарға қарыз ретінде 
жиі қолданылады. Сондықтан, сіз қарызды екі бӛліктен 

тұрады деп санауыңызға болады, бұл жағдайда теңдеу 
келесі түрде болады: Активтер = 
Капитал+Міндеттеме. 

 

Бухгалтерлік теңдеу 
Кәсіпкер М гүлдер сату дүңгіршегіне капитал салды 

делік. Бірінші күні ол тек қана осы капиталға ие болады, 

сондықтан оның кәсіпорны осы капиталға міндеттеме 
қабылдайды, мысалға, 5000 доллар, сонымен қатар, ақша 
түрінде 5000 доллар нысанында актив.  

Әрбір мәміле  активтерді, пассивтерді ӛзгертеді, 
теңгерімнің базалық теңдеуіне күшінде қалатын: 
Активтер = Капитал + Міндеттеме. 

Мысал. Кәсіпкер М жеміс пен кӛкӛніс сату бойынша 
ӛз ісін жапқан адамнан сауда дүңгіршегін сатып алу үшін 
5000 доллардың бӛлігін жұмсайды. Дүңгіршектің құны – 

3600 доллар. Ол сонымен қатар, кӛтерме саудагерден 
аздаған гүлдер және ыдыс ӛсімдіктерін сатып алады. 
Дүңгіршек пен қайта сататын  тауарды сатып алғаннан 

кейін онда 100 доллар қалды (қолдағы 5000 доллардың). 
М 60 долларды банкке салады, ал 40 долларды ұсақ 
айырбастау купюрасы ретінде ӛзінде қалдырады. Енді ол 

бірінші сауда күніне дайын (мысалға 2011 жылдың 5 
қарашасы). Бұл жағдайда теңгерімнің теңдеуі қандай 
болады?   

 Капитал ӛзгерген жоқ, кәсіпорынға басында 

салынған 5000 доллар күйінде қалды 
 Қарыз әлі нӛлге тең, себебі кәсіпорын М ӛзінен 

басқа ешкімге қарыз емес. 
 Активтер ендігі 5000 доллар кӛлеміндегі қолма-

предъявит претензию к страховой компании, то сумма по 
претензии будет дебиторской задолженностью страховой 

компании предприятию. 
Пассивы – это то, что нужно кому-либо отдавать. 

Пассив или обязательства – это бухгалтерский термин, 

обозначающий долги предприятия. Вот несколько 
примеров пассивов: 

 банковский кредит – это сумма, которая должна 

быть возвращена банку; 
 суммы долга поставщикам за купленные, но еще 

не оплаченные товары. Например, предприятие может 
купить в кредит витрины для магазина. Это значит, что 
предприятие не должно платить за товар, когда он будет 
доставлен. Пока предприятие не уплатит долг, владелец 

товара будет считаться кредитором предприятия по 
сумме долга. 

В балансовом отчете видны три крупные 

финансовые статьи: 
 текущие (или говорят краткосрочные) 

обязательства; 
 долгосрочные обязательства; 
 капитал. 

Текущие обязательства – это долги 
предприятия, подлежащие оплате в ближайшее время. 

Обычно это означает – в течение года. Примеры текущих 
обязательств: 

 кредиты, которые должны быть оплачены в 

течение 1 года; 
 торговые кредиторы (лица, предоставившие товар 

в долг); 
 налоги, которые подлежат оплате; 

 «накопленные издержки» - затраты предприятия, 
на которые еще не получены счета или для которых еще 
не наступил срок уплаты. Примером накопленных 

издержек может служить стоимость газа или 
электроэнергии. Если предприятие заканчивает 
расчетный год 31 декабря, но не получит счет за газ на 

следующий квартал до конца января, то появятся 
двухмесячные накопленные, но не оплаченные издержки 
(расходы) по газу, т.е. затраты, на которые счет не был 

получен и официально долг не оплачен. Это будет 
зарегистрировано в балансовом отчете как 
обязательство. 

Долгосрочные обязательства – задолженность, 
которая не должна быть оплачена в короткие сроки, 
поэтому любые обязательства, которые нельзя считать 
текущими, относятся к долгосрочным. Обычно 

краткосрочные обязательства должны быть оплачены в 
течение года, а долгосрочные – через год. 

В разделе Капитал показывают суммы денег, 

принадлежащие владельцу или владельцам и вложенные 
ими в создание предприятия. 

Активы предприятия всегда равны пассивам. Это 

известно как бухгалтерское уравнение: 
Активы=Пассивы. 

Но нужно помнить, что капитал – это долг, хотя 

слово «задолженность» чаще употребляется как долг 
другим людям, чем владельцам. Поэтому вы можете 
считать долг состоящим из двух частей, тогда уравнение 

баланса примет вид: Активы = Капитал + 
Обязательства. 

 

Бухгалтерское уравнение 
Предположим, что предприниматель М вкладывает 

капитал в цветочный киоск. В первый день торговли он 
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қол ақшадан тұрмайды, түрі ӛзгереді.  
 

Пайда 
М ӛз ісін сауатты жоспарлады делік және оның 

бизнесі ең басынан сәтті болды. Бір күнде, 5 қарашада ол 

барлық гүлдер мен ӛсімдіктер қорын 1800 долларға сатып 
жіберді. Ол бұл заттарды 1300 долларға сатып алған 
болатын, сондықтан, пайдасы 500 долларды құрады. 
Басында пайда кәсіпорында қалып иесінің капиталына 

қосымша ретінде есепке алынды.  
Шоттан шешіп алу иесінің кәсіпорыннан ақшаның 

бір бӛлігін алып алғанын білдіреді. Мысалы, М бірінші күні 

500 доллар мӛлшерінде пайда тапты. Егер ол еңбекақы 
ретінде 360 долларды ӛзіне алуға шешім қабылдаса, онда 
ол бұл ақшаны кәсіпорынның жалпы қорынан 

(капитал+міндеттеме) алған болып саналады. Пайда – ол 
кәсіпорында қалғанға дейін капитал. Егер оны біреу 
иеленсе (иесі) кәсіпорынның капиталы азаяды. 

Сипатталған мысалда 360 доллар ақшалай актив 
бизнестен алынды. Бұл теңгерімде тӛмендегі түрде 
кӛрінеді. 

Кредиторлар және дебиторлар 
Кредитор – бұл кәсіпорын ақша қарыз тұлға болып 

табылады. Кәсіпорын ӛзі сатып алатын тауарлар мен 

қызметтерге тӛлемді әрқашан жылдам түрде жүргізе 
бермейді. Әдетте тауар 30 күн немесе 2 айға, шот-фактура 
жазылған күннен 3 ай мерзімге несиеге сатып алынады. 
Мысалға, біздің кәсіпкеріміз М 6 қарашада «К» 

фирмасынан құны 730 доллар тұратын ыдыстағы 
ӛсімдіктерді несиеге сатып алды делік. Онда «К» фирмасы 
6 қарашада шот-фактура тӛленуі тиіс 30 күн мерзімге М-ға 

730 долларға шот-фактура жібереді.  Кредитор – бұл 
кәсіпорынның пассиві. 6 қарашаның соңына теңгерім мына 
түрде болады: 

Дебитор – бұл кәсіпорынға ақша қарыз тұлға. 
Мысалға, М тауарын З мырзаға 800 долларға, қарызды 
шот-фактура жазылған күннен 15 күн ішінде (мысалға, 10 

қарашада) жабу шартымен сатады. Бұл жағдайда З мырза 
М-ның 800 долларға дебиторы болып табылады.  

 

Салықтарды қалай есептеуге болады? 
Әрбір кәсіпкер мӛлшері қолданыстағы салық режимі 

бойынша белгіленетін салықтарды тӛлеуге міндетті (салық 

режимдерінің түрлері «Кәсіпкерліктің құқықтық 
аспектілері» бӛлімінде толық қарастырылған). 

Жеңілдетілген декларация негізінде арнайы салық 
режимдерін келесі талаптарға сәйкес келетін шағын бизнес 

ӛкілдері қолданады:  салық кезеңіндегі жұмысшылардың 
орташа тізімдік саны 25 адамды құрайтын, оның ішінде 
жеке кәсіпкердің ӛзі де бар, салық кезеңіндегі шектеулі 

кірісі 10 млн. теңгеден аспайтын ЖК.  Бҧл режим ҥшін 
салық кезеңі – кҥнтізбелік тоқсан болып табылады. 

Негізгі салық есептілігі – шағын бизнес ӛкілдері үшін 

жеңілдетілген декларация – 910 нысан. Ол әрбір есептік 
кезеңнен кейінгі келесі айдың 15 жұлдызынан 
кешіктірілмей тапсырылады. Яғни, мысалға, 2013 жылдың 

3-тоқсанына ол 2013 жылғы 15 қарашадан кешіктірілмей 
тапсырылуы тиіс.  

 

Жеке (корпоративтік) кіріс және әлеуметтік 
салықтарды есептеу. 

910 нысанындағы жеке кәсіпкер тоқсанда алынған 

кірістің 3% ставкасын қолдана отырып жеке 
(корпоративтік) кіріс салығын есептейді. Алынған кіріс – 

имеет только этот капитал, так что его предприятие 
несет обязательства за этот капитал, скажем 5000 долл., 

а также актив в форме 5000 долл. в виде денег. 
Каждая сделка изменяет и активы, и пассивы, на 

базовое уравнение баланса всегда остается в силе: 

Активы = Капитал + Обязательства. 
Пример. Предприниматель М использует часть 5000 

долл. для покупки торгового киоска у человека, который 
закрыл свое дело по продаже фруктов и овощей. 

Стоимость киоска – 3600 долл. Он покупает также 
немного цветов и горшечных растений у оптовика – на 
1300 долл. После покупки киоска и товара для 

перепродажи у него осталось 100 долл. деньгами (из 
имевшихся 5000 долл.). М кладет 60 долл. в банк, а 40 
оставляет в виде мелких разменных купюр. Теперь он 

готов к первому дню торговли (скажем, 5 ноября 2011 
года). Что произошло при этом с уравнением баланса? 

 Капитал не изменился и остался равным 5000 

долл., т.е. таким, какой изначально был вложен в 
предприятие. 

 Долг еще равен нулю, потому что предприятие не 

должно никому, кроме самого М. 
 Активы уже не состоят полностью из наличных 

денег в сумме 5000 долл., а видоизменились.  
 

Прибыль 
Предположим, что М грамотно спланировал свои 

дела, и его бизнес удачен с самого начала. В один день, 
5 ноября, он продал весь запас цветов и растений за 

1800 долл. Купил их он за 1300 долл., так что прибыль 
составила 500 долл. Сначала прибыль осталась у 
предприятия и учтена как добавление к капиталу 

владельца.  
Снятие со счета означает изъятие владельцем из 

предприятия части денег. В примере М получил в 

первый день прибыль в размере 500 долл. Если он решит 
360 долл. взять себе в виде заработка, то это значит, что 
он присвоил эту сумму себе из общего фонда (капитал + 

обязательства) предприятия. Прибыль – это капитал до 
тех пор, пока она остается в предприятии. Когда же она 
присвоена кем-либо (владельцем), капитал предприятия 

уменьшается. В описанном примере 360 долл. денежных 
активов изъяты из бизнеса. Это отразится в балансе 
следующим образом. 

Кредиторы и дебиторы 
Кредитор – это лицо, которому предприятие 

должно деньги. Предприятие не всегда платит 
немедленно за товары и услуги, которые оно покупает. 

Обычно товар покупается в кредит со сроком на 30 дней, 
или 2 месяца, или 3 месяца со дня выписки счета-
фактуры. Например, наш предприниматель М 6 ноября 

купил в кредит у фирмы «К» горшечные растения 
стоимостью 730 долл. Тогда фирма «К» направит М счет-
фактуру на 730 долл. от 6 ноября со сроком кредита 30 

дней, в течение которых счет-фактура должна быть 
оплачена. Кредитор – это пассив предприятия. Баланс на 
конец 6 ноября выглядит так: 

дебитор – это лицо, которое должно деньги 
предприятию. Например, М продает товар в кредит г-ну 
З за 800 долл. на условиях что долг должен быть 

выплачен в течение 15 дней от момента выписки счета-
фактуры (допустим, 10 ноября). Значит, З является 
дебитором по отношению к М на 800 долл.  

 



44         

      

          

 

оларға ақы келесі тоқсанда тӛленетін болса да сіз нақты 
сатқан тауарлар мен қызметтердің жиынтық құны. Яғни, 

егер сіз тауар сатсаңыз немесе қызмет кӛрсетсеңіз, бірақ 
ол үшін әлі ақысын алмаған болсаңыз да ӛз кірісіңізге 
қосып оның сомасынан салық тӛлеуіңіз қажет. Салықты 

тӛлеу келесі түрде жүзеге асырылады: есептелген соманың 
½– жеке (корпоративтік) кіріс салығы, ½ әлеуметтік 
салық. Әлеуметтік салық әлеуметтік аударымдар сомасына 
тӛмендетіледі. Мысалы: тоқсандағы кіріс = 1 500 000 

теңге. 1 500 000 * 3% = 45 000 теңге. Сонда жеке 
(корпоративтік) кіріс салығы = 45 000/2 = 22 500 теңге. 
Әлеуметтік салық = 22 500 – 2 616 = 19 884 теңге. 

ЖК ҥшін әлеуметтік аударымдарды есептеу 
ЖК үшін әлеуметтік аударымдар объектісі олар 

табатын кіріс болып табылады. Арнайы салық режимдерін 

қолданатын жеке кәсіпкерлер үшін әлеуметтік аударымдар 
есептеуге қабылданатын кіріс мӛлшері тиісті қаржылық 
жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленетін 

ең тӛменгі қалақы мӛлшеріне теңестіріледі. 2013 жылы  ең 
тӛменгі жалақы мӛлшері – 18 600 теңге. Тоқсандағы 
ЕТЖ*3*5% = 2 799 теңге – бұл әлеуметтік аударымдар 

сомасы. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

БАНКІЛІК НЕСИЕ НЕ ҤШІН ҚАЖЕТ?  
 
Бизнесті қалыптастыру кезеңінде сіздің баспанаңыз 

кеңсе немесе қойма ретінде, ұялы телефоныңыз – жеке 
және кәсіпкерлік мақсаттарда, ал тауар сатудан түскен 
қаржы сіздің отбасыңызды асырауға пайдаланылуы мүмкін. 

Алайда, тәжірибелі және сауатты кәсіпкер «кәсіпорынның 
мүлкі» және жеке мүлік, «кәсіпорынның кірісі» және жеке 
кірісті бӛлек есепке алуды жүргізеді.   

Несиелік ресурстарды тартуға мұқтаждық кез 
келген кәсіпкерде, тіпті сәтті кәсіпкерде де туындайды. 
Біреулерге несие ағымдағы проблемаларды шешу үшін 

Как рассчитать налоги? 
Каждый предприниматель обязан платить налоги, 

размер которых определяется согласно используемому 
налоговому режиму (виды налоговых режимов 
рассмотрены подробно в разделе «Юридические аспекты 

предпринимательства»). 
Специальный налоговый режим на основе 

упрощенной декларации применяют представители 
малого бизнеса, которые соответствуют следующим 

условиям: для ИП – предельная среднесписочная 
численность работников за налоговый период составляет 
25 человек, в т.ч. сам индивидуальный 

предприниматель, и предельный доход за налоговый 
период не должен превышать 10 млн. тенге. 
Налоговый период для этого режима – 

календарный квартал. 
Основная налоговая отчетность – упрощенная 

декларация для представителей малого бизнеса – 

форма 910. Она сдается не позднее 15 числа второго 
месяца, следующего за отчетным периодом. Т.е., 
например, за 3 квартал 2013 года она должна быть сдана 

не позднее 15 ноября 2013 года. 
Расчет индивидуального (корпоративного) 

подоходного и социального налогов. 

Индивидуальный предприниматель в форме 910 
рассчитывает индивидуальный (корпоративный) налог, 
применяя ставку 3 % к полученному доходу за квартал. 
Полученный доход – это суммарная стоимость 

фактически проданных вами товаров или услуг, даже 
если оплата за них произойдет в следующем квартале. 
Т.е., даже если услугу вы оказали, товар продали, а 

деньги еще не получили – вы эту сумму должны 
включить в свой доход и заплатить с нее налог. Уплата 
налога производится следующим образом: ½ от 

рассчитанной суммы – индивидуальный (корпоративный) 
подоходный налог, ½ социальный налог. Социальный 
налог уменьшается на сумму социальных отчислений. 

Пример: доход за квартал = 1 500 000 тенге. 1 500 000 * 
3% = 45 000 тенге. Тогда индивидуальный 
(корпоративный) налог = 45 000/2 = 22 500 тенге. 

Социальный налог = 22 500 – 2 616 = 19 884 тенге. 
Расчет социальных отчислений для ИП 
Объектом социальных отчислений для ИП являются 

получаемые им доходы. Для индивидуальных 
предпринимателей, применяющих специальные 
налоговые режимы, размер дохода, принимаемого для 
исчисления социальных отчислений, приравнивается к 

размеру минимальной заработной платы, 
устанавливаемому законом о республиканском бюджете 
на соответствующий финансовый год. В 2013 году МЗП – 

18 600 тенге. МЗП*3*5% = 2 799 тенге за квартал – это 
сумма социальных отчислений. 

 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН БАНКОВСКИЙ КРЕДИТ?  
 
В период становления бизнеса ваше жилье может 

использоваться как офис или склад, мобильный телефон 
–как в личных, так и в предпринимательских целях, а 
выручка от продажи товаров – кормить вашу семью. 

Однако опытный и грамотный предприниматель всегда 
ведет раздельный учет «имущества предприятия» и 
личного имущества, «предпринимательского дохода» и 

личного дохода. 
Нужда в привлечении кредитных ресурсов 

возникает у любого предпринимателя, даже самого 
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қажет болса, келесілеріне несие бизнесті дамытуға немесе 
жаңа жобаны қаржыландыруға қажет, үшіншілері ӛз 

бзнесінің кірісін ұлғайтқысы келеді.   
Бизнес мақсаттарға несие – бұл сіздің 

бизнесіңізді дамытуға арналған несие болып табылады. 

Жаңа құрал-жабдықтар, ғимарат, шикізат, қайта сату 
тауарларын сатып алу – мұның бәрі сіздің бизнесіңіздің 
құрамдас бӛліктері, олар несиелер есебінен 
қаржыландырылуы мүмкін.   

Әрине, қарыз алушы неғұрлым тӛмен пайыздық 
ставкамен және ұтымды шарттармен несие алуды 
кӛздейді.  

Несиенің басты артықшылығы мейлі ол автомобиль 
сатып алу болсын немесе ӛнім берушілердің тауарларына 
ақы тӛлеу болсын сізге ӛз тілектеріңізді бірден жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. Бірақ несие алу банк белгілейтін 
белгілі процедуралармен байланысты. Сонымен қатар, 
банктің заңнамаға қайшы келетін нәрсені талап етуге 

құқығы жоқ.   
 
БАНКТІ ҚАЛАЙ ДҦРЫС ТАҢДАУ ҚАЖЕТ? 

 
Банкпен бірлесе жұмыс жасау туралы шешім 

қабылдау үдерісі бірнеше сатылардан тұрады: 

 Несиелеудің ең жақсы нұсқасын іздеу, банктердің 
несиелеу шарттарын зерттеу; 

 Бизнестегі нақтыланған тапсырманы орындау үшін 

банк таңдау. 
Банкпен бірлесе жұмыс істеу туралы клиенттің 

шешім қабылдауы кӛптеген шарттарға байланысты. 
Пайыздық ставка – несиенің толық құнына әсер ететін 
кӛрсеткіштердің тек бірі ғана.  

Сонымен қатар, валюта және несие мерзімі сияқты 
шарттар ӛте маңызды. Әдетте, несиенің мерзімі неғұрлым 
қысқа болса, ол соғұрлым арзан болады. Алайда, несие 
мерзімі қысқа болғанда, ай сайынғы тӛлемдер де үлкен 

болады, сондықтан сіз оларды уақытында тӛлей 
алмауыңызда мүмкін. Мұндай жағдайда сіз ӛзіңіздің 
несиелік тарихыңызды бүлдіріп аласыз, тіпті несиені 

жапқаннан кейін жаңасын алғыңыз келсе де банк сізге 
жаңа несие беруден бас тартуы мүмкін. Несиенің мерзімі 
оның мақсатына сәйкес болуы тиіс. Егер сіз ағымдағы 

сауда мәмілелеріне несие алатын болсаңыз, сізге бірнеше 
айлар да жеткілікті. Ал егер сіз ӛндірістік құрал-
жабдықтарды немесе жылжымайтын мүлікті сатып алуға 

несие алатын болсаңыз, оны жабуға бірнеше жылдар 
қажет. Мүмкіндігіне қарай, валютаның толқуы бойынша 
тәуекелге килікпес үшін несиені есептеулер жүргізетін 

валютада алуға тырысыңыз. Егер сіз мәмілелерді теңгемен 
жүзеге асыратын болсаңыз, бірақ несиені шет ел 
валютасында алуға тура келсе, банкте осы валютаны 

конверттеу тарифтерін (сатып алу-сату) біліңіз. Бұл 
тарифтер әдетте несиелік келісімшартта кӛрсетілмейді 
және валютаны сатып алу-сату бойынша банктің 
жұмысына ӛте тәуелді.  

Несиелік келісімшарттың басқа да маңызды 
шарттары – түрлі комиссиялар. Олар несиенің түпкілікті 
құнын тым ұлғайтып жіберуі мүмкін. Несие шарттарын 

талқылау кезінде сіз тӛлеуге тиіс болатын барлық 
комиссияларды, олардың  мӛлшерін және тӛлеу тәртібін 
кӛрсетуді ӛтініңіз. Несиені ұйымдастыру комиссиясына, 

шотты ашу және жүргізу, кредиттік желінің 
пайдаланылмаған бӛлігі, несиені мерзімінен бұрын жабу 
үшін комиссияларға ерекше назар аударыңыз.  

успешного. Одним кредит нужен для решения текущих 
проблем, другим для развития бизнеса или 

финансирования нового проекта, третьи – хотят 
повысить доходность своего бизнеса. 

Кредит на бизнес цели – это кредит на развитие 

вашего бизнеса. Покупка нового оборудования, 
помещений, сырья, товаров для перепродажи – все это 
составляющие вашего бизнеса, и они могут быть 
профинансированы за счет кредитов. 

Конечно, заемщик выбирает кредит исходя из 
наименьшей процентной ставки и с наиболее выгодными 
условиями. 

Главным преимуществом кредита является то, что 
он вам позволяет сразу осуществить свои желания, будь 
то покупка автомобиля или оплата за товары вашим 

поставщикам. Но получение кредита связано с 
определенными процедурами, которые устанавливает 
банк. При этом банк не имеет права требовать ничего, 

что противоречит законодательству.   
 
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ БАНК? 

 
Процесс принятия решения о сотрудничестве с 

банком включает в себя несколько этапов: 

 поиск наилучшего варианта кредитования, 
изучение условий кредитования банков; 

 выбор банка для решения конкретной задачи 

бизнеса. 
Принятие клиентом решений о сотрудничестве с 

банком зависит от многих условий. Процентная ставка – 
лишь один из нескольких показателей, влияющих на 
полную стоимость кредита. 

Очень важны такие условия, как валюта и срок 
кредита. Обычно, чем короче срок кредита, тем он 
дешевле. Однако, чем короче срок кредита, тем больше 
ежемесячные платежи и есть риски, что вы не сможете 

их вносить. В этом случае вы испортите себе кредитную 
историю и даже если вы погасите кредит и захотите 
взять новый, банк может отказать в выдаче нового 

кредита. Срок кредита должен соответствовать его цели. 
Если вы берете кредит для текущих торговых сделок, 
для погашения кредита вам может хватить нескольких 

месяцев. Если вы получите кредит на покупку 
производственного оборудования или недвижимости, его 
погашение потребует нескольких лет. По возможности, 

старайтесь брать кредит в той валюте, в которой вы 
ведете расчеты, чтобы не принимать на себя риски по 
колебаниям валюты. Если вы осуществляете сделки в 

тенге, но вынуждены взять кредит в иностранной 
валюте, узнайте в банке тарифы на конвертацию 
(покупку-продажу) этой валюты. Эти тарифы обычно 

не указываются в кредитном договоре и сильно зависят 
от работы банка по покупке-продаже валюты. 

Другие важные условия кредитного договора – 
всякие комиссии. Они могут сильно увеличить итоговую 

стоимость кредита. При обсуждении условий кредита 
попросите показать все комиссии, которые вы 
будете уплачивать, их размер и порядок уплаты. Особое 

внимание обратите на комиссии за организацию кредита, 
за открытие и ведение счетов, за неиспользованную 
часть кредитной линии, за досрочное погашение 

кредита. 
Не забудьте посмотреть на размер и порядок 

уплаты штрафных санкций – повышенных 
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Айыппҧл санкцияларын тӛлеу тәртібіне және 
мӛлшеріне – жоғары пайыздарға және 

ӛсімпҧлдарға, айыппҧлдарға қарауды ҧмытпаңыз. 
Олар бойынша саудаласуға ұялмаңыз. Егер сіз ӛз 
бизнесіңізге сенімді болсаңыз да, сіздің кемінде бір рет 

тӛлеуіңіз ықтимал.  
Қаржылық емес міндеттемелерді бҧзу ҥшін 

айыппҧл санкцияларының бар-жоғын тексеріңіз – 
бұл бухгалтерлік есептілікті, анықтамаларды және басқа да 

құжаттарды уақытында ұсынбау болып табылады. Қызмет 
кӛрсету қолайлылығын ескере отырып, банкпен болашақ 
қарым-қатынасыңызға кӛз жүгіртіңіз. Банк кеңсесі 

қаншалықты қолайлы және жақын орналасқан? «Банк-
клиент» жүйесі қандай функцияларды орындайды және ол 
сіздің бухгалтерияңызға ыңғайлы ма? Сіздің 

сұрауларыңызға банк қаншалықты тез жауап береді? Ол 
несиелерді қаншалықты тез ұсынады? Банк 
қызметкерлерімен қарым-қатынасыңыз жақсы ма? 

Сонымен бірге, ең бастысы – жай ғана сенім. Асығыс 
шешім қабылдамаңыз; банкті орын алып жататын  
маңызды сәттердің бәрін ескере отырып, таңдаңыз. Сіздің 

серіктесіңіз тӛмен емес пайыздық ставка ұсынған банктің 
ӛзі болуы мүмкін.  

1. Несиені тӛлеу едәуір қиындаған жағдайда 

не істеу керек (сатылған тауарлар ҥшін тӛлемнің 
кешігуі, сату кӛлемінің тӛмендеуі, болжанбаған 
жағдайлар)? Бҧл жағдайдан шығатын жол бар ма? 

Шешім – несиені қайта қҧрылымдау (несиенің 

қолданыстағы шарттарына ӛзгерістер енгізу). 
Жол біреу – банкке барып туындаған проблема 

туралы, қарызды тӛлеуге қаржының әзірге жоқ екенін 

жасырмай айтып беру. Сонда банк қызметкерлері сізге 
несиені қайта құрылымдауды ұсынуы мүмкін. Сізге қиын 
жағдайдан шығуға кӛмектесетін нұсқаны таңдап береді. 

Мысалға, сіз ай сайын тӛлей алатындай несие жабу 
кестесін ұсынады.  

Несие бойынша қарызды қайта құрылымдау түрлі 

құралдардың кӛмегімен жүзеге асырылады: 
Қайта қаржыландыру – ескі несиені жабу үшін 

жаңа несие беру. Жаңа несиені қызмет кӛрсетуші банктен 

немесе шарттары сізге тиімдірек басқа банктен алуға 
болады.  

Сонда сіздің ай сайынғы тӛлемдеріңізді азайтуға 

мүмкіндік пайда болады, сонымен қатар, сіздің бизнесіңізге 
мерзімді, несие сомасын және валютасын ыңғайлайды. 

Мерзімін ҧзарту – бірнеше ұсақ несиелерді жабу 
үшін жаңа несие беру, яғни, сізде тӛлем мерзімдері әр 

алуан бірнеше шағын несиелердің орнына айына бір рет 
тӛлейтін бір несие болады.  

Тӛлемнің мерзімін ҧзарту – қарызды тӛлеу 

мерзімін несиелік келісімшартта қарастырылғаннан 
кешірек мерзімге ауыстыру болып табылады. 

2. Кәсіби мамандардың кӛмегімен 

несиелендірудің оңтайлы бағдарламасын қалай 
таңдауға болады? 

Несиелендірудің оңтайлы бағдарламасы – сіз 

үшін және сіздің бизнесіңіз үшін ең тиімді, несие ресімдеу 
мерзімдері ыңғайлы, мерзімінен бұрын айыппұлсыз және 
комиссиясыз тӛлеу мүмкіндігі бар бағдарлама; сіздің 

бизнесіңіздің маусымдылығын және басқа да 
ерекшеліктерін ескере отырып несиені жабудың арнайы 
кестесін құру мүмкіндігі; компанияңыздың нақты қаржылық 

жағдайы туралы деректердің негізінде оның қаржылық 
жағдайына талдау жүргізу. 

Қазіргі уақытта банктерде әрбір клиентпен жеке 

процентов, пени, штрафов. Не стыдитесь по ним 
торговаться. Даже если вы уверены в своем бизнесе, 

есть вероятность, что хотя бы раз вам придется их 
заплатить. 

Проверьте, есть ли штрафные санкции за 

нарушение нефинансовых обязательств – 
несвоевременное предоставление бухгалтерской 
отчетности, справок и других документов. Посмотрите на 
ваши будущие отношения с банком, с учетом удобства 

обслуживания. Насколько близко и удобно расположен 
офис банка? Какие функции выполняет система «банк-
клиент» и удобна ли она вашей бухгалтерии? Насколько 

быстро банк реагирует на ваши запросы? Насколько 
быстро он будет предоставлять кредиты? Хорошие ли 
отношения с сотрудниками банка? Наконец, и это очень 

важно, - просто доверие. Не делайте поспешных 
решений; выбирайте банк с учетом всех важных для вас 
моментов. И возможно вашим партнером станет банк, 

предложивший не самую низкую процентную ставку. 
1. Что делать, если выплачивать кредит стало 

намного сложнее (задержка оплаты за проданные 

товары, снижение количества продаж, 
непредвиденные обстоятельства)? Есть ли выход 
из этой ситуации? 

Решение – реструктуризация кредита 
(внесение изменений в действующие условия 
кредита). 

Выход один – идти в банк и честно рассказать о 

возникшей проблеме, о том, что оплачивать долг – пока 
нечем. Тогда банковские работники могут предложить 
вам реструктуризацию кредита. Подберут тот вариант 

погашения кредита, который наиболее лучше поможет 
вам выбраться из сложной ситуации. Например, 
предложат такой график погашения кредита, который вы 

сможете ежемесячно вносить.  
Реструктуризация задолженности по кредиту 

проводится при помощи различных инструментов: 

Рефинансирование – выдача нового кредита для 
погашения старого. Новый кредит можно взять либо в 
обслуживающем банке, либо в другом банке на более 

выгодных для вас условиях. 
Тогда у вас появится возможность уменьшить свои 

ежемесячные платежи, а также подстроить под ваш 

бизнес срок, сумму и валюту кредита. 
Консолидация – выдача нового кредита для 

погашения нескольких мелких кредитов, т.е. у вас будет 
один кредит с одним ежемесячным платежом, вместо 

нескольких маленьких кредитов с разными датами 
погашения. 

Отсрочка платежа – вынесение погашения 

задолженности по кредиту на более поздний срок, чем 
это предусмотрено в кредитном договоре. 

2. Как выбрать оптимальную программу 

кредитования с помощью профессионалов? 
Оптимальная программа кредитования – 

наиболее подходящая для вас и вашего бизнеса 

программа, включающая наиболее удобные сроки 
оформления кредита, разрешение досрочного погашения 
без штрафов и комиссий; возможности построения 

специального графика погашения кредита с учетом 
сезонности и других особенностей вашего бизнеса; 
проведение анализа финансового положения вашей 

компании на основании данных, о ее фактическом 
финансовом состоянии. 

Сегодня в банках с каждым клиентом работает 
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жұмыс жасайтын, оңтайлы несиелеу бағдарламасын 
таңдап беретін, қажетті құжаттарды дайындауға 

кӛмектесетін, сонымен қатар, басқа банкілік қызметтер 
туралы түсіндіріп бере алатын несиелік сарапшы 
(кәсіпқой) жұмыс жасайды. 

3. Несиені пайдалану кезінде қандай 
қосымша шығындар болуы мҥмкін? Сіз банктен несие 
алған кезде банк қызметкерлерінен барлық қосымша 
шығындар – банк комиссиялары, қарау үшін тӛлем, 

сақтандыру құны, мүлікті бағалау және т.б. туралы толық 
айтып беруін ӛтініңіз.  

Әрбір банктің ӛзінің несиелік саясаты бар, сол 

арқылы несиелеу бойынша тарифтерді белгілеу 
қарастырылады. 

4. Несиені қандай валютада алған дҧрыс? 

Кірістеріңізді қандай валютада аласыз, сондай валютада 
несие алыңыз. Сонда сіз валютаны сатып алу/сату және 
валюта курстарының толқуына байланысты залалдардан 

құтыла аласыз. Егер сіз шет елде тауарды сатсаңыз/сатып 
алсаңыз, несиені ӛзіңіздің шет елдік әріптестеріңізбен есеп 
айырысулар жүргізетін валютада  алу қажет. 

5. Несиені мерзімінен бҧрын жабу кезінде 
неге назар аудару қажет? Несие таңдау кезінде 
мерзімінен бұрын жабу шарттарына, қайта құрылымдау, 

қайта қаржыландыру және несие мерзімін ұлғайту 
мүмкіндіктеріне кӛңіл бӛліңіз – бұл сізге банкке тәуелсіз 
болуға мүмкіндік береді.  

6. Несиені қайта қаржыландыру қызметін 

қашан пайдаланған дҧрыс? Егер басқа банктерде 
несиелер бойынша пайыздық ставка тӛмендесе сіз несиені 
қайта қаржыландыру қызметін пайдалана аласыз.  

 

отдельный кредитный эксперт 
(профессионал),который подберет оптимальную 

программу кредитования, поможет подготовить нужные 
документы, а также может объяснить условия других 
банковских услуг. 

3. Какие дополнительные расходы могут быть 
при использовании кредита? Когда вы берете кредит 
в банке, попросите сотрудников банка подробно 
рассказать обо всех дополнительных расходах – 

комиссиях банка, оплату за рассмотрение, стоимость 
страховки, оценки имущества и т.д. 

У каждого банка своя кредитная политика, которая 

также предусматривает установление тарифов по 
кредитованию. 

4. В какой валюте брать кредит? Берите 

кредиты в той валюте, в которой получаете доход. Тогда 
вы сможете избежать убытков на покупке/продаже 
валюты и колебаниях курсов валют. Если вы 

продаете/покупаете товар за границей, то необходимо 
брать кредиты в той валюте, в которой вы ведете 
расчеты со своими иностранными партнерами. 

5. На что следует обращать внимание при 
досрочном погашении кредита? При выборе 
кредита, обращайте внимание на условия досрочного 

погашения и возможность рефинансирования, 
реструктуризации и увеличения срока кредита – это 
позволит вам не зависеть от банка. 

6. Когда следует воспользоваться услугой по 

рефинансированию кредита? Если процентная 
ставка по кредитам в других банках станет ниже, вы 
сможете воспользоваться услугами по 

рефинансированию кредита.  
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«КӘСІПКЕР ҤШІН КЕРЕК ҚАРЖЫЛАР» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «ФИНАНСЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» 

 
5.1 тапсырма. Бизнесіңізді ҧйымдастыру ҥшін қажетті шаралар қҧнын бағалаңыз және олардың орындалу 
мерзімін белгілеңіз. 

Задание 5.1. Оцените стоимость того, что надо сделать для организации Вашего бизнеса, а также срок, в течение 
которого все это может быть сделано. 

 
2 кесте. Бизнес қҧрудың қҧнын бағалау. 

Таблица 2. Оценка стоимости создания бизнеса. 
 

 Жалпы қҧны/ 
Шығындар 

сомасы, теңге  
 
 

Общая 
стоимость/ 

Сумма затрат, 
тенге 

Меншікті 
қаражат/ 

қолда бар 
капитал, теңге 

 

 СС/капитал, 
имеющиеся 
в наличии, 

тенге 

Қажетті сома, 
теңге 

(гр.2-гр.3) 
 
 

Необходимая 
сумма, тенге 

(гр.2-гр.3) 

Тарту мерзімі 
 

 
 
 

Сроки 
привлечения 

Қаражатты 
тартудың 

мҥмкін кӛздері 
 
 

Возможные 
источники 

привлечения 
средств 

1 2 3 4 5 6 

Жҧмыстарды  
бастау ҥшін 

қандай қҧрал-
жабдық керек? 
1. 

2. 
3. 
 

 
 
Какое нужно 

оборудование, 
чтобы начать 
работы? 

1. 
2. 
3. 
 

 

     

Қҧрал-
жабдықтарды 
қосу және 

жӛндеу 
бойынша 
жҧмыстар 
тізімі.  

1. 
2. 
3. 

 
 
 

 
Список работ по 
подключения и 

наладке 
оборудования. 
1. 

2. 
3. 
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ЖК тіркеу, 

соның ішінде  
салық 
органында. 

 
 
 

 
Регистрация ИП, 
в т.ч. в 

налоговом 
органе. 
 

 
 
 

     

Ғимаратты 
жӛндеу қажет 

пе? Жҧмыстың 
кӛлемі мен 
бағасы. 

1. 
2. 
3. 

 
Нужен ли ремонт 
помещения? 
Объем и 

стоимость работ. 
1. 
2. 

3. 
 
 

 

     

Ғимаратты 
жабдықтау 
(жиһаз, 
оргтехника). 

1. 
2. 
3. 

 
Оснащение 
помещения 

(мебель, 
оргтехника). 
1. 

2. 
3. 
 

 
 

     

Бизнесті 
ҧйымдастыруғ
а қажетті 

шығындар 
жиыны: 
 

Итого расходы на 
организацию 
бизнеса: 
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5.2 тапсырма. Сҧрақтарға жауап беріңіздер.  
Ӛз бизнесімді дамыту ҥшін мен жеке жинағымнан қанша ақшаны беруге дайынмын? 

Мен кімнен қарызға ақша ала аламын? 
Ақшаны алудың басқа да жолдары бар ма? 
 

Задание 5.2. Ответьте на вопросы: 
Сколько личных сбережений я готов дать для развития своего дела? 
У кого я могу одолжить деньги? 
Существуют ли еще другие возможности получения денег? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.3 тапсырма. Отбасыңыздың кҥнелту бюджетін қҧрыңыз. 
Задание 5.3. Составьте прожиточный бюджет своей семьи. 

 
3 кесте. Отбасының кҥнелту бюджеті. 

Таблица 3. Прожиточный бюджет семьи. 

 

Отбасылық бюджет баптары  
Статьи семейного бюджета 

Айына орташа сома (тенге)  
Средняя сумма в месяц (теңге) 

Тамақтану шығындары  
Расходы на питание 

 

Азық-тҥлікке жатпайтын тауарлар  
Непродовольственные товары 

 

Кӛлік шығындары  
Транспортные расходы 

 

Коммуналдық тӛлемдер  
Коммунальные платежи 

 

Білім, даму  

Образование, развитие  

 

Кӛлденең шығындар  

Непредвиденные расходы 

 

Жиыны / Итого:  

 

5.4 тапсырма. Болуы мҥмкін айлық кірісіңізді бағалаңыз. Бҧл бірнеше әдістермен орындалуы ықтимал: 
- Сәйкес шарттарда жҧмыс істейтін бәсекелестің (немесе бәсекелестердің) тҥсімін білу (егер де сіз дәл 

сондай бизнеспен, бірақ басқа шағын ауданда айналысуды жоспарлағаныңызды айтсаңыз, әдетте 

сатушылар кҥнделікті тҥсімдерін жасырмайды). 
 
Задание 5.4. Оцените Ваш возможный месячный доход. Это может быть сделано несколькими способами:  

 
-      узнать выручку у конкурента (или конкурентов), который работает в аналогичных условиях (обычно продавцы не 

делают секрета в дневной выручке, если Вы скажете, что планируете заняться таким же бизнесом, но в другом 
микрорайоне). 
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- клиенттердің санын бағалап, сатып алудың орташа сомасын мӛлшерлеп, ай сайынғы кірісті есептеу 
(клиенттер саны мен орташа соманы бәсекелестің жҧмысын бірнеше сағат бақылап отырп анықтауға 

болады). 
- оценить количество клиентов и, прикинув среднюю сумму покупки, вычислить месячный доход (количество клиентов и 
среднюю сумму можно уточнить, просто наблюдая несколько часов за работой конкурента). 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.5 тапсырма. Ағымдағы ай сайынғы шығындардың есебін қҧрастырыңыз (бірмерзімдік шығындар 
бизнестің басталуы есебінде ескерілген).  

Задание 5.5. Сделайте расчет текущих ежемесячных расходов (единовременные были учтены в расчете начала 
бизнеса). 
 

4 кесте. Ағымдағы ай сайынғы шығындар есебі. 

Таблица 4. Расчет текущих ежемесячных расходов. 
 

№ 
Шығындар  (теңгемен) 

Расходы (в тенге) 

Ай  
Месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Жалдау  
Аренда 

      

2 Жҧмысшыларға жалақы 
Зарплата работникам 

      

3 Кӛлік  
Транспорт 

      

4 Материалдар мен тауарларды сатып алу  

Закупка материалов и товаров 

      

5 Қҧрал-жабдықтарды жӛндеу  

Ремонт оборудования 

      

6 Электр қуаты   
Электроэнергия  

      

7 Газ  
 

      

8 Су және кәріз жҥйесі  
Вода и канализация 

      

9 Қоқысты шығруға тӛлемдер  
Платежи за вывоз мусора 

      

10 Телефон, Ғаламтор  
Телефон, Интернет 

      

11 Несие бойынша пайыздар  
Проценты по кредиту 

      

12 Кӛлденең шығындар  

Непредвиденные расходы 

      

 Жиыны:  

Итого: 
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5.6 тапсырма. Сіздің бизнесіңіздің алғашқы 6 айғы жҧмысының бюджетін қҧрыңыз. 

Задание 5.6. Составьте бюджет на первые 6 месяцев работы Вашего бизнеса. 
 

5 кесте. Қаржылық бюджет. 

Таблица 5. Финансовый бюджет. 
 

№  

Ай  
Месяц 

1 2 3 4 5 6 

1 Шығындар (алдыңғы кестеден)  
Расходы (из предыдущей таблицы) 

      

2 Бір реттік бастапқы шығындар (тіркелу, ғимаратты жӛндеу, 
жиһаз)  
Одноразовые начальные расходы (регистрация, ремонт помещения, 

мебель) 

      

3 Кірістер  
Доходы 

      

4 Тауарды сатудан тҥсімдер  
Выручка от продажи товара 

      

5 Басқа да кірістер  
Прочие доходы 

      

6 Салықтарды тӛлеу (патенттер қҧны) 
Уплата налогов (стоимость патента) 

      

 
 

 
 
 

 
 

 
Пайда  (3+4+5-1-2-6) 

Прибыль (3+4+5-1-2-6)  
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5.7 тапсырма. Шот-фактура бланкісін толтырыңыз. 
 

 
 

Мысалы  

 
 
Шот-фактура  № ______  « ___»_____________ 2014ж.                                                                                  (1) 
 

Жеткізуші: ЖШС «______________________»                                                                                                        (2) 
Жеткізушінің БСН және мекен-жайы: БСН _____________________, ________________________ қ. 
_____________________________кӛшесі                                                                                                                  (2а) 

 
Жеткізушінің есептік шоты: жоқ                                                                                                                         (2б) 
 

Тауарды (жҧмысты, қызметті) жеткізудің келісім-шарты (контракт): ________________________-ға 
_______________________________________-тан келісім-шарт                                                                                  (3) 
  

Келісім-шарт (контракт) бойынша тӛлем шарты: қолма қол есептесу                                                                (4) 
 
Жеткізілетін тауарлардың (жҧмыс, қызмет) тағайындалған орны: ҚР, 

___________________________________________________________________________________  
(мемлекет, аймақ,  облыс, аудан, қала, кӛше) 
 

Тауарды (қызметті, жҧмысты) жеткізуді жҥзеге асырудға сенімхат: сенімхатсыз                                            (5) 
 
Жеткізу тәсілі: ӛзіндік тасымалдау                                                                                                                              (6) 
 

Тауарлық-кӛліктік тасымал қағаз                                                                                                                                (7) 
 
(БСН, атауы, мекен-жайы)                                                                                                                                          (8) 
 
(БСН, атауы, мекен-жайы)                                                                                                                                          (9) 
 

Сатып алушы: «______________________» ЖШС                                                                                                   (10) 
 
Сатып алушының БСН/СТН мен мекен-жайы: _______________ БСН/СТН, _________________қ.  

___________________к-сі                                                                                                                                       (10а) 
                   
Сатып алушының есептік шоты: жоқ                                                                                                                (10б) 

 

№ 

Тауарлардың 
қызметтің, 
жұмыстың) 

атауы 

Ӛл-
шем 
бірліг

і. 

Саны 
(кӛлем) 

Бағас
ы  
KZT 

Тауардың 

(қызметтің, 
жұмыстың) 
құны, 

ҚҚС-сыз 

ҚҚС  

Барлық 
сатылым 
құны 

Акциз 

Мӛлшерл

еме  
Сома 

Мӛлшерл

еме  
Сома 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1      ҚҚС-сыз 0,00  0 0,00 

Есеп бойынша барлығы   0,00    

 
Басшы:                                                                      Берді: (жауапты жеткізуші тұлға) 

____________________________________                   ____________________________________ 
         (ТАӘ, қолы)                                            МО                               (ТАӘ, қолы) 
 

Бас бухгалтер 
____________________________________                   ____________________________________ 
          (ТАӘ, қолы )                                                                             (ТАӘ, қолы ) 
 

Ескерту: мӛрсіз жарамсыз. Түпнұсқа (бірінші кӛшірме) – сатып алушыға. Кӛшірме (екінші кӛшірме) – жеткізушіге.  
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Задание 5.7. Заполните бланк счета-фактуры. 
 

Пример 
 

Счет-фактура № ______ от « ___»_____________ 2014г.              (1) 

 
Поставщик: ТОО «___________________________»                                                                                              (2) 

               
БИН и адрес поставщика: БИН ________________ г. ________________ ул. _______________                               (2а) 

 
Расчетный счет поставщика: нет                                                                                                                        (2б) 
 

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на ______________________ 
________ от _____________________________________________________________________                                     (3) 
 

Условия оплаты по договору (контракту): наличный расчет                                                                                (4) 
 
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, г. __________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(государство, регион, область, город, район, улица) 
 

Доверенность на осуществление поставки товаров (работ, услуг): без доверенности                                      (5)  
 
Способ поставки: самовывоз                                                                                                                                   (6) 

 
Товарно-транспортная накладная                                                                                                                               (7) 
 
(БИН, наименование, адрес)                                                                                                                                      (8) 

 
(БИН, наименование, адрес)                                                                                                                                       (9) 
  

Покупатель: ТОО «___________________________»                                                                                               (10) 
 
БИН/ИИН и адрес покупателя: БИН/ИИН ________________ г. ________________  

 
ул. _______________                                                                                                                                              (10а) 
    

Расчетный счет покупателя: нет                                                                                                                        (10б) 
 

№ 
Наименование 
товаров (работ, 

услуг) 

Ед. 

изм. 

Кол. 

(объем) 

Цена 

KZT 

Стоимость 
товаров 
(работ, 

услуг) 
без НДС 

НДС 
Всего 

стоимость 

реализации 

Акциз 

Ставка Сумма Ставка Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1      
Без 
НДС 

0,00  0 0,00 

Всего по счету   0,00    

 
Руководитель:                                                             Выдал: (ответственное лицо поставщика) 
____________________________________                   ____________________________________ 

               (ФИО, подпись)                            МП                          (ФИО, подпись) 
 
Главный бухгалтер 

____________________________________                   ____________________________________ 
               (ФИО, подпись)                                                          (ФИО, подпись) 
 
Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - 

поставщику. 
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6. КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҚҦҚЫҚТЫҚ 
АСПЕКТІЛЕРІ 

 
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҚАНДАЙ ТҤРЛЕРІ БАР?   
 

Мемлекет кәсіпкерлік қызметтің бостандығына 
кепілдік береді және оны қорғау мен қолдауды қамтамасыз 
етеді. 1995 жылғы 30 тамыздағы ҚР Конституциясының  
26-бабына сәйкес: «Әрбір адамның кәсіпкерлік қызмет 

бостандығына, ӛз мүлкін кез келген заңды кәсіпкерлік  
қызметке пайдалануға құқығы бар». 

Жеке кәсіпкерлік субъектілерін заң үлкен үш топқа 

бӛледі:  
1.Шағын кәсіпкерлік субъектілері – 

жұмысшыларының саны 50 адамнан аспайтын,  

активтерінің орташа жылдық құны жылына 97 080 000 
теңгеден артық емес (2012 жылға) жеке кәсіпкерлер және 
заңды тұлғалар. Активтердің жоғарғы құнын есептеу жеңіл 

– 60 000 тиісті қаржылық жылға республикалық бюджет 
туралы заңда белгіленген айлық есептік кӛрсеткіш 
мӛлшеріне кӛбейту қажет (2013 жылы - 1 731 теңге). 

2. Орта кәсіпкерлік субъектілері – жеке 
кәсіпкерлікті жүзеге асыратын, бірақ шағын және ірі 
кәсіпкерлік ӛкілдеріне жатпайтын, жеке кәсіпкерлер және 

заңды тұлғалар. 
3. Ірі кәсіпкерлік субъектілері – 

жұмысшыларының саны 250 адамнан асатын,  активтерінің 
орташа жылдық құны 2012 жылға 525 850 000 теңгеден 

артық (325 000 * тиісті қаржылық жылға республикалық 
бюджет туралы заңда белгіленген айлық есептік кӛрсеткіш 
мӛлшері) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын заңды 

тұлғалар.  
Шағын кәсіпкерлік субъектілері жүзеге асыра 

алмайды: 

 есірткі заттарының, психотроптық құралдар мен 
есірткі және психотроптық заттар ӛндіруге болатын 

заттардың айналымына байланысты қызмет; 
 акцизделетін ӛнімді ӛндіру және (немесе) кӛтерме 

сату; 

 нан қабылдау пункттерінде астықты сақтау 
қызметі; 

 лотерея жүргізу; 
 ойындық және шоу-бизнес саласындағы қызмет; 

 мұнайды, мұнай ӛнімдерін, газды, электр және 
жылу қуатын сату және қайта ӛңдеу, ӛндіру қызметтері; 

 радиоактивтік материалдар айналымына 

байланысты қызмет; 
 банкілік қызмет (немесе банкілік операциялардың 

жеке түрлері) және сақтандыру нарығындағы қызмет 
(сақтандыру агентінің қызметінен басқа); 

 аудиторлық қызмет; 
 құнды қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет; 

 несие бюроларының қызметі; 
 күзет қызметі. 

Қызмет түрлерінің белгілі бір бӛлігі лицензиялауға 
жатады, сондықтан, ҚР 2007 жылғы 11 қаңтардағы 
«Лицензиялау туралы» Заңына сәйкес лицензиялауға 

жататын жеке кәсіпкерлік түрлерін жүзеге асыру үшін  
лицензия алуыңыз қажет.  

 

 
 
 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
КАКИЕ ВИДЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
СУЩЕСТВУЮТ?   

 
Государство гарантирует свободу 

предпринимательской деятельности и обеспечивает ее 
защиту и поддержку. Согласно ст. 26 Конституции РК от 

30 августа 1995 г.: «Каждый имеет право на свободу 
предпринимательской деятельности, свободное 
использование своего имущества для любой законной 

предпринимательской деятельности». 
Субъектов частного предпринимательства закон 

делит на три большие группы: 

1. Субъекты малого предпринимательства – 
индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
имеющие число работников не более 50 человек, 

среднегодовой стоимостью активов (активы отражаются 
на балансе) за год не выше 97 080 000 тенге (на 2012 
год). Рассчитать максимальную стоимость активов легко 

– надо умножить 60 000 на размер месячного расчетного 
показателя, установленного законом о республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год (в 2013 

году - 1 731 тенге). 
2. Субъекты среднего предпринимательства – 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие частное предпринимательство, но не 

относящиеся к представителям малого и крупного 
предпринимательства.  

3. Субъекты крупного предпринимательства – 

юридические лица, осуществляющие частное 
предпринимательство, со среднегодовой численностью 
работников более 250 человек или общей стоимостью 

активов за год свыше 525 850 000 тенге в 2012 году 
(325 000 * размер месячного расчетного показателя, 
установленного законом о республиканском бюджете на 

соответствующий финансовый год). 
Субъекты малого предпринимательства не могут 

осуществлять: 

 деятельность, связанную с оборотом 
наркотических средств, психотропных средств и 
веществ, из которых можно производить наркотические 

и психотропные средства; 
 производство и (или) оптовую реализацию 

подакцизной продукции; 
 деятельность по хранению зерна на 

хлебоприемных пунктах; 

 проведение лотереи; 
 деятельность в сфере игорного и шоу-бизнеса; 

 деятельность по добыче, переработке и продаже 
нефти, нефтепродуктов, газа, электрической и тепловой 

энергии; 
 деятельность, связанную с оборотом 

радиоактивных материалов; 
 банковскую деятельность (либо отдельные виды 

банковских операций) и деятельность на страховом 

рынке (кроме деятельности страхового агента); 
 аудиторскую деятельность; 

 профессиональную деятельность на рынке 
ценных бумаг; 

 деятельность кредитных бюро; 

 охранную деятельность. 

Часть видов деятельности подлежит 
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БИЗНЕСТІҢ ҚАНДАЙ ТҤРЛЕРІ БАР? 
 
Сізге, болашақ кәсіпкер ретінде ӛз бизнесіңізді 

қалай жүргізетініңізді анықтап алу керек. Бұған кӛп нәрсе 
байланысты: бизнесті жүргізудің және тіркеудің 
ерекшеліктері; бухгалтерлік есеп; қаржылық 

тәуекелдердің кӛлемі; салықтар; пайда; құқықтық 
жауапкершілік. 

Кӛптеген бизнесмендер ӛздерінің кәсіпкерлік 

жолдарын жеке кәсіпкерлік нысанынан (ЖК) бастаған, 
одан әрі бизнестің даму шамасына қарай компаниялар, 
мысалға, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер (ЖШС) 

құрған.  
 
ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛЕР (ЖК) 

ДЕГЕНІМІЗ КІМДЕР? 
 
Жеке кәсіпкерлік – азаматтардың меншігіне 

негізделген және азаматтардың атынан  олардың 
тәуекелдері мен жауапкершілігімен (мүлік) жүзеге 
асырылатын, кіріс алуға бағытталған жеке тұлғалардың 
кәсіпкерлік қызметі. Жеке кәсіпкер іскерлік 

қҧжаттаманың арнайы бланктерін, мӛрлерді және 
мӛртабандарды пайдалануға қҧқығы бар (бірақ 
міндетті емес). 

ЖК мемлекеттік тіркеу кәсіпкердің орналасу орны 
бойынша салық органында ЖК ретінде есепке тұру 
жолымен жүзеге асырылады.  

Егер сіз заңға сәйкес салық есебінде тұруға тиіс 
болсаңыз, бірақ бұлай жасамасаңыз,онда сіздің қызметіңіз 
тыйым салынған болып табылады. Бұл үшін жауапкершілік 

қарастырылған. ҚР 1997 жылғы 16 шілдедегі №167-І 
Қылмыстық кодексінің 190-бабына сәйкес «Кәсiпкерлiк 
қызметтi тiркеуден ӛтпей не рұқсат (лицензия) алу мiндеттi 

болған жағдайларда арнаулы рұқсатсыз (лицензиясыз) 
немесе лицензиялау шарттарын бұзып жүзеге асыру, сол 
сияқты кәсiпкерлiктiң тыйым салынған түрлерiмен 

шұғылдану, егер осы әрекеттер азаматқа, ұйымға немесе 
мемлекетке iрi залал келтiрсе, не iрi мӛлшерде табыс 
табумен немесе ірі мӛлшерде акцизделетін тауарларды 
ӛндірумен, сақтаумен, тасымалдаумен не ӛткізумен 

байланысты болса - айлық есептік кӛрсеткіштің бес жүзден 
бір мыңға дейінгі мӛлшерінде айыппұл салуға не бір жүз 
сексен сағаттан екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге 

қоғамдық жұмыстарға тартуға, не бір жылға дейінгі 
мерзімге түзеу жұмыстарына, не елу айлық есептік 
кӛрсеткішке дейінгі мӛлшерде айыппұл салына отырып не 

онсыз, екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шектеуге жазаланады.» 

Егер кіріс 20 000 айлық есептік кӛрсеткішті құраса 

және асса айлық есептік кӛрсеткіштің бір мыңнан бір 
жарым мыңға дейінгі мӛлшерінде айыппұл салуға, не 
мемлекет пайдасына  мүлкі тәркіленіп немесе онсыз, бес 

жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға 
жазаланады. 

ЖК тек ҚР азаматтары және оралмандар 

(Қазақстанға басқа елдерден қоныс аударған 
қазақтар) бола алады. Шет елдік азаматтар және 
азаматтығы жоқ, тіпті жақын елдердегі тҧлғалар 

лицензированию, поэтому вы должны получить 
лицензии на осуществление видов частного 

предпринимательства, подлежащих лицензированию, в 
соответствии с Законом РК от 11 января 2007 года 
«О лицензировании».  

 
КАКИЕ ФОРМЫ БИЗНЕСА СУЩЕСТВУЮТ? 
 
Вам, как будущему предпринимателю, надо 

определиться каким образом вы будете вести свой 
бизнес. От этого будет зависеть многое: особенности 
регистрации и ведения бизнеса; бухгалтерская 

отчетность; объем финансовых рисков; налоги; 
прибыль; юридическая ответственность. 

Многие бизнесмены начинали свой 

предпринимательский путь с такой формы как 
индивидуальное предпринимательство (ИП), и далее, по 
мере развития бизнеса, создавали компании, например, 

товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО). 
 
КТО ТАКИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ (ИП)? 
 
Индивидуальное предпринимательство – это 

предпринимательская деятельность физических лиц, 
направленная на получение дохода, основанная на 
собственности граждан и осуществляемая от имени 
граждан за их риск и под их ответственность 

(имуществом). Индивидуальный предприниматель 
имеет право (но не обязан) использовать 
персональные бланки деловой документации, 

печать, штампы. 
Государственная регистрация ИП осуществляется 

путем постановки на учет в качестве ИП в налоговом 

органе по месту нахождения предпринимателя. 
Если вы должны состоять на налоговом учете, 

согласно законодательству, но этого не делаете, то ваша 

деятельность является запрещенной. За это 
предусмотрена ответственность. Согласно статьи 190 
Уголовного кодекса РК от 16 июля 1997 года № 167-I 

«Осуществление предпринимательской деятельности без 
регистрации, … а также в случаях, когда такое 
разрешение (лицензия) обязательно…, если эти деяния 

сопряжены с извлечением дохода в размере 10 000 
месячных расчетных показателей, наказываются 
штрафом в размере от 500 до 1000 месячных расчетных 
показателей либо привлечением к общественным 

работам на срок от 180 до 240 часов, либо лишением 
свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере до 50 
месячных расчетных показателей либо без такового». 

А если доход составил 20 000 месячных расчетных 
показателей и более, то наказываются штрафом в 
размере от 1000 до 1500 месячных расчетных 

показателей либо лишением свободы на срок до 5 лет с 
изъятием имущества в пользу государства или без него. 
Поэтому лучше не рисковать. 

ИП могут быть только граждане РК и 
оралманы (казахи, переселившиеся в Казахстан 
из других стран). Иностранные граждане и лица 

без гражданства, даже из близлежащих стран, не 
могут быть ИП за исключением граждан 
Киргизии, России и Беларуси, так как согласно 

международному договору «О правовом статусе 
граждан одного государства, постоянно 
проживающих на территории другого 
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Қырғызстан, Ресей, Беларусия елдерін қоспағанда 
ЖК бола алмайды, себебі Беларусия Республикасы, 

Қазақстан Республикасы, Қырғызстан 
Республикасы және Ресей Федерациясы 
арасындағы 1998 жылғы 28 сәуірдегі «Басқа 

мемлекеттің аумағында тҧрақты тҧратын бір 
мемлекеттің азаматының қҧқықтық мәртебесі 
туралы» халықаралық келісімшартқа сәйкес  (ҚР 
1999 жылғы 30 желтоқсандағы  №20-ІІ Заңымен 

бекітілген) тҧрақты тҧратын тҧлға сол Тараптың 
қҧқықтары мен бостандықтарын пайдаланады 
және Тараптардың конституцияларында, 

келісімшартта белгіленген міндеттемелер 
жҥктеледі. Қырғызстан, Ресей, Беларусия елдерінің 
Қазақстанда мекендеу қағазы бар азаматтары жеке 

кәсіпкер бола алады (егер осы мәселе бойынша 
түсініспеушіліктер туындаса, ҚР Бас прокуратурасының 
2010 жылғы 22 шілдедегі № 7-21/1809 хатына сілтеме 

жасауға болады).  
ЖК ӛз міндеттемелері бойынша ҚР заңдарына 

сәйкес алынуы мүмкін емес мүліктерді қоспағанда барлық 

мүлкімен жауапкершілік жүктеледі. ЖК үшін ең басты 
тәуекел болып табылатын да осы, яғни міндеттемелерді 
орындамағаны үшін барлық жеке мүлкінен айырылуы 

мүмкін.   
ЖК тӛмендегідей құқыққа ие: 
1. заңдармен тыйым салынбағанның барлығын 

жасауға; 

2. тауарларға (жұмыстар, қызметтер) ӛз бағаларын 
белгілеуге  (бәсекелестікті шектеуге байланысты 
тауарларды қоспағанда); 

3. Қазақстан ішінде және шет елдерде жұмыс 
істеуге (сыртқы экономикалық қызмет); 

4. ӛз мүдделерін қорғау үшін түрлі бірлестіктерге 

бірігуге; 
5. жеке кәсіпкерлік субъектілері бірлестіктері 

арқылы заң жобаларын дайындауда белгіленген 

ӛлшемдерге сәйкес келетін сарапшы болуға (сарапшылық 
кеңес жұмысына қатысуға); 

6. ӛз құқықтарын қорғау үшін құқық қорғау, сот 

және басқа да мемлекеттік органдарға ӛтініш білдіруге; 
7. кәсіпкерліктің барлық мәселелері бойынша 

заңнаманың бұзылуына немесе орындалмауына әсер ететін 

себептер мен шарттар туралы ӛз ұсыныстарын енгізуге; 
8. егер кәсіпкерлер жеңілдетілген салық 

декларациясы бойынша жұмыс істейтін болса олардың 
жұмысшыларды жұмысқа алуға құқығы бар; 

9. тҧрғындардың тҧрмысы тӛмен топтарына, 
әлеуметтік, мәдени және экономикалық бағыттағы 
объектілерге кӛмектесуге немесе кӛмекті 

ҧйымдастыруға қатысуға. 
ЖК, шағын бизнес субъектілерінің сонымен 

қатар мемлекеттік меншіктегі 1 жылдан астам 

пайдаланылмаған объектілерді жалға алуға немесе оларға 
сенімді басқаруға беруге құқығы бар. Ал бір жыл ӛткеннен 
кейін (жалға алу шарты талаптарын орындаған жағдайда) 

тұрғындарға қызмет кӛрсету саласын дамыту және 
ӛндірістік қызмет үшін бұл объектілерге меншік құқығын 
тегін алуға құқықтары бар.  Шын мәнінде бұл құқық сауда-

делдалдық қызметті жүзеге асыратын шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне қатысы жоқ. 

ЖК міндетті: 

1) ҚР заңнамаларын сақтау; 
2) жеке және заңды тұлғалардың құқықтары мен 

государства» от 28 апреля 1998 года, 
заключенному между Республикой Беларусь, 

Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой 
и Российской Федерацией (ратифицированному 
Законом РК от 30 декабря 1999 года № 20-II) 

предусмотрено, что постоянный житель 
пользуется такими же правами и свободами и 
несет такие же обязанности, что и граждане 
Стороны проживания с изъятиями, 

установленными Договором и конституциями 
Сторон. Следовательно, граждане Киргизии, России и 
Беларуси, имеющие вид на жительство в Казахстане, 

тоже имеют право быть индивидуальными 
предпринимателями (в случае, если возникнут 
недопонимания по этому вопросу с налоговыми 

органами, можно сослаться на Письмо Генеральной 
прокуратуры РК от 22 июля 2010 года № 7-21/1809).  

ИП несут ответственность по своим обязательствам 

всем своим имуществом, за исключением имущества, 
которое не может быть изъято в соответствии с 
законами РК. Именно это является самым большим 

риском для ИП, ведь за неисполнение обязательств 
можно потерять свое личное имущество. 

ИП имеют право: 

1. делать все, что не запрещено законами; 
2. устанавливать свои цены на товары (работы, 

услуги) (за исключением товаров, связанных с 
ограничением конкуренции); 

3. работать как внутри Казахстана, так и за 
рубежом (внешнеэкономическая деятельность); 

4. объединяться в различные объединения для 

защиты и представления своих интересов; 
5. быть экспертами (участвовать в работе 

экспертных советов) при подготовке законопроектов 

через объединения субъектов частного 
предпринимательства, соответствующие установленным 
критериям; 

6. обращаться в правоохранительные, судебные и 
другие государственные органы для защиты своих прав; 

7. вносить свои предложения об устранении 

причин и условий, способствующих неисполнению или 
нарушению законодательства по всем вопросам 
предпринимательства; 

8. если предприниматели работают по упрощенной 
налоговой декларации, они имеют право принимать на 
работу работников; 

9. помогать или принимать участие в 

организации помощи малоимущим слоям 
населения, объектам социального, культурного и 
экономического направления. 

ИП, субъекты малого бизнеса, имеют право 
также на передачу им в доверительное управление или 
в аренду неиспользуемые более 1 года объекты 

государственной собственности. А по истечении года (в 
случае выполнения условий договора аренды) имеют 
право на бесплатное получение права собственности на 

эти объекты для производственной деятельности и 
развития сферы услуг населению. Правда это право не 
относится к субъектам малого предпринимательства, 

осуществляющим торгово-посредническую 
деятельность. 

ИП обязаны: 

1) соблюдать законодательство РК; 
2) соблюдать права и законные интересы 
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заңды мүдделерін, тұтынушылар құқықтарын сақтау; 
3) ӛндірілетін ӛнімнің ҚР заңнамалары талаптарына 

сәйкестігін қамтамасыз ету (стандарттар, 
сертификаттаулар); 

4) ҚР лицензиялау туралы Заңына сәйкес 

лицензиялауға жататын жеке кәсіпкерлік түрлерін жүзеге 
асыруға лицензиялар алу; 

5) ҚР заңдарына сәйкес азаматтық-құқықтық 
жауапкершілікті міндетті сақтандыруды жүзеге асыру 

(қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен 
байланысты объектілері иелерін, туроператорды және 
турагентті, кӛлік құралдырының иелерін, жолаушылар 

алдында тасымалдаушыны). 
Жеке кәсіпкерлік бір азаматпен (жеке кәсіпкерлік) 

немесе азаматтар тобымен (бірлескен кәсіпкерлік) заңды 

тұлға құралмай  жүзеге асырылады. 
 
 

 
 
 

 
БІРЛЕСКЕН КӘСІПКЕРЛІКТІҢ (БК) 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ НЕДЕ? 

 
Жеке кәсіпкерлікті кәсіпкердің ӛзі дербес түрде, 

сонымен қатар, азаматтар (кәсіпкерлер) тобы бірлесе 
отырып жүзеге асырылады.  

Бірлескен бизнес кезінде жекеменшік кәсіпкерлікке 
байланысты барлық мәмілелер іске асырылады, ал 
құқықтар мен міндеттер бірлескен кәсіпкерліктің барлық 

қатысушылары атынан алынады және жүзеге асырылады.  
Жҧбайлардың кәсіпкерлігі 
Неке уақытында жұбайлар жинаған мүлік егер 

олардың арасындағы келісімшартта жұбайлардың бірінің 
үлестік меншігі, жұбайлардың біріне немесе әрқайсысына 
белгілі бӛлікте меншік құқығымен тиістілігі 

қарастырылмаса олардың ортақ меншігі болып табылады. 
Жұбайлардың әрқайсысының мүліктері егер неке 
барысында жұбайлардың ортақ мүлкі есебінен бұл мүліктің 

құнын елеулі арттырған салымдар жүзеге асырылса 
(күрделі жӛндеу, қайта жаңғырту) олардың ортақ меншігі 
деп танылуы мүмкін. 

Жұбайларға некеге тұрғанға дейінгі тиісті мүлік, 
сонымен қатар, неке кезінде олар сыйлыққа немесе мұраға 
алынған мүлік олардың әрқайсысының меншігі болып 
табылады.  

Жеке пайдалану заттары (киім, аяқ киім) олар неке 
барысында жұбайлардың ортақ қаржысы есебінен сатып 
алынған асыл әшекейлер мен басқа да сәндік бұйымдарды 

қоспағанда оны пайдаланған жұбайдың меншігі болып 
табылады.  

Жұбайлардың бірінің міндеттемелері бойынша  

ӛндіріп алу оның меншігіндегі мүлікке, сонымен қатар, 
бӛлген кезде оған тиісті болатын жұбайлардың ортақ 
мүлкіндегі оның үлесіне бағытталады. Жұбайлардың ортақ 

бірлескен меншігіне құқықтың ерекшеліктері ҚР неке және 
отбасы туралы заңнамасында белгіленген.   

Алайда, некеде тұрған жеке тұлға жұбайын кәсіпкер 

ретінде атамастан жеке кәсіпкерлікті жүзеге асырғанда 
оның жұбайының кәсіпкерлік қызметпен айналысуға 
келісімі талап етілмейді.  

Бірақ, ЖК жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыруға 
жұбайлардың ортақ мүлкі пайдаланылса, мұндай жағдайда 
жұбайының пайдалануға келісімі қажет.  

физических и юридических лиц, в частности, права 
потребителей; 

3) обеспечивать соответствие производимой 
продукции требованиям законодательства РК 
(стандарты, сертификации); 

4) получать лицензии на осуществление видов 
частного предпринимательства, подлежащих 
лицензированию, в соответствии с Законом РК о 
лицензировании; 

5) осуществлять обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности в соответствии с 
законами РК (владельцев объектов, деятельность 

которых связана с опасностью причинения вреда 
третьим лицам, туроператора и турагента, владельцев 
транспортных средств, перевозчика перед 

пассажирами). 
Индивидуальное предпринимательство 

осуществляется без образования юридического лица 

одним гражданином (личное предпринимательство) 
либо группой граждан (совместное 
предпринимательство). 

 
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СП)? 

 
Индивидуальное предпринимательство может 

осуществляться как самим предпринимателем 
самостоятельно, так и группой граждан 

(предпринимателей) совместно. 
При совместном бизнесе все сделки, связанные с 

частным предпринимательством, совершаются, а права 

и обязанности приобретаются и осуществляются от 
имении всех участников совместного 
предпринимательства. 

Предпринимательство супругов 
Имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их общей собственностью, если договором 

между ними не предусмотрено, что это имущество 
является долевой собственностью супругов либо 
принадлежит одному из них, или в определенных частях 

каждому из супругов на праве собственности. 
Имущество каждого из супругов может быть признано их 
общей собственностью, если будет установлено, что в 

течение брака за счет общего имущества супругов были 
произведены вложения, значительно увеличившие 
стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 
реконструкция). 

Имущество, принадлежавшее супругам до 
вступления в брак, а также полученное ими во время 
брака в дар или в наследство, является собственностью 

каждого из них. 
Вещи индивидуального пользования (одежда, 

обувь) кроме драгоценностей и других предметов 

роскоши, хотя и купленные во время брака за счет 
общих средств супругов, признаются собственностью 
того супруга, который ими пользовался. 

По обязательствам одного из супругов взыскание 
может быть обращено лишь на имущество, находящееся 
в его собственности, а также на его долю в общем 

имуществе супругов, которая причиталась бы ему при 
разделе этого имущества. Особенности права общей 
совместной собственности супругов определяются 

законодательством РК о браке и семье. 
Однако, при осуществлении индивидуального 

предпринимательства физическим лицом, состоящим в 
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Жұбайлардың кәсіпкерлігі кезінде жұбайлардың 
атынан біреуі екіншісінің нотариальды расталған келісімі 

бойынша әрекет етеді. Егер мұндай келісім жоқ болса, 
жұбайы ЖК-ны ӛз бетінше жүзеге асыруда деп 
жорамалданады. Бұл жағдайда кәсіпкер емес жұбайдың 

мүлкіне оның кәсіпкерлікті жүзеге асыратын жұбайының 
қарыздары бойынша ӛндіріп алу жүргізілмейді.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ЖЕКЕ КӘСІПКЕРДІҢ МЕМЛЕКЕТТІК ТІРКЕЛУІ 

ТУРАЛЫ КУӘЛІКТІ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ? 
 
Жеке кәсіпкер атанып бұл туралы құжат - жеке 

кәсіпкердің мемлекеттік тіркелуі туралы куәлік алу үшін сіз 
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру орны, кӛбінесе 
тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша салық органына 

келіп, тіркеу үшін құжаттарды ӛткізуіңіз қажет.  
ЖК тіркеу үшін сіз салық комитетінің құзырлы 

қызметкеріне келесі құжаттарды тапсыруыңыз қажет: 
1) ӛтініш; 

2) жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу үшін 
бюджетке жиын сомасын тӛлеу туралы құжат; 

3) жеке куәлігінің түпнұсқасы және кӛшірмесі; 

4) ӛлшемі 3,5*4,5 см фотосурет; 
5) жылжымайтын мүлікке немесе оны пайдалануға 

меншік құқығын растайтын құжат немесе үй кітапшасы 

(ЖК орналасқан орнын растайтын құжат); 
6) егер ӛтініш беруші кәмелеттік жасқа толмаған 

болса, аталған құжаттарға ата-аналарының, асырап 

алушылардың немесе қамқоршысының келісімі қоса 
тіркеледі, мұндай келісім болмаған жағдайда кәмелетке 
толмаған адамды толықтай әрекетке қабілетті деп 

жариялау туралы соттың шешімі.  
Тіркеу кезінде басқа қҧжаттарды талап етуге 

тыйым салынады! 

ЖК тіркеу кезінде жеке тұлғаға салық органына 
тіркеу есебіне тұру үшін ӛзі келуі керектігіне назар 
аударамыз. Тіркелетін кәсіпкердің тұлғасын анықтау 
мақсатында оның жеке куәлігінің түпнұсқасын кӛрсетуі 

талап етіледі.  Яғни, ЖК-ны сенімді тҧлға арқылы 
тіркеуге тыйым салынады! 

Бірлескен жеке кәсіпкерлікті тіркеу кезінде үшінші 

тұлғалармен және мемлекеттік органдармен қарым-
қатынаста бірлескен жеке кәсіпкерліктің мүддесін білдіруге 
ӛкілетті тұлға ӛтініш береді.  Бұл жағдайда мемлекеттік 

тіркеу туралы куәлік ӛкілетті тұлғаға жазылады. Куәлікке 
салық органының басшысы куәландыратын бірлескен жеке 
кәсіпкерліктің мүшелерінің тізімі қоса тіркеледі. Бірлескен 

кәсіпорын кезінде барлық мәмілелер бірлескен 
кәсіпорынның барлық қатысушылары атынан жасалады.  

Құжаттарды тапсырғаннан кейін салық органының 

қызметкері оларды тексереді және керек болса түзетеді. 
Егер барлығы дұрыс болса, салық инспекторы тегін, атын, 
әкесінің атын, қолын, салық органының кодын және 

қабылдау күні туралы сізде қалатын ӛтініштің данасында 
белгі қоюы тиіс.  

браке, без упоминания другого супруга в качестве 
предпринимателя, согласия этого супруга на 

осуществление предпринимательской деятельности не 
требуется. 

Но, если для осуществления личного 

предпринимательства ИП использует общее имущество 
супругов, необходимо согласие другого супруга на такое 
использование. 

При предпринимательстве супругов от имени 

супругов выступает один из супругов с нотариально 
заверенного согласия другого супруга. Если такого 
согласия нет, то предполагается, что супруг 

осуществляет ИП самостоятельно. В этом случае на 
имущество супруга – не предпринимателя – не может 
быть обращено взыскание по долгам другого супруга, 

осуществляющего личное предпринимательство. 
 
КАК ПОЛУЧИТЬ СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ? 
 

Для того чтобы стать индивидуальным 
предпринимателем и получить документ об этом – 
свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя – вы должны прийти 
в налоговый орган по месту осуществления 
предпринимательской деятельности, а зачастую по 
месту жительства и сдать документы для регистрации. 

Для регистрации ИП, вы должны передать 
соответствующему работнику налогового комитета 
следующие документы: 

1) заявление; 
2) документ об уплате в бюджет суммы сбора за 

государственную регистрацию индивидуального 

предпринимателя; 
3) копию и оригинал удостоверения личности; 
4) фотографию размером 3,5*4,5 см.; 

5) домовую книгу или документ, подтверждающий 
право собственности на недвижимое имущество или 
пользования им (документ, подтверждающий место 

нахождения ИП); 
6) в случае если заявитель не достиг 

совершеннолетнего возраста, к указанным документам 

прилагается согласие родителей, усыновителей или 
попечителя, а при отсутствии такого согласия – решение 
суда об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным. 

Требование иных документов запрещается! 
Обращаем внимание, что при регистрации ИП 

физическому лицу нужно самому прийти в налоговый 

орган для постановки на регистрационный учет. Именно 
в целях установления личности регистрируемого 
предпринимателя нужно, чтобы он показал оригинал 

удостоверения личности. А, следовательно, 
зарегистрировать ИП через доверенное лицо 
запрещено! 

А вот при регистрации совместного 
индивидуального предпринимательства заявление 
подается лицом, уполномоченным представлять 

интересы совместного индивидуального 
предпринимательства в отношениях с третьими лицами 
и государственными органами. В этом случае 

свидетельство о государственной регистрации 
выписывается на уполномоченное лицо. К свидетельству 
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Сонымен қатар, салық комитетінің қызметкері сізден 
құжаттарды қабылдағаны туралы арнайы талон беруі тиіс. 

ЖК тіркеуге қҧжаттарды қабылдаудан бас 
тартуға салық қызметі қызметкерінің қҧқығы жоқ. 
Алайда, қҧжаттар дҧрыс толтырылуы және 

жоғарыда кӛрсетілгендей толық кӛлемде 
ҧсынылуы тиіс.  

Жеке кәсіпкерді тіркеу (жеке кәсіпкерді мемлекеттік 
тіркеу туралы куәлік алуға ӛтініш бланктерін қоса алғанда) 

тегін жүзеге асырылады.  
Бірақ сіз мемлекеттік бажды тӛлеуіңіз қажет (тіркеу 

үшін ресми түрде тӛленетін алым). Мемлекеттік баж салық 

органының шотына аудару жолымен қолма-қол ақшамен 
тӛленеді. Алымды тӛлеу банктер мен «Қазпошта» АҚ кез 
келген бӛлімшелерінде жүзеге асырылады. 2012 жылдың 1 

қаңтарынан алым мӛлшері 3236 теңгені құрайды (2 айлық 
есептік кӛрсеткіш). Алым жеке кәсіпкер ретінде тіркеуге 
құжаттар тапсырғанға дейін тӛленеді. Басқа ешкімге 

ақша тӛлеудің қажеті жоқ. 
Назар аударыңыз: жеке кәсіпкерді мемлекеттік 

тіркеу кезінде алым тӛлеуден босатылатындар: 

 қожалықтар немесе фермерлік шаруашылықтар;  
 I,II және III топтағы мүгедектер; 

 ҚР азаматтығын алғанға дейін заңды тұлға 
құрамай кәсіпкерлік қызметпен айналысатын 

репатрианттар (оралмандар). 
Салық органдары жеке тҧлғаның қҧжаттар 

пакетімен ӛтінішін алған кҥннен бастап 3 жҧмыс 
кҥні ішінде жеке тҧлғаларды жеке кәсіпкер ретінде 

тіреуді жҥргізеді.  
ЖК мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті алғаннан 

кейін, егер сіздің қызметіңіз лицензиялауға жатпайтын 

болса, ӛзіңіздің кәсіпкерлік қызметіңізге батыл кірісуіңізге 
болады. 

Жеке кәсіпкердің іс-әрекетін реттейтін негізгі 

нормативтік құқықтық актілер ҚР Азаматтық кодексі, ҚР 
Салық кодексі және ҚР 31 қаңтар 2006 жылғы №124 –ІІІ 
«Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңы болып табылады. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
ШАҒЫН  БИЗНЕСКЕ САЛЫҚ САЛУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ? 
 
Ӛздігінен жұмыс істейтін кәсіпкерлер,міндетті салық 

салынатын кәсіпкерлер және салық салу міндеттелмеген 
кәсіпкерлер болып екіге бӛлінеді. Енді осы 

прилагается список членов совместного 
индивидуального предпринимательства, заверенный 

руководителем налогового органа. При совместном 
предпринимательстве все сделки совершаются от имени 
всех участников совместного предпринимательства. 

После передачи документов работник налогового 
органа их проверяет и при необходимости исправляет. 
Если все в порядке, налоговый инспектор должен 
сделать отметку о приеме заявления путем 

проставления фамилии, имени, отчества, подписи, кода 
налогового органа и даты приема на втором экземпляре 
заявления, остающегося у вас. 

Или работник налогового комитета должен выдать 
специальный талон о принятии документов у вас. 

Отказывать в приеме документов на 

регистрацию ИП работник налоговой службы не 
имеет права. Однако вы должны помнить, что 
документы должны быть заполнены правильно и 

предоставлены в полном объеме, как они указаны 
выше. 

Регистрация индивидуального предпринимателя 

(включая получение бланков заявлений на получение 
свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя) осуществляется 

бесплатно. 
Но вы должны заплатить государственную пошлину 

(официально оплачиваемый сбор за регистрацию). 
Государственная пошлина уплачивается наличными 

деньгами путем перечисления на счет налогового 
органа. Уплата сбора осуществляется в любых 
отделениях банков и АО «Казпочта». С 1 января 2012 

года размер сбора составляет 3236 тенге (2 месячных 
расчетных показателя). Сбор уплачивается до подачи 
документов на регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя. Никаких других денег никому 
платить не надо. 

Внимание: при государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя освобождаются от 
уплаты сборов: 

 крестьянские или фермерские хозяйства;  

 инвалиды I, II и  III групп; 
 репатрианты (оралманы), занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица, до приобретения гражданства РК. 

Налоговые органы производят регистрацию 
физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в течение 3 рабочих дней со 
дня получения заявления физического лица с 

пакетом документов.  
После получения свидетельства о государственной 

регистрации ИП, вы можете смело начинать свою 

предпринимательскую деятельность, если ваша 
деятельность не подлежит лицензированию. 

Основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность индивидуального 
предпринимателя, являются Гражданский  кодекс РК, 
Налоговый кодекс РК и Закон РК от 31 января 2006 года 

№ 124- III «О частном предпринимательстве». 
 
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

МАЛОГО БИЗНЕСА? 
 
Предприниматели, работающие самостоятельно, 

делятся на предпринимателей с фиксированным 
налогообложением и предпринимателей с 
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айырмашылықты қарастырайық: 
Арнайы салық тәртібі шағын бизнес субъектілеріне 

әлеуметтік салықтың жеңілдетілген есептеуі мен тӛлеу 
тәртібін, корпоративтік немесе жеке табыс салығын 
бекітеді. 

Патент немесе жеңілдетілген декларация негізінде 
арнайы нарық тәртібін қолданатын салық тӛлеушілер үшін 
салықтар салық кезеңіндегі кірістен алынады, ол ҚР 
аумағында және оның сыртынан алынған (алуға жататын) 

кірістердің барлық түрінен тұрады.  
Шағын бизнес субъектілері тӛменде келтірілген 

салық тӛлеу мен есептеудің, сонымен қатар олар бойынша 

салықтық есеп –қисаптың бір түрін ғана таңдауға құқылы: 
1) шағын бизнестің субъектілері үшін арнайы салық 

режимдері келесілерден тұрады: 

 патент негізіндегі арнайы салық режимі; 
 жеңілдетілген декларация негізіндегі арнайы салық 

режимі. 
2) шаруа немесе фермерлік шаруашылыққа 

арналған арнайы салық режимі; 

3) ауыл шаруашылық ӛнімдерін, балық 
шаруашылығы ӛнімдерін және ауылдық тұтынушылық 
кооператив ӛнімдерін ӛндіруші – заңды тұлғаларға 

арналған арнайы салық режимі; 
4) ортақ бекітілген режимі. 
ҚР Салық кодексіне сәйкес кәсіпкер ортақ  

бекітілген немесе арнайы салық тәртібін таңдауға құқылы.  
Арнайы салық режимі – салықтардың кейбір 

түрлерін есептеу және тӛлеудің жеңілдетілген тәртібі 

(әлеуметтік салық, тӛлем кӛзінен ұсталатын салықтарды 
есептемегенде, корпоративтік салық немесе жеке табыс 
салығы) мен жер телімін пайдалануға, сонымен қатар олар 

бойынша салықтық есеп-қисапты ұсыну тӛлемдерін 
қарастыратын бюджетті қосқандағы есептердің ерекше 
тәртібі 

Мысал келтіре кетейік: 

Сізде құттықтау ашық хаттарын басып шығаратын 
баспахана бар. Сіз бұл ашық хаттарды сатудан әр тоқсанда 
10 000 000 теңге шамасында табыс аласыз. Бірақ бұл 

табысты кӛру үшін сізде бояуға, жұмысшылар жалақысына, 
жарнамаға, коммуналдық тӛлемдерге және т.б. 9 000 000 
теңге кетті, және осының бәрі құжат түрінде бекітілген, 

сонда: 
 егер сіз жеңілдетілген декларацияны таңдаған 

болсаңыз, онда табыс сомасының 3%, яғни 300 000 теңгені 
тӛлеуге тиіссіз; 

 егер сіз ортақ  бекітілген тәртіпті таңдасаңыз, онда 

1 000 000 теңгенің 10% , яғни 100 000 теңге тӛлеуге 
тиссіз. 

Іс-әрекеттің келесі түрлерімен айналысатын ЖК 

арнайы салық тәртібін пайдалануға құқы жоқ: 
1) акцизделетін тауарларды ӛндіру; 
2) акцизделетін тауарларды сақтау және 

кӛтермелеп сату; 
3) мұнай ӛнімдерінің жеке түрлерін – жанармайды, 

дизель отынын және мазутты сату; 

4) лотореяларды ұйымдастыру және жүргізу 
(мемлекеттіктен (ұлттық) басқалары); 

5) жер пайдалану; 
6) шыны ыдыстарды жинау және қабылдау; 

7) металды және түрлі-түсті, қара металлдардың 
қалдықтарын жинау, сақтау, ӛңдеу және сату; 

8) кеңестік қызметтер; 

9) бухгалтерлік есеп және аудит; 

нефиксированным налогообложением. Рассмотрим эти 
два отличия:  

Специальный налоговый режим устанавливает для 
субъектов малого бизнеса упрощенный порядок 
исчисления и уплаты социального налога, 

корпоративного или индивидуального подоходного 
налога. 

Для налогоплательщиков, применяющих 
специальный налоговый режим на основе патента или 

упрощенной декларации, налогами облагается доход за 
налоговый период (квартал), состоящий из всех видов 
доходов, полученных (подлежащих получению) на 

территории РК и за ее пределами  
Субъекты малого бизнеса вправе сами выбрать 

только один из нижеперечисленных порядков 

исчисления и уплаты налогов, а также представления 
налоговой отчетности по ним: 

1) специальный налоговый режим для субъектов 

малого бизнеса, который включает в себя: 
 специальный налоговый режим на основе 

патента; 

 специальный налоговый режим на основе 
упрощенной декларации. 

2) специальный налоговый режим для 
крестьянских или фермерских хозяйств; 

3) специальный налоговый режим для юридических 

лиц – производителей сельскохозяйственной продукции, 
продукции рыбоводства и сельских потребительских 
кооперативов; 

4) общеустановленный режим. 
Предприниматель вправе выбрать 

общеустановленный порядок или специальный 

налоговый режим в соответствии с Налоговым кодексом 
РК. 

Специальный налоговый режим – особый 
порядок расчетов с бюджетом, предусматривающий 

упрощенный порядок исчисления и уплаты некоторых 
видов налогов (социального налога, корпоративного или 
индивидуального подоходного налога, за исключением 

налогов, удерживаемых у источника выплаты) и платы 
за пользование земельными участками, а также 
представления налоговой отчетности по ним. 

Давайте разберем пример: 
У вас есть небольшая типография, которая 

выпускает поздравительные открытки. Вы получаете 

доход от продажи этих открыток в размере 10 000 000 
тенге за квартал. Но для получения этого дохода у вас 
ушло на краску, зарплату работникам, бумагу, рекламу, 

коммунальные услуги и т.д. 9 000 000 тенге, и все это 
подтверждено документально, то:  

 если вы выбрали упрощенную декларацию, то 

должны будете заплатить 3% от суммы дохода 
(10 000 000 тенге), т.е. 300 000 тенге; 

 если вы выбираете общеустановленный режим, то 

должны будете оплатить 10% от 1 000 000 тенге 
(10 000 000 – 9 000 000), т.е. 100 000 тенге.  

Специальный налоговый режим не вправе 
применять ИП, занимающиеся следующими видами 
деятельности: 

1) производство подакцизных товаров;    

2) хранение и оптовая реализация подакцизных 
товаров; 

3) продажа отдельных видов нефтепродуктов – 

бензина, дизельного топлива и мазута; 
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10) сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің 
қаржылық, сақтандыру қызметтері мен делдалдық қызмет. 

«Жеке кәсіпкерлік туралы» Заңының, 6 бабында 
кӛрсетілген  және жоғарыда келтірілген кәсіпкерлік түрлері 
сипатталғандағы (кіші, орта және ірі) шектеулерді  

ұмытпау керек.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ПАТЕНТТІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?  
 

Патент – бұл жеке табыс салығы бойынша 
бюджетпен есептелетін тӛлемді бекітетін құжат.  

Патент негізіндегі арнайы салық тәртібін келесі 

шарттарға жауап беретін жеке кәсіпкерлер қолданады: 
1) Жұмысшылардың еңбегін қолданбайтын; 
2) Іс-әрекетін жеке кәсіпкерлік түрінде жүзеге 

асыратындар; 
3) Салық кезеңінде (жылы) мемлекеттік бюджет 

туралы заңмен бекітілген және сәйкесінше қаржылық 
жылдың 1 қаңтарында әрекет ететін (2012 жылы бұл сома 

3 487 000 теңгені құрайды) салық кезеңінде  жалақының 
200 реттік ең тӛменгі мӛлшерінен аспайтын кірісі. 

Егер сіз ӛзіңіз жұмыс істей алсаңыз 

(жұмысшыларсыз) және сіздің табысыңыз жылына 3 487 
000 теңгеден аспаса (2013 жылдың 1 қаңтарынан бастап – 
айына 18 600 теңге), онда сіз патент алып, ӛз 

бизнесіңізбен айналысуыңызға болады. 
Патентіңіз болған жағдайда келесілерден басқа кез 

келген іс-әрекет түрімен айналыса аласыз: 

1) акцизделетін тауарларды ӛндіру; 
2) акцизделетін тауарларды сақтау және 

кӛтермелеп сату; 

3) мұнай ӛнімдерінің жеке түрлерін – жанармайды, 
дизель отынын және мазутты сату; 

4) лотореяларды ұйымдастыру және жүргізу 

(мемлекеттіктен (ұлттық) басқалары); 
5) жер пайдалану; 
6) шыны ыдыстарды жинау және қабылдау; 
7) металды және түрлі түсті мен қара 

металлдардың қалдықтарын жинау, сақтау, ӛңдеу және 
сату; 

8) кеңестік қызметтер; 

9) бухгалтерлік есеп және аудит; 
10) сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің 

қаржылық, сақтандыру қызметтері мен делдалдық қызмет. 

Патент ЖК мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті 
кӛрсету арқылы ғана жарамды. 

Сіз патентті 1 айдан кем емес және 12 айдан 

аспайтын кезеңге алуға құқылысыз.  
Патент негізінде іс-әрекетін жүзеге асыру үшін, ЖК 

салық органына ӛтініш береді. Ӛтінішпен бірге арнайы 

форма бойынша патент алуға арналған есеп ұсынылады. 
Бюджетке патент құнын, әлеуметтік тӛлемдер, міндетті 
зейнетақы жарналары тӛлемі туралы құжаттар есепке 

тіркеледі (егер сіз есептерді электрондық түрде 
ұсынсаңыз, онда бұл құжаттар қолмен берілмейді). Есіңізде 
болсын, патентке ӛтініш ЖК тіркеген сәттен бастап 10 

4) организация и проведение лотерей (кроме 
государственных (национальных)); 

5) недропользование; 
6) сбор и прием стеклопосуды; 
7) сбор (заготовка), хранение, переработка и 

продажа металла и отходов цветных и черных металлов; 
8) консультационные услуги; 
9) бухгалтерский учет или аудит; 
10) финансовая, страховая деятельность и 

посредническая деятельность страхового брокера и 
страхового агента. 

Не надо забывать и те ограничения, которые 

указаны Законом «О частном предпринимательстве», 
статья 6, и которые указаны выше, когда описывались 
виды предпринимательства (малый, средний и крупный). 

 
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ПАТЕНТА? 
 

Патент – документ, подтверждающий оплату 
расчета с бюджетом по индивидуальному подоходному 
налогу. 

Специальный налоговый режим на основе патента 
применяют индивидуальные предприниматели, 
соответствующие следующим условиям: 

1) не использующие труд работников; 
2) осуществляющие деятельность в форме личного 

предпринимательства; 
3) доход которых за налоговый период (год) не 

превышает 200-кратного минимального размера 
зарплаты, установленного законом о республиканском 
бюджете и действующего на 1 января соответствующего 

финансового года (в 2012 году эта сумма составляет 
3 487 000 тенге). 

Если вы можете работать сами (без работников) и 

ваш доход в год не больше 3 487 000 тенге (с 1 января 
2013 года – 18 660 тенге в месяц), то вы можете взять 
патент и спокойно заниматься своим бизнесом. 

При наличии патента можно заниматься любыми 
видами деятельности, за исключением следующих: 

1) производство подакцизных товаров;    

2) хранение и оптовая реализация подакцизных 
товаров; 

3) реализация отдельных видов нефтепродуктов – 

бензина, дизельного топлива и мазута; 
4) организация и проведение лотерей (кроме 

государственных (национальных)); 
5) недропользование; 

6) сбор и прием стеклопосуды; 
7) сбор (заготовка), хранение, переработка и 

продажа металла и отходов цветных и черных металлов; 

8) консультационные услуги; 
9) бухгалтерский учета или аудит; 
10) финансовая, страховая деятельность и 

посредническая деятельность страхового брокера и 
страхового агента. 

Патент действителен только с предъявлением 

свидетельства о государственной регистрации ИП. 
Вы имеете право получить патент на срок не менее 

1 месяца и не более 12 месяцев. 

Для осуществления деятельности на основе 
патента, ИП представляет заявление в налоговый орган. 
Одновременно с заявлением представляется расчет для 

получения патента по специальной форме. К расчету 
прилагаются документы об уплате в бюджет стоимости 
патента, социальных отчислений, обязательных 
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күнтізбелік күн аралығында беру қажет, сонымен қатар 
оны соңына дейін созу керек. Кәсіпкердің 

қолданыстағы патенттің мерзімі аяқталғанға дейін  
ӛтінішті ҧсынбауы кәсіпкердің бюджетпен есепті 
ортақ  бекітілген тәртіпте жҥзеге асыруға келісімі 

болып есептеледі. 
Егер нақты кіріс патенттің қолданылу мерзімі 

аралығында есепте кӛрсетілген кіріс мӛлшерінен артып 
кетсе, жеке кәсіпкер 5 жұмыс күні аралығында артылған 

кіріс сомасына қосымша есеп кӛрсетіп, осы соманың 
салығын тӛлеуге міндетті. Кӛрсетілген есеп негізінде бұрын 
берілген патент орнына жаңа патент беріледі.  

Егер патенттің қолданылуы мерзімі аралығында 
нақты кіріс  есепте кӛрсетілген кіріс мӛлшеріне жетпесе, 
жеке кәсіпкер кеміту сомасына қосымша есеп кӛрсетуіне 

болады.  
Салықтың артық тӛленген сомасын қайтару 15 

жұмыс күні ішінде кәсіпкердің банктік шотына салық 

органының тұжырымы негізінде қайтарылады. Салық 
органының салықтың артық тӛленген сомасын қайтару 
мерзімін бұзған жағдайда, мерзімі ӛткен әрбір күнге салық 

органы салық тӛлеушінің пайдасына ӛсім есептейді. Ӛсім 
қайтару күнін қоса алғанда, мерзімі ӛткен әрбір күнге, ҚР 
Ұлттық Банкімен бекітілген қайта қаржыландырудың ресми 

мӛлшерлемесіне 2,5 реттік мӛлшерде есептеледі. Салық 
тӛлеушінің пайдасына есептелген ӛнім сомасы кәсіпкердің 
банктік шотына аударылады. Патенттің қолданылу мерзімі 
аяқталғанға дейін кәсіпкерлік қызметті тоқтатқан жағдайда 

тӛленген салық сомасы, жеке кәсіпкердің тӛлеуге қабілеті 
жоқтығы танылған жағдайын есептемегенде, қайтаруға 
және қайта есептеуге жатпайды. 

Патентті қолдануды тоқтату сіздің ӛтініміңіз 
негізінде (ерікті түрде) немесе салық органының шешімі 
бойынша жүргізіледі. Патентті қолдануды ерікті 

тоқтатқанда ӛтінім патенттің қолданылу мерзімі 
аяқталғанға дейін беріледі.  

Бұл ретте: 

1) Патентті қолдануды тоқтату күні оның қолдану 
мерзімінің соңғы күні болып табылады; 

2) Салық тӛлеуші таңдаған, ортақ  бекітілген тәртіп 

немесе басқа да арнайы салық тәртібін қолдану 
басталатын күн патенттің қолданыс мерзімі аяқталғаннан 
кейінгі күн болып табылады. 

Егер сіздің патент қолдануға құқыңыз болмаса, онда 
сіз міндеттісіз: 

1) ұсынуға: 
 патент негізіндегі арнайы салық режимін 

қолдануды тоқтатуға ӛтініш; 
 арттыру сомасына қосымша есеп. 

2) салық кодексімен бекітілген тәртіпте, осындай 
шарттар туындаған айдан бастап, ортақ  бекітілген 

тәртіпке немесе арнайы салық тәртібіне кӛшуге. 
Патент пайдаланатын жеке кәсіпкерлер есептік 

салық кезеңінен кейін жылдың 31 наурызына дейін салық 
органына жыл сайын декларация тапсырады. Салық 

органдарымен есептелген, жер салығы бойынша ағымдағы 
тӛлемдер есебі мен декларацияны тапсырады. 

Сонымен қатар, патент пайдаланатын  жеке 

кәсіпкерлер мүлік салығын жыл бойғы декларацияны 
ұсыну мерзімі келгеннен кейін 10 күнтізбелік күннен кем 
емес уақытта тӛлейді. 

 
 
 

пенсионных взносов (если вы представляете расчеты в 
электронном виде, то эти документы не представляются 

вручную). Учтите, что заявление на патент необходимо 
подать в течение 10 календарных дней с момента 
регистрации ИП, а также продлевать его до окончания. 

Непредставление предпринимателем заявления 
до окончания срока действующего патента 
считается согласием предпринимателя 
осуществлять расчеты с бюджетом в 

общеустановленном порядке.   
Если фактический доход в течение срока действия 

патента превысит размер дохода, указанного в расчете, 

индивидуальный предприниматель обязан в течение 5 
рабочих дней представить дополнительный расчет на 
сумму превышенного дохода и оплатить налоги с этой 

суммы. На основании указанного расчета взамен ранее 
выданного патента выдается новый патент. 

Если в течение срока действия патента 

фактический доход не достигнет размера дохода, 
указанного в расчете, индивидуальный 
предприниматель может представить дополнительный 

расчет на сумму уменьшения. Возврат излишне 
уплаченной суммы налога производится в течение 15 
рабочих дней на банковский счет предпринимателя на 

основании заключения налогового органа. При 
нарушении налоговым органом срока возврата излишне 
уплаченной суммы налога, за каждый день просрочки 
налоговый орган начисляет пеню в пользу 

налогоплательщика. Пеня начисляется в размере 2,5 – 
кратной официальной ставки рефинансирования, 
установленной Национальным Банком РК на каждый 

день просрочки, включая день возврата. Начисленная в 
пользу налогоплательщика сумма пеней перечисляется 
на банковский счет предпринимателя. При прекращении 

предпринимательской деятельности до истечения срока 
действия патента оплаченная сумма налогов возврату и 
перерасчету не подлежит, за исключением случая 

признания индивидуального предпринимателя 
недееспособным. 

Прекращение применения патента производится на 

основании вашего заявления (добровольно) или по 
решению налогового органа. При добровольном 
прекращении применения патента заявление 

представляется до истечения срока действия патента. 
При этом: 
1) датой прекращения применения патента будет 

являться последнее число его срока действия; 

2) датой начала применения общеустановленного 
порядка или иного специального налогового режима, 
выбранного налогоплательщиком, будет являться дата, 

следующая за датой истечения срока действия патента.  
Если вы не имеете право применять патент, вы 

обязаны: 

1) представить: 
 заявление на прекращение применения 

специального налогового режима на основе патента; 
 дополнительный расчет на сумму превышения. 
2) перейти на общеустановленный порядок или 

иной специальный налоговый режим в порядке, 
установленном Налоговым кодексом, с месяца, 
следующего за месяцем, в котором возникли такие 

условия.   
Индивидуальные предприниматели, применяющие 

патент, ежегодно представляют в налоговые органы 
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ПАТЕНТТІ ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ? 
 
 Егер сіз ЖК ретінде енді ғана тіркелсеңіз, онда сіз 

салық органына тіркелген күннен бастап (жеке кәсіпкер 
куәлігін алу) 10 күнтізбелік күннен кеш емес уақытта 
патент алуға ӛтініш ұсынуға тиіссіз. Сіз үшін патентті 

пайдалану мерзімінің басталуы ЖК мемлекеттік тіркеу күні 
болады.  

Бірақ! Егер де сіз осы мерзімде ӛтініш бермесеңіз, 

онда сіз бюджетпен есепті ортақ  бекітілген тәртіпте 
жүзеге асыруға келіскен болып есептелесіз. 

Ӛтінішпен бірге сіз: 

1. Патентті алуға есеп; 
2. Бюджетке патенттің құны, арнайы 

аударымдарды, міндетті зейнетақы жарналарының 

аударымдарының тӛлемі туралы құжат ұсынуға тиіссіз. 
(есептерін электронды түрде ұсынатын салық 

тӛлеушілер мұндай құжаттарды ұсынбайды). 
Салық органдары 1 жұмыс күні ішінде немесе патент 

беруі тиіс, немесе патент беруден бас тарту туралы шешім 
шығаруға міндетті. Шешім 2 данада шығарылады, оның 
біреуі қол хат арқылы салық тӛлеушіге беріледі.  

Егер сіз патент негізінде әрекет ететін ЖК болсаңыз, 
қолма-қол ақша қабылдап, бақылау-кассалық аппаратын 
қолданбауға құқыңыз бар. 

 
 
 

 
 
ПАТЕНТ ҚҦНЫН ҚАЛАЙ ЕСПЕТЕЙДІ? 

 
Патент құны – сіз жоспарлаған және мәлімдеген 

кірістің 2%. Оның ішінде бір бӛлігі – жеке табыс салығы, 

екінші бӛлігі – әлеуметтік аударымдар сомасын шығарып 
тастағандағы әлеуметтік салық.  

ҚР аумағында және оның сыртынан алынған (алуға 
жататын) кірістердің барлық түрінен тұратын салық 

кезеңіндегі кіріске салық салынады.  
Есеп сол есептің ӛзінен (911.00 форма) және оның 

қосымшасынан (911,01 форма) тұрады, онда патент алуға 

қажетті ақпарат бар.  
Есепті толтырғанда ӛзгертулер, тазалаулар және 

түзетулер жіберілмейді. Егер есеп қағазда жүргізілсе, ол 

шарикті немесе қауырсынды қаламмен, қара не кӛк 
сиямен, басқы баспа әріптерімен немесе баспа құралын 
қолдану арқылы орындалады. Есепке кәсіпкер немесе 

оның ӛкілдері қол қояды және салық тӛлеушінің мӛрімен 
бекітіледі (егер ол бар болса). 

Есепті ұсынуға болады: 

1) Қағазда: 
 Салық органына жеке келіп (2 данада құралады, 1 

дана салық тӛлеушіге салық органының белгісімен 

қайтарылады); 
 Ӛкілді салық органына жіберу арқылы (2 дана 

құрылады, 1 дана салық тӛлеушіге салық органының 

декларацию не позднее 31 марта года, следующего за 
отчетным налоговым периодом. Расчет текущих 

платежей и декларацию по земельному налогу, 
исчисленному налоговыми органами, не представляют. 

Также индивидуальные предприниматели, 

применяющие патент, уплачивают налог на имущество 
не позднее 10 календарных дней после наступления 
срока представления декларации за год. 

 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ? 
 
Если вы только зарегистрировались в качестве ИП, 

то должны представить в налоговый орган заявление на 
получение патента не позднее 10 календарных дней со 
дня регистрации (получения свидетельства 

индивидуального предпринимателя). Датой начала 
применения патента для вас будет дата государственной 
регистрации ИП. 

НО! Если вы не представите заявление за этот 
период, то считается, что вы согласны осуществлять 
расчеты с бюджетом в общеустановленном порядке. 

Одновременно с заявлением вы должны 
представить: 

1. расчет для получения патента;  

2. документы об уплате в бюджет стоимости 
патента, специальных отчислений, перечисление 
обязательных пенсионных взносов. 

(Налогоплательщики, представляющие расчет в 

электронном виде, эти документы не представляют). 
Налоговые органы обязаны в течение 1 рабочего 

дня либо выдать патент, либо вынести решение об 

отказе в выдаче патента. Решение оформляется в 2 
экземплярах, один из которых вручается 
налогоплательщику под роспись. 

Если вы – ИП, осуществляющий деятельность на 
основе патента, вы имеете право не применять 
контрольно-кассовый аппарат, принимая наличные 

деньги. 
 
КАК РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ ПАТЕНТА? 

 
Стоимость патента – 2% от планируемого и 

заявленного вами дохода. Из них одна половина – 

индивидуальный подоходный налог, вторая половина – 
социальный налог за вычетом суммы социальных 
отчислений. 

Налогами облагается доход за налоговый период, 

состоящий из всех видов доходов, полученных 
(подлежащих получению) на территории РК и за ее 
пределами. 

Расчет состоит из самого Расчета (форма 911.00) и 
приложения к нему (форма 911.01), содержащего 
необходимую информацию для получения патента. 

При заполнении Расчета не допускаются 
исправления, подчистки и помарки. Если расчет 
выполняется на бумаге, он заполняется шариковой или 

перьевой ручкой, черными или синими чернилами, 
заглавными печатными буквами или с использованием 
печатающего устройства. Расчет подписывается 

предпринимателем или его представителем и заверяется 
печатью налогоплательщика (если она имеется). 

Расчет можно предоставлять: 

1) на бумаге: 
 лично придя в налоговый орган  (составляется в 2 

экземплярах, 1 экземпляр возвращается 
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белгісімен қайтарылады); 
 Хабарламасы бар тапсырыс хатпен пошта бойынша 

(сіз поштаның хабарламасын алуға тиіссіз); 
2) Ғаламтор бойынша электронды түрде (Сіз 

ғаламтор бойынша салық органының салық есебін 

қабылдау жүйесінің салық есебін қабылдауы немесе 
қабылдамауы турала хабарлама алуға тиіссіз). 

Патент құнын есептеу мысалы: 

Кәсіпкердің жоспарлаған кірісі айына 100 000 
теңгені құрайды. 

Патент алу үшін бюджетке тӛлеуге жататын салық 

сомасын 100 000 теңге (кәсіпкердің жоспарлы кірісі) *2%, 
яғни 2000 теңге деп анықталады.  

Бюджетке тӛлеуге жататын патент құны мына түрде 

болады:  
1) Жеке табыс салығы – патент құнынынң ½ 

бӛлігіндегі мӛлшері; 

2) Әлеуметтік салық – патент құнының ½ бӛлігінен 
әлеуметтік аударымдарды алып тастағандағы мӛлшері. 

Патент құнын тӛлеумен қатар бір уақытта, кәсңпкер 
міндетті зейнетақы жарнасы мен әлеуметтік аударымдарды 

аударуды жүргізеді. 
Есепті толтыруда салық инспекторы (маман) есеп-

қисаптың толтырылуын жеңілдету үшін нені және қалай 

енгізу керектігін айту керек. Бірақ еген сіз барлық есепті 
ӛзіңіз жасап, талап етілген құжаттарды дұрыс 
толтырғыңыз келсе, сіз ҚР қаржы Министрінің 24 

желтоқсан 2009 жылғы №574 «Салық есептілігінің 
формасы мен оларды құру ережесін бекіту туралы» 
бұйрығын мұқият оқуы тиіс.  

 
 
 

 
 
 

 
ЖЕҢІЛДЕТІЛГЕН ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕГЕН НЕ? 
 
Жеңілдетілген декларация негізіндегі арнайы салық 

тәртібін келесі талаптарға сәйкес келетін кіші изнес 
субъектілері қолданады: 

 Жеке кәсіпкерлер: салық кезеңінде 

қызметкерлердің тізім бойынша орташа санының шегі, 
жеке кәсіпкердің ӛзін қосқанда 25 адамнан аспайды; салық 

кезеңіндегі шекті кіріс 10 млн.теңгені құрайды; 
 Заңды тұлғалар: салық кезеңіндегі 

қызметкерлердің тізімі бойынша орташа санының шегі 50 

адамды құрайды; салық кезеңіндегі шекті кіріс 25 
млн.теңгені құрайды. 

 

Салық кезеңі – кҥнтізбелік тоқсан болып 
табылады, яғни жеңілдетілген декларация тоқсан 
сайын беріледі. 

Жеңілдетілген декларацияны қолдану үшін сізге 
қажеттері: 

1. Егер сіз күші бар ЖК болсаңыз – салық органына 

алдағы салық кезеңі басталғанға дейін ӛтініш беру керек. 
Бұл жағдайда жеңілдетілген декларацияны қолдануды 
бастаудың күні салық ӛтінішін ұсынғаннан кейінгі 

тоқсанның бірінші күні болады. Егер сіз бұрын патент 
қолдансаңыз, онда салық ӛтініші патент қолданудың 
сәйкессіздік шарттары туындаған күннен бастап 10 

күнтізбелік күннен кем емес уақытта немесе патент 

налогоплательщику с отметкой налогового органа); 
 путем отправки представителя в налоговый орган 

(составляется в 2 экземплярах, 1 экземпляр 
возвращается налогоплательщику с отметкой налогового 
органа); 

 по почте заказным письмом с уведомлением (вы 
должны получить уведомление почты); 

2) в электронном виде по Интернету (вы должны 
получить уведомление о принятии или непринятии 
налоговой отчетности системой приема налоговой 

отчетности налогового органа по Интернету). 
Пример расчета стоимости патента:   
Планируемый доход предпринимателя в месяц 

составляет 100 000 тенге. 

Сумма налогов, подлежащих уплате в бюджет, для 
получения патента определяются, как 100 000 тенге 
(планируемый доход предпринимателя) *2%, т.е. 2 000 

тенге.  
Стоимость патента подлежит уплате в бюджет в 

виде: 

1) индивидуального подоходного налога – в 
размере ½ части стоимости патента; 

2) социального налога – в размере ½ части 

стоимости патента за минусом социальных отчислений. 
Одновременно с уплатой стоимости патента 

предпринимателем производится перечисление 

обязательных пенсионных взносов и социальных 
отчислений. 

При заполнении Расчета налоговый инспектор 

(специалист) должен подсказать, что и как вписать в 
Расчет, чтобы облегчить его заполнение. Однако если 
вы хотите самостоятельно сделать все расчеты и 

правильно заполнить требуемые документы, вы должны 
внимательно изучить Приказ Министра финансов РК от 
24 декабря 2009 года № 574 «Об утверждении форм 
налоговой отчетности и Правил их составления». 

 
ЧТО ТАКОЕ УПРОЩЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ? 
 

Специальный налоговый режим на основе 
упрощенной декларации применяют субъекты малого 
бизнеса, соответствующие следующим условиям: 

 индивидуальные предприниматели: предельная 
среднесписочная численность работников за налоговый 

период составляет не более 25 человек, включая самого 
индивидуального предпринимателя; предельный доход 
за налоговый период составляет 10 млн. тенге; 

 юридические лица: предельная среднесписочная 

численность работников за налоговый период 
составляет 50 человек; предельный доход за налоговый 

период составляет 25 млн. тенге. 
Налоговым периодом является календарный 

квартал, т.е. упрощенная декларация подается 

ежеквартально. 
Для применения упрощенной декларации вам 

необходимо: 

1. Если вы действующий ИП – представить в 
налоговый орган заявление до начала предстоящего 
налогового периода. В этом случае датой начала 
применения упрощенной декларации будет первое 

число квартала, следующего за кварталом 
представления налогового заявления. Если вы раньше 
применяли патент, то налоговое заявление 

представляется не позднее 10 календарных дней со дня 
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қолдану мерзімі аяқталғанға дейін ұсынылады. Бұл 
жағдайда жеңілдетілген декларацияны қолдануды бастау 

күні немесе патенттің сәйкессіздік шарттары туындаған 
(кіріс сомасының артуы) сол айдан кейінгі айдың бірінші 
күні немесе патенттің қолданылу мерзімі аяқталғаннан 

кейінгі бірінші күн. 
2. Егер сіз енді ғана тіркелген ЖК болсаңыз – 

салық органына мемлекеттік тіркеуден кейін 10 жұмыс күні 
ішінде ӛтініш беру керек. Бұл жағдайда жеңілдетілген 

декларацияны қолдану күні жеке кәсіпкерді мемлекеттік 
тіркеу күні болып табылады. 

3. Заңды тұлғалар әділет органында заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеуден кейін 20 жұмыс күнінен кешікпей 
ӛтініш беру керек. Бұл жағдайда жеңілдетілген 
декларацияны қолдануды бастау күні заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу күні болып табылады. 
Жеңілдетілген декларацияны қолдануда рұқсат беру 

немесе бас тарту мерзімі – 3 жұмыс күні. Шешім 2 данада 

орындалады, бірі салық органында, екіншісі -  сізге қолхат 
арқылы қолыңызға беріледі немесе хабарлама арқылы 
хатпен жіберіледі. 

Сізге Салық кодексіндегі сипатталған талаптарға сай 
болмаған жағдайда бас тартады. 

Жеңілдетілген декларацияны қолдануды ерікті 

түрде тоқтату сіздің ӛтінішіңіз негізінде, ӛтініш берілгеннен 
кейінгі бір айдан кейін жүргізіледі.  

 
Жеңілдетілген декларация бойынша 

салықтарды қалай есептейді? 
Жеңілдетілген декларацияны қолданатын салық 

тӛлеушілер үшін ҚР аумағынан және оның сыртынан 

алынатын барлық кіріс түрлерінен тұратын салық 
кезеңіндегі кіріске салық салынады. 

Кәсіпкер салықты ӛзі есептейді. Жеңілдетілген 

декларация бойынша салық сомасы – алынған кірістің 3 %. 
Олардың ішінде жартысы – жеке табыс салығы, екінші 
жартысы – әлеуметтік тӛлемдерді алып тастағандағы 

әлеуметтік салық.  
Егер сізде жұмысшылар болған жағдайда, егер 

жұмысшылардың орташа айлық табысы ЖК  тоқсандық 

қорытындысы бойынша еңбек ақының ең тӛмен 
мӛлшерінен  2 реттен кем болмаса,  заңды тұлғаларда – 
2,5 реттен кем болмаса.   салық сомасы әрбір жұмысшы 

үшін салық сомасынан 1,5 %-ға азайтылады (2013 жылдың 
1 қаңтарынан – айына 18660 теңге). 

 
Жеңілдетілген декларацияны қалай және 

қашан ӛткізу керек? 
Жеңілдетілген декларация салық органына есептік 

салық кезеңінен жалғасып, екінші айдың 15-нен кешікпей 

ұсынылады. 
Бюджетке салықтарды тӛлеу есептік салық 

кезеңінен кейін екінші айдың 25 –нен кешікпей жүргізіледі. 

Декларацияны поштамен хабарламасы бар 
тапсырысты хат арқылы,қағазбен әкелуге және 
электронды түрде де жібере болады. Электрондық нұсқаға 

кіру  үшін салық органына қатынасу керек, ол жерден 
бағдарламаға кіруге паролі бар электрондық кілт алу 
керек. 

Декларация сол Декларацияның ӛзінен (910.00 
форма) және оған арналған қосымшадан (910.01 форма) 
тұрады, қосымша салықтық міндеттемелерді есептеу 

туралы ақпаратты нақты бейнелеуге арналған. 910.01 
формасы, егер сіз жұмысшыларды еңбек келісім шарты 
бойынша жұмылдырсаңыз толтырылады. 

возникновения несоответствия условиям применения 
патента или до окончания срока действия патента. В 

этом случае датой начала применения упрощенной 
декларации будет или первое число месяца, следующего 
за месяцем, в котором возникло несоответствие 

условиям патента (превышение суммы дохода) или 
первый день после окончания срока действия патента. 

2. Если вы только зарегистрированный ИП – 
представить в налоговый орган заявление в срок не 

позднее 10 рабочих дней со дня государственной 
регистрации. В этом случае датой начала применения 
упрощенной декларации является дата государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя. 
3. Юридические лица должны подать заявление не 

позднее 20 рабочих дней после государственной 

регистрации юридического лица в органе юстиции. В 
этом случае датой начала применения упрощенной 
декларации является дата государственной регистрации 

юридического лица. 
Срок выдачи разрешения или отказа в применении 

упрощенной декларации – 3 рабочих дня. Решение 

оформляется в 2 экземплярах, один остается в 
налоговом органе, второй – выдается вам на руки под 
роспись или направляется письмом с уведомлением. 

Отказать вам могут только в случае вашего 
несоответствия требованиям, описанным в Налоговом 
кодексе. 

Добровольное прекращение применения 

упрощенной декларации производится на основании 
вашего заявления со следующего месяца после подачи 
заявления. 

 
Как рассчитать налоги по упрощенной 

декларации? 

Для налогоплательщиков, применяющих 
упрощенную декларацию, налогами облагается доход за 
налоговый период, состоящий из всех видов доходов, 

полученных (подлежащих получению) на территории РК 
и за ее пределами. 

Предприниматель сам рассчитывает налоги. Сумма 

налогов по упрощенной декларации – 3% от 
полученного дохода. Из них половина – индивидуальный 
подоходный налог, вторая половина – социальный налог 

за минусом социальных отчислений. 
В случае если у вас есть работники, сумма налогов 

уменьшается на 1,5% от суммы налога за каждого 
работника, если среднемесячная заработная плата 

работников по итогам квартала у ИП не менее 2-х 
кратного, юридических лиц – не менее 2,5-кратного 
минимального размера заработной платы (с 1 января 

2013 года – 18 660 тенге в месяц). 
 
Как и когда сдавать упрощенную 

декларацию? 
Упрощенная декларация представляется в 

налоговый орган не позднее 15 числа второго месяца, 

следующего за отчетным налоговым периодом. 
Уплата налогов в бюджет производится не позднее 

25 числа второго месяца, следующего за отчетным 

налоговым периодом. 
Сдавать декларацию можно по почте заказным 

письмом с уведомлением, принести на бумаге и 

отправить в электронном виде. Чтобы получить доступ к 
электронной версии, надо обратиться в налоговый орган 
для получения электронного ключа с паролем для входа 
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Декларацияны толтырғанда түзетулер, тазалаулар 
мен ӛзгертулерге рұқсат берілмейді. Қағаздағы декларация 

– шарикті немесе қауырсынды қаламмен, қара немесе кӛк 
сиямен, бастапқы баспа әріптермен немесе баспа құралы 
арқылы толтырылады. 

Осылайша, жеңілдетілген декларацияны 
қолданатын салық тӛлеуші корпоративтік табыс салығы 
бойынша декларация ұсынбайды, сондықтан да жылдық 
қаржылық есепті де ұсынбайды.  

Жеңілдетілген декларацияны қолданатын жеке 
кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар мүлік салығын мүлік 
құнының 0,5 % мӛлшерлемесі бойынша есептейді.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ШАРУАШЫЛЫҚ НЕМЕСЕ ФЕРМЕРЛІК 
ҚОЖАЛЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ НЕДЕ? 
 

Жеке кәсіпкерліктің түрлерінің бірі болып 
шаруашылық немесе фермерлік қожалық болып табылады. 
Бұл тұлғалардың отбасылық-еңбектік құрамы, олар ауыл 
шаруашылығына тағайындалған жерлерді ауыл 

шаруашылық ӛнімдерін ӛндіру, қайта ӛңдеу және ӛткізуге 
қолданады.  

Шаруа немесе фермерлік қожалықтармен 

байланысты заңдық қатынастар ҚР 31 наурыз 1999 жылғы 
№214-І (Шаруа немесе фермерлік қожалық туралы» 
заңымен немесе басқа да нормативтік құқықтық 

актілермен реттеледі.  
Шаруа немесе фермерлік қожалықтар мына 

түрлерде болуы мүмкін: 

 отбасылық кәсіпкерлік; 
 жеке кәсіпкерлік; 

 біріккен іс-әрекет туралы келісім шарт негізінде 
ортақ  үлестік меншіктің қарапайым серіктестігі. 

2011 жылы Заңға ӛзгерістер мен толықтырулар 
енгізілді, олар шаруа немесе фермерлік қожалықтармен іс-
әрекеттік жүзеге асырғанда маңызды. Осылай, мысалға, 

шаруа немесе фермерлік қожалықтың басшысы құқылы: 
1) жеке және заңды тұлғалардың қатынастарында 

шаруа немесе фермерлік шаруашылықтың 
қызығушылықтарын кӛрсету; 

2) азаматтық құқықтық мәмілені жүзеге асыру; 
3) ұзақ уақыт болмаған жағдайда, ӛз қызметін 

атқару үшін ӛзінің орнына шаруашылық мүшелерінің ішінен 

біреуін қалдыру; 
4) шаруа немесе фермерлік іс-әрекеттің негізгі 

бағыттарын жоспарлау; 

5) ішкі ережелерді, рәсімдерді және басқа да шаруа 
немесе фермерлік шаруашылықтың ішкі іс-әрекетін 
реттейтін  құжаттарды бекіту; 

6) шаруа немесе фермерлік қожалықтың 
мүшелерінің ортақ жиналысында заңды тұлғаларды жасау 
мен қызметінде шаруа немесе фермерлік шаруашылықтың 

қатысуы туралы сұрақты қарауға шығаруға;  
7) ҚР заңдарымен қарастырылған басқа да 

құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.  

Сонымен қатар, шаруа немесе фермерлік 

в программу. 
Декларация состоит из самой Декларации (форма 

910.00) и приложения к ней (форма 910.01), 
предназначенного для детального отражения 
информации об исчислении налогового обязательства. 

Форма 910.01 заполняется, если вы привлекаете 
работников по трудовому договору. 

При заполнении Декларации не допускаются 
исправления, подчистки и помарки. Декларация на 

бумаге – заполняется шариковой или перьевой ручкой, 
черными или синими чернилами, заглавными печатными 
буквами или с использованием печатающего устройства. 

Таким образом, налогоплательщик, применяющий 
упрощенную декларацию, не представляет декларацию 
по корпоративному подоходному налогу и, поэтому не 

представляет годовую финансовую отчетность. 
Индивидуальные предприниматели и юридические 

лица, применяющие упрощенную декларацию, 

исчисляют налог на имущество по ставке 0,5% 
стоимости имущества. 

 

КАКОВЫ ОСОБЕННОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО 
ИЛИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА?  
 

Одним из видов ИП является крестьянское  или 
фермерское хозяйство. Это семейно-трудовое 
объединение лиц, которое использует земли 
сельскохозяйственного назначения для производства, 

переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Юридические отношения, связанные с 

крестьянскими или фермерскими хозяйствами, 

регулируются Законом РК от 31 марта 1999 года № 214-I 
«О крестьянском или фермерском хозяйстве» и другими 
нормативными правовыми актами. 

Крестьянское или фермерское хозяйство может 
выступать в формах: 

 семейного предпринимательства;   

 личного предпринимательства; 
 простого товарищества с общей долевой 

собственностью на основе договора о совместной 
деятельности. 

В 2011 году в Закон были внесены изменения и 
дополнения, которые важны при осуществлении 
деятельности крестьянским или фермерским хозяйством. 

Так, например, глава крестьянского иди фермерского 
хозяйства имеет право: 

1) представлять интересы крестьянского или 
фермерского хозяйства в отношениях с физическими и 

юридическими лицами; 
2) осуществлять гражданско-правовые сделки; 
3) оставить вместо себя одного из членов 

хозяйства для исполнения свои функций в случае 
длительного отсутствия; 

4) планировать основные направления 

деятельности крестьянского или фермерского хозяйства;  
5) утверждать внутренние правила, процедуры и 

другие документы, регулирующие внутреннюю 

деятельность крестьянского или фермерского хозяйства; 
6) выносить на рассмотрение общего собрания 

членов крестьянского или фермерского хозяйства 

вопрос об участии крестьянского или фермерского 
хозяйства в создании и деятельности юридических лиц; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные 

законами РК. 
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қожалықтың басшысы  міндетті: 
1) шаруа немесе фермерлік қожалықтың есебі мен 

есеп жүргізуді ұйымдастыруға; 
2) ӛзінің ӛкілдігі шегінде шаруа немесе фермерлік 

қожалық мүшелерінің ортақ жиналысының шешімін 

орындауға;  
3) шаруа немесе фермерлік мүшелер үшін  еңбек 

шартын ұйымдастыруға; 
4) жалдамалы жұмысшыларды қабылдағанда еңбек 

шартын бекітуге, жұмыс берушінің актілерін басуға; 
5) басқа да міндеттерді орындауға міндетті.  
Әдетте шаруашылық белгілі тұлғалардан тұрады 

және оларда құқықтары мен міндеттері бар. Шаруа және 
фермерлік қожалықтың мүшелері құқылы: 

1) шаруа немесе фермерлік шаруашылық 

мүшелерінің бекітілген ортақ жиналысының тәртібімен 
шаруа немесе фермерлік қожалықтан ерікті түрде шығуға; 

2) шаруа немесе фермерлік шаруашылықтың іс-

әрекеті туралы мәлімет алуға, соның ішінде бухгалтерлік 
есеп, есеп беру және шаруа немесе фермерлік 
қожалықтың басқа да құжаттарымен танысуға; 

3) шаруа немесе фермерлік қожалықтың 
мүшелерінің жапы жиналысына немесе мемлекеттік 
органдарға басшылықтың және басқа да мүшелердің 

заңсыз әрекеттеріне  шағыммен қатынасуға; 
4) басшының және шаруа немесе фермерлік 

қожалықтың мүшелерінің ортақ жиналысының шешімін 
олардың құқы мен заңды мүдделерін бұзған жағдайда сот 

тәртібінде шағымдануға; 
5) басқа да құқықтарын жүзеге асыруға құқылы. 
Сонымен қатар шаруа және фермерлік 

қожалығының мүшелері міндетті: 
1) шаруа немесе фермерлік қожалық мүшелерінің 

ортақ жиналысының шешімін орындауға; 

2) шаруа немесе фермерлік қожалықтың ішкі 
құжаттарының талаптарын орындауға; 

3) шаруа немесе фермерлік қожалықтың басшысы 

ауысқан жағдайда бұл туралы шаруашылықты тіркеген 
органға ортақ  мәлімдемемен хабарлауға; 

4) басқа да міндеттерді орындауға мінддеті. 

Шаруа немесе фермерлік шаруашылық, ӛзіндік 
кәсіпкер ретінде құқылы: 

1) жерді ауылшаруашылық ӛнімдерін ӛндіру 

мақсатында  қолданып, ӛздігінен қожалық етуге құқылы; 
2) ауыл шаруашылық және басқа да дақылдар мен 

кӛшеттерді егу мен отырғызуға,  жер телімін қолдану 
нәтижесінде ӛндірілген ауылшаруашылық ӛнімдерін және 

оны сатудан алынған табысқа жеке меншік құқына; 
3) бекітілген тәртіпте жер теліміндегі құмды, сазды, 

қиыршықтасты және басқа да жер кеңінен таралған  

пайдалы қазбларды, торфты, орман шабындықтарын, саяз 
сулар мен жер асты суларын, сонымен қатар жердің басқа 
да пайдалы қазыналарын пайдалануға құқылы. 

4) Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер телімін 
күштеп тәркілеген жағдайда толық кӛлемде шығындарды 
ӛтетуге құқылы; 

5) жер телімін мақсатты тағайындауға кері 
келмейтін шаруашылық қажеттіліктері үшін жерлерді 
аймақтарға бӛлуге сәйкес Тӛмен бағалы қоныстарда 

ӛндірістік, тұрмыстық және басқа да ғимараттарды 
(құрылыс, құрылымдар) меншік құқында тұрғызуға 
құқылы;  

6) суландыру, кептіру және басқа да жұмыстарды 
жүргізуге, бекітілген құрылыстық, экологиялық, 
санитарлық-гигиеналық және басқа да арнайы талаптарға 

Также, глава крестьянского или фермерского 
хозяйства обязан: 

1) организовывать ведение учета и отчетности 
крестьянского или фермерского хозяйства; 

2) выполнять в пределах своих полномочий 

решения общего собрания членов крестьянского или 
фермерского хозяйства; 

3) создавать условия труда для членов 
крестьянского или фермерского хозяйства; 

4) при принятии наемных работников заключать 
трудовые договоры, издавать акты работодателя; 

5) исполнять иные обязанности.  

Обычно хозяйства состоят из определенных лиц 
(членов хозяйства) и у них также есть права и 
обязанности. Члены крестьянского или фермерского 

хозяйства вправе: 
1) добровольно выходить из крестьянского или 

фермерского хозяйства в установленном общим 

собранием членов крестьянского или фермерского 
хозяйства порядке; 

2) получать сведения о деятельности 

крестьянского или фермерского хозяйства, в том числе 
знакомиться с данными бухгалтерского учета, 
отчетности и другой документацией крестьянского или 

фермерского хозяйства; 
3) обращаться к общему собранию членов 

крестьянского или фермерского хозяйства и (или) в 
государственные органы с жалобами на незаконные 

действия главы и других членов; 
4) обжаловать в судебном порядке решения главы 

и общего собрания членов крестьянского или 

фермерского хозяйства в случае нарушения их прав и 
законных интересов; 

5) осуществлять иные права. 

Также члены крестьянского и фермерского 
хозяйства обязаны: 

1) выполнять решения общего собрания членов 

крестьянского или фермерского хозяйства; 
2) соблюдать требования внутренних документов 

крестьянского или фермерского хозяйства; 

3) в случае смены главы крестьянского или 
фермерского хозяйства общим заявлением уведомлять 
об этом органы, зарегистрировавшие хозяйство; 

4) исполнять иные обязанности. 
Крестьянское или фермерское хозяйство, как 

самостоятельный предприниматель, имеет: 
1) право самостоятельно хозяйствовать на земле, 

используя ее в целях производства 
сельскохозяйственной продукции; 

2) право собственности на посевы и посадки 

сельскохозяйственных и иных культур и насаждений, на 
произведенную сельскохозяйственную продукцию, 
полученную в результате использования земельного 

участка, и на доходы от ее продажи;   
3) право использовать в установленном порядке 

имеющиеся на земельном участке песок, глину, гравий и 

другие общераспространенные полезные ископаемые, 
торф, лесные угодья, поверхностные и подземные воды, 
а также использовать иные полезные свойства земли; 

4) право на возмещение убытков в полном объеме 
при принудительном изъятии земельного участка для 
государственных нужд;  

5) право возводить на праве собственности 
производственные, бытовые и иные здания (строения, 
сооружения) на малоценных угодьях в соответствии с 
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сәйкес тоғандар мен суқоймаларды құруға құқылы. 
Шаруа немесе фермерлік шаруашылық міндетті: 

1) берілген жерді мақсатты белгілерге сәйкес 
қолдануға; 

2) топырақтың құнарлылығын тӛмендетуге жол 

бермеуге; 
3) ауыл шаруашылық ӛнімдерді ӛндірудің табиғатты 

қорғау әдістерін қолдануға және жерді қорғау бойынша 
шараларды жүзеге асыруға; 

4) ӛзінің іс-әрекеті нәтижесінде экологиялық 
жағдайдың нашарлауын болдырмауға; 

5) жер телімінде құрылысты жүзеге асыруда 

сәулеттік-орналастыру, құрылыстық, экологиялық, 
санитарлық-гигиеналық және басқа да арнайы талаптарға 
сүйенуге; 

6) басқа да жер пайдаланушылар мен жер телімінің 
иелерінің құқығын бұзбауға; 

7) сервитуттардың берілуін қамтамасыз ету 

(сервитут – бӛтен жер телімін шектеулі мақсатты 
қолдану қҧқығы, соның ішінде қажетті 
қатынастарды, аңшылық шаруашылықты және 

басқа да қажеттіліктерді  ӛту, ӛткел, тӛсем ҥшін 
қолдану). 

Шаруа немесе фермерлік шаруашылық ерікті түрде 

құрылады және жер теліміне мемлекеттік тіркелу құқығы 
берілген сәттен бастап, ал басқа жағдайларда, жеке 
кәсіпкер ретінде тіркелгеннен кейін құрылған болып 
есептеледі. Бірлескен кәсіпкер неігізіндегі шаруа немесе 

фермерлік шаруашылықты тіркегенде, мемлекеттік тіркеу 
туралы куәлік шаруа немесе фермерлік қожалықтың 
басшысына беріледі. Куәлікке салық органының 

басшысымен расталған шаруа немесе фермерлік 
қожалықтың мүшелерінің тізімі қоса тіркеледі.   

Шаруа немесе фермерлік шаруашылықты жүргізу 

үшін жер телімдері ҚР азаматтарына жеке меншік 
құқығында немесе уақытша ӛтемелі жер пайдалану (жалға 
беру) құқығына 10 жылдан 49 жылға дейін мерзімде 

беріледі, ал отарлы мал шаруашылығы (маусымды мал 
жайылымдары) үшін ҚР заңына және жер заңдылығына 
сәйкес уақытша тегін жер пайдалану құқығына ие.  

Шаруа немесе фермерлік қожалық жүргізу үшін жер 
теліміне жеке меншік құқығын беру ақылы жүзеге асады. 
Бұл ретте Қазақстан азаматтары жер теліміне жеке мншік 

құқығын оның кадастрлық (бағалау) құны бойынша немесе 
жеңілдетілген баға бойынша ала алады. Жер телімінің 
ақысы фермердің жазбаша ӛтініші бойынша 10 жылға 
дейін бӛліп тӛлеу арқылы жүргізіледі. 

Оралмандарға шаруа немесе фермерлік 
шаруашылық жүргізу үшін жер телімін беру уақытша жерді 
пайдалану құқында жүзеге асады.  

Шаруа немесе фермерлік шаруашылықты жүргізу 
үшін жер телімін алудың басым құқығына арнайы ауыл 
шаруашылық білімі мен дағдысы бар, ауыл 

шаруашылығында тәжірибелік жұмыс ӛтілі бар және сол 
ауданда, қалада, ауылда тұратын, шаруашылықты жеке 
жүргізетін азаматтар ие бола алады.  

Шағын кәсіпкерлік субъектісі ретінде 
жұмысшыларының орташа жылдық саны 50 адамға дейін 
және активтерінің орташа құны жылына орташа 60 000 

реттік есептік кӛрсеткіштен аспайтын шаруа немесе 
фермерлі шаруашылықтар: 

 ҚР заңдылықтарымен қарастырылған тәртіпте 

және шартта әкелінетін электрэнергиясынан, жылу-сумен 
қамтамасыз ету және кәріз жүйесі тӛлемінен ҚР табиғи 

зонированием земель для нужд хозяйства, не 
противоречащие целевому назначению земельного 

участка; 
6) право проводить оросительные, осушительные и 

иные работы, строить пруды и водоемы в соответствии с 

установленными строительными, экологическими, 
санитарно-гигиеническими и иными специальными 
требованиями. 

Крестьянское или фермерское хозяйство обязано: 

1) использовать предоставленную землю в 
соответствии с целевым назначением;   

2) не допускать снижения плодородия почвы; 

3) применять природоохранные методы 
производства сельскохозяйственной продукции и 
осуществлять мероприятия по охране земель; 

4) не допускать ухудшения экологической 
обстановки в результате своей деятельности; 

5) руководствоваться при осуществлении на 

земельном участке строительства архитектурно-
планировочными, строительными, экологическими, 
санитарно-гигиеническими и иными специальными 

требованиями; 
6) не нарушать права других землепользователей и 

собственников земельных участков; 

7) обеспечивать предоставление сервитутов 
(сервитут – право ограниченного целевого 
пользования чужим земельным участком, в том 
числе для прохода, проезда, прокладки и 

использования необходимых коммуникаций, 
охотничьего хозяйства и иных нужд). 

Крестьянское или фермерское хозяйство создается 

добровольно и считается созданным с момента 
государственной регистрации права на земельный 
участок, а в других случаях, после регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя. При 
регистрации крестьянского или фермерского хозяйства, 
основанного на совместном предпринимательстве, 

свидетельство о государственной регистрации выдается 
на главу крестьянского или фермерского хозяйства. К 
свидетельству прилагается список членов крестьянского 

или фермерского хозяйства, заверенный руководителем 
налогового органа. 

Для ведения крестьянского или фермерского 

хозяйства земельные участки предоставляются 
гражданам РК на праве частной собственности или на 
праве временного возмездного землепользования 
(аренды) сроком от 10 до 49 лет, а для ведения 

отгонного животноводства (сезонные пастбища) на 
праве временного безвозмездного землепользования в 
соответствии с законом и земельным законодательством 

РК. 
Предоставление права частной собственности на 

земельный участок для ведения крестьянского или 

фермерского хозяйства осуществляется платно. При 
этом граждане Казахстана могут приобрести право 
частной собственности на земельный участок по его 

кадастровой (оценочной) стоимости, или по льготной 
цене. Оплата земельного участка может производиться в 
рассрочку до 10 лет по письменному заявлению 

фермера. 
Предоставление земельных участков для ведения 

крестьянского или фермерского хозяйства оралманам 

осуществляется на праве временного землепользования. 
Преимущественным правом получения земельного 
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монополиялар мен реттелетін нарықтар туралы 
заңдылығын қолданумен босатылады; 

 екінші деңгейлі банктерде мемлекеттің 
қатысуымен тӛлемақысыз шоттар ашады; 

 жеке кәсіпкерлер тәрізді жеңілдетілген тәртіпте 

бухгалтерлік есеп ұсынады; 
 шарттары ҚР Үкіметімен анықталатын мемлекеттік 

қажеттіліктер үшін тапсырыстарды орналастыруда басым 
құқықты қолданады; 

 ақпараттық қызметтерді алады, сонымен қатар 

жеңілдетілген шарттарда ғылыми-техникалық зерттеулер 
мен технологиялады алады; 

 шағын бизнесті қолдау үшін қарастырылған 
қаражат есебінен жұмысшыларды даярлау, қайа даярлау 
және мамандығын жетілдіруді ӛткізеді.  

Шаруа және фермерлік қожалықтар арнайы салық 
тәртібін немесе ортақ  қойылған тәртіпті ӛздігінен таңдай 
алады. Шаруа немесе фермерлік қожалықтар үшін арнайы 

салық тәртібі: 
 Бюджетпен есептесуді бір реттік жер салығын 

тӛлеу негізінде қарастырады; 
 шаруа немесе фермерлік шаруашылықтардың іс-

әрекетіне мына ӛндіріс бойынша таралады: 

 ауыл шаруашылық ӛнімдері; 
 балық ӛндірісі ӛнімдері; 

 акциздік тауарларды ӛндіру, қайта ӛңдеу және 
сату әрекетінен басқа, ауыл шаруашылығы ӛнімдерін 

ӛңдеуге, балық ӛндірісі ӛнімдерін жеке меншік ӛндіру мен 
сатуда 

Арнайы салық тәртібін пайдалану құқығы 

ұсынылады: 
1. шаруа немесе фермерлік қожалықтарға; 
2. жер телімі бар болғанда: 

 жеке меншік құқығында; 
 не (немесе) жерді пайдалану құқығында (екінші 

реттік жерді қолдану құқығын қосқанда.  
Бір реттік жер салығын қолданғанда, шаруа немесе 

фермерлік қожалықтар тӛлемейді: 

1) шаруа немесе фермерлік қожалықтың 
жұмысының кірісінен жеке табыс салығын, оның ішінде 
мемлекеттік бюджеттен кӛмек түрінде алынған ақшалай 

қаражаттардан; 
2) ҚҚС – осы арнайы салық тәртібі таралатын 

жұмыстың айналымы бойынша; 
3) жер салығы және жер телімін қолданғаны үшін 

тӛлем – осы арнайы  салық тәртібі таратылатн жұмыста 
қолданылатын жер телімі бойынша; 

4) және жеке ауыл шаруашылық ӛнімдерін ӛндіру, 

сақтау және қайта ӛндіру бойынша жұмыстарда 
қолданылатын және ортақ меншік құқындағы, жеке меншік 
құқындағы оның мүшелеріне тиісті кӛлік құралдарына 

салық: 
 қозғалтқышының кӛлемі қоса алғанда 2500 шаршы 

сантиметрге дейінгі бір жеңіл автомобиль; 
 қозғалтқышының шекті жиынтық қуаты 1:1 

арақатынасты сақтағанда 1000 гектар егістікке (шабындық, 

жайылым) 1000 кВт мӛлшеріндегі жүк автомобильдері; 
 ӛз ауыл шаруашылығы ӛнімінің ӛндірісінде 

пайдаланылатын мамандандырылған ауыл шаруашылығы 
техникасына: 

o сүт немесе ауыл шаруашылығы мақсатында су 

тасымалдауға арналған автомобиль-цистерналар; 
o ветеринариялық қызмет автомобильдері; 
o автозообиологиялық зертханалар; 
o автожем-шӛп тасығыштар; 

участка для ведения крестьянского или фермерского 
хозяйства пользуются граждане, которые будут вести 

хозяйство лично, обладающие специальными 
сельскохозяйственными знаниями и навыками, имеющие 
практический опыт работы в сельском хозяйстве и 

проживающие в данном районе, городе, ауле (селе), 
поселке. 

Крестьянские или фермерские хозяйства со 
среднегодовой численностью работников до 50 человек 

(включительно) и общей стоимостью активов в среднем 
за год не свыше 60 000-кратного расчетного показателя, 
как субъекты малого предпринимательства: 

 в порядке и на условиях, предусмотренных 
законодательством РК, освобождаются от оплаты за 

подводимые  электроэнергию, тепло-водоснабжение и 
канализацию с применением законодательства РК о 
естественных монополиях и регулируемых рынках; 

 открывают счета в банках второго уровня с 
государственным участием без взимания платы; 

 представляют бухгалтерскую отчетность в 

упрощенном порядке, как индивидуальные 
предприниматели; 

 пользуются преимущественным правом при 
размещении заказов для государственных нужд, условия 
которых определяются Правительством РК; 

 получают информационные услуги, а также 
научно-технические разработки и технологии на 

льготных условиях; 
 проводят подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников за счет средств, 

предусмотренных для поддержки малого 
предпринимательства.  

Крестьянские или фермерские хозяйства могут 

самостоятельно выбрать специальный налоговый режим 
или общеустановленный порядок. Специальный 
налоговый режим для крестьянских или фермерских 

хозяйств: 
 предусматривает расчет с бюджетом на основе 

уплаты единого земельного налога; 

 распространяется на деятельность крестьянских 
или фермерских хозяйств по производству: 

 сельскохозяйственной продукции; 
 продукции рыбоводства; 

 переработке сельскохозяйственной продукции, 
продукции рыбоводства собственного производства и ее 

продажи, кроме деятельности по производству, 
переработке и реализации подакцизных товаров. 

Право применения специального налогового 

режима предоставляется: 
1. крестьянским или фермерским хозяйствам; 
2. при наличии земельных участков: 
 на праве частной собственности; 

 и (или) на праве землепользования (включая 

право вторичного землепользования).  
При применении единого земельного налога, 

крестьянские или фермерские хозяйства не оплачивают: 

1) индивидуальный подоходный налог с доходов от 
деятельности крестьянского или фермерского хозяйства, 
в том числе от денежных средств, полученных из 
государственного бюджета в виде помощи; 

2) НДС – по оборотам от деятельности, на которую 
распространяется данный специальный налоговый 
режим; 

3) земельный налог и (или) плата за пользование 
земельными участками – по земельным участкам, 
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o автотиегіштер; 
o тырмаларды автотолтырғыштар; 

o тыңыйтқыштар енгізуге арналған 
автомашиналар; 

o ұшақтарға минералды тыңайтқыштар мен улы 

химикаттарды автожүктегіш; 
o тайлардың үймелерін автотасымалдағыштар; 
o тұзақжемдерді автотаратқыш; 
o сабақ жинағыш машиналар; 

o ауыл шаруашылығы мақсатындағы АН-2 әуе 
кемесі; 

o ӛздігінен жүретін жаткалар; 

o дән жинағыш комбайндар; 
o доңғалақты тракторлар, ӛздігінен жүретін 

шассилер мен мобильді энергетикалық құралдар; 

o жем-шӛп жинағыш комбайндар; 
o ауыл шаруашылығы машиналарын жӛндейтін 

және техникалық қызмет кӛрсететін автомобиль-

шеберханалар; 
o ӛздігінен жүретін шӛп шапқыш; 
o маялағыштар; 

o жинау комбайндары (жеміс тамырларын, 
картопты, томаттарды, кӛк бұрышты, мақта және басқа да 
ауыл шаруашылығы ӛнімдерін жинау жӛніндегі); 

5) меншік құқығындағы және ӛз ауыл шаруашылығы 
ӛнімдерін ӛндіруге, сақтауға және     ӛңдеуге 
пайдаланылатын мүлік салығы. 

Бірыңғай жер салығын тӛлеушілер салық органына 

ҚҚС есепке алуға қою туралы ерікті түрде ӛтініш беруге 
құқылы.   

Ауыл шаруалышығы тауарларын, балық 

шаруашылығы мен ауылдық кооперативтер ӛнімдерін 
ӛндірушілерге арналған арнайы салық режімі  
корпоративтік табыс салығын, әлеуметтік салықты, жер 

салығын, жер телімдерін пайдаланған үшін тӛлемдерді, 
мүлік және кӛлік құралдары салығын есептеудің айрықша 
тәртібін қарастырады.   

Бұл режім мыналарға таратылады: 
1) ауыл шаруашылығы ӛнімдерін және балық 

шаруашылығы: 

 жерді пайдаланатын, ӛзі ӛндірген ӛнімді ӛңдейтін 
және сататын ауыл шаруашылығы ӛнімдерін, балық 
шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру; 

 толық циклді мал шаруашылығы мен құс 
шаруашылығы (жас тӛлдерді ӛсіруден бастап), ара 

шаруашылығы, балық шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіру, 
сондай-ақ ӛзі ӛндірген ӛнімдерді ӛңдеу жӛніндегі ӛнімдерін 
ӛндіруші заңды тұлғалардың қызметіне; 

2) ауылдық тұтынушылар кооперативінің: 
 ауыл шаруашылығы ӛнімдерін, балық 

шаруашылығы ӛнімдерін, осы кооператив мүшелері – 

шаруа қожалықтары немесе фермерлік шаруашылықтар 
ӛндірген балық шаруашылығы ӛнімдерін сату; 

 ауыл шаруашылығы ӛнімдерін, осы кооперативтер 

мүшелері – шаруа қожалықтары немесе фермерлік 
шаруашылықтары ӛндірген балық шаруашылығы ӛнімдерін 

ӛңдеу, сондай-ақ осы ӛнімдерді ӛңдегеннен кейін алынған 
ӛнімдерді сату жӛніндегі қызметіне. 

Бұл режімді заңды тұлғалар ретінде құрылған шаруа 
қожалықтары немесе фермерлік шаруашылықтар, егер 

олардың қызметі – акцизделетін тауарларды ӛндіру, ӛңдеу 
және сату болса, қолдана алмайды. Ортақ белгіленген 
тәртіппен есептелген корпоративтік табыс салығының, 

ҚҚС, әлеуметтік салықтың, жер салығының, жер телімдерін 

используемым в деятельности, на которую 
распространяется данный специальный налоговый 

режим; 
4) налог на транспортные средства, 

принадлежащие его членам на праве общей 

собственности, на праве собственности и используемые 
в деятельности по производству, хранению и 
переработке собственной сельскохозяйственной 
продукции: 

 один легковой автомобиль с объемом двигателя 
включительно до 2500 кубических сантиметров; 

 грузовые автомобили с предельной суммарной 
мощностью двигателя в размере 1000 кВт на 1000 
гектаров пашни (сенокосов, пастбищ) с соблюдением 

соотношения 1:1; 
 специализированной сельскохозяйственной 

технике, используемой в производстве собственной 
сельскохозяйственной продукции: 

o автомобили-цистерны для перевозки молока или 

воды для сельскохозяйственных целей; 
o автомобили ветеринарной службы; 
o автозообиологические лаборатории; 

o автокормовозы; 
o автопогрузчики; 
o автозаправщики сеялок; 

o автомашины для внесения удобрений; 
o автозагрузчик самолетов минеральными 

удобрениями и ядохимикатами; 
o автотранспортировщики штабелей тюков; 

o авторазбрасыватель приманок; 
o ботвоуборочные машины; 
o воздушное судно АН-2 с/х; 

o жатки самоходные; 
o зерноуборочные комбайны; 
o колесные тракторы, самоходные шасси и 

мобильные энергетические средства; 
o кормоуборочные комбайны; 
o автомобили-мастерские по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 
машин; 

o самоходные косилки; 

o стогообразователи; 
o уборочные комбайны (по сбору корнеплодов, 

картофеля, томатов, зеленого горошка, хлопка и другой 

сельскохозяйственной продукции); 
5) налог на имущество, имеющееся на праве 

собственности и используемое в производстве, хранении 
и переработке собственной сельхоз продукции. 

Плательщики единого земельного налога имеют 
право добровольно подать заявление в налоговый орган 
о постановке на учет НДС. 

Для производителей сельхоз товаров, продукции 
рыбоводства и сельских кооперативов специальный 
налоговый режим предусматривает особый порядок 

расчета корпоративного подоходного налога, НДС, 
социального налога, земельного налога, платы за 
пользование земельными участками, налога на 

имущество и транспортные средства.   
Этот режим распространяется на: 
1) деятельность юридических лиц – 

производителей сельскохозяйственной продукции, 
продукции рыбоводства по: 

 производству сельхоз продукции, продукции 

рыбоводства с использованием земли, переработке и 
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пайдаланғаны үшін тӛлемдердің, мүлік салығының, кӛлік 
құралдары салығының сомалары 70% азайтылуы тиіс. Егер 

сіз шаруа қожалықтары немесе фермерлік 
шаруашылықтарға арналған арнайы салық режімін 
қолдансаңыз, онда сіз аталған арнайы салық режімі 

таратылатын қызметтен түскен табыс бойынша жеке табыс 
салығын тӛлейсіз, және мұндай есептілікті табыстамайсыз. 

Егер де сіз қызметіңізде (шаруа қожалықтары мен 
фермерлік шаруашылықтарға арналған арнайы салық 

режімі таратылатын) пайдаланатын жер телімдері 
бойынша бірыңғай жер салығын тӛлеуші болсаңыз, онда 
жер салығын да тӛлемейсіз. 

Бірыңғай жер салығын есептеу үшін салық салу 
объектісі жер телімінің бағалау құны болып табылады. 

Арнайы салық режімін қолдану үшін шаруа 

қожалықтары немесе фермерлік шаруашылықтар аталған 
режім қолданылған алғашқы жылдың 20 ақпанынан 
кешіктірмей салық органына ӛтініш табыстайды (аталған 

мерзімге қарай ӛтініш табыстамау салық тӛлеушінің жалпы 
белгіленген тәртіппен салық тӛлеуге келіскені болып 
есептеледі). 

Егер де сіз шағын бизнес субъектілеріне арналған 
арнайы салық режімін, шаруа қожалықтарына немесе 
фермерлік шаруашылықтарға арналған арнайы салық 

режімін  қолдансаңыз, онда сіз арнаулы нысан бойынша 
ӛздігінен әзірленген салық есебін жүргізу тәртібін бекітуіңіз 
тиіс. 

Таңдап алынған режімді кейбір ерекшеліктерді 

қоспағанда 1 жыл бойына ӛзгертуге болмайды.  
Ӛтінішпен бірге бір мезгілде мына құжаттардың 

кӛшірмелері табысталады: 

1) нотариаттық немесе ауыл әкімдігі куәландырған 
жер теліміне құқық белгілеуші, сәйкестендіргіш құжаттар; 

2) жер ресурстарын басқару жӛніндегі мемлекеттік 

орган берген, нотариаттық немесе ауыл әкімдігі 
куәландырған жер телімдерінің бағалау актілері. Егер акт 
жоқ болса, онда жер телімдерінің бағалау құны жер 

ресурстарын басқару жӛніндегі мемлекеттік орган ұсынған 
деректер бойынша аудан бойынша орташа жердің 1 
гектарының бағалау құнымен анықталады. 

Егер сіздің шаруа қожалығыңыз немесе фермерлік 
шаруашылығыңыз құрылған болса немесе егер жер 
теліміне құқықтар 20 ақпаннан кейін пайда болса, онда сіз  

жеке кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлігін 
алғаннан кейін немесе аталған жер телімін тұрған жері 
бойынша есепке қойған күннен бастап 30 жұмыс күнінен 
кешіктірмей салық органына арнайы салық режімін 

қолдануға құқық алуға ӛтініш бересіз. 
Сіз ӛтініш бергеннен кейін 3 жұмыс күні ішінде 

салық органы арнайы салық режімін қолдану немесе оны 

қолданудан бас тарту туралы шешім қабылдайды. 
Шешім 2 данамен ресімделеді: бір данасы сізге қол 

қойылып, беріледі немесе егер шешімді алу үшін 10 күн 

ішінде салық органына сізге почта бойынша жіберіледі. 
Арнайы салық режімін пайдалану мүмкін болмаған 

жағдайда салық тӛлеуші жалпы белгіленген тәртіпке ӛтеді. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

продаже продукции собственного производства; 
 производству продукции животноводства и 

птицеводства с полным циклом (начиная с выращивания 
молодняка), пчеловодства, рыбоводства, а также 
переработке и продажи продукции собственного 

производства; 
2) деятельность сельских потребительских 

кооперативов по: 

 продаже сельскохозяйственной продукции, 
продукции рыбоводства, произведенной крестьянскими 

или фермерскими хозяйствами – членами данных 
кооперативов; 

 переработке сельхоз продукции, продукции 

рыбоводства, произведенной крестьянскими или 
фермерскими хозяйствами – членами данных 
кооперативов, и продажи продукции, полученной после 

переработки данной продукции. 
Этот режим не могут применять крестьянские или 

фермерские хозяйства, которые созданы как 

юридические лица, а также, если их деятельность – 
производство, переработка и продажа подакцизных 
товаров. Суммы корпоративного подоходного налога, 

НДС, социального налога, земельного налога, платы за 
пользование земельными участками, налога на 
имущество, налога на транспортные средства, 

рассчитанные в общеустановленном порядке, подлежат 
уменьшению на 70%. 

Если вы применяете специальный налоговый режим 
для крестьянских или фермерских хозяйств, то вы не 

платите индивидуальный подоходный налог по доходам 
от деятельности, на которую распространяется данный 
специальный налоговый режим, и не предоставляете 

такую отчетность. 
Если вы плательщик единого земельного налога по 

земельным участкам, используемым в деятельности (на 

которую распространяется специальный налоговый 
режим для крестьянских или фермерских хозяйств), то 
земельный налог также не оплачивается. 

Объектом налогообложения для расчета единого 
земельного налога является оценочная стоимость 
земельного участка. 

Для применения специального налогового режима 
крестьянские или фермерские хозяйства не позднее 20 
февраля первого года применения указанного режима 

представляют заявление в налоговый орган 
(непредставление заявления к указанному сроку 
считается согласием налогоплательщика платить налоги 
в общеустановленном порядке). 

Если вы применяете специальный налоговый режим 
для субъектов малого бизнеса, специальный налоговый 
режим для крестьянских или фермерских хозяйств, то 

вы должны утвердить порядок ведения налогового 
учета, разработанный самостоятельно по специальной 
форме. 

Выбранный режим в течение 1 года поменять 
нельзя, за некоторыми исключениями. 

Одновременно с заявлением представляются копии 

следующих документов: 
1) правоустанавливающих, идентификационных 

документов на земельные участки, 

засвидетельствованные нотариально или сельским 
акиматом; 

2) актов оценочной стоимости земельных участков, 

выданных государственным органом по управлению 
земельными ресурсами, заверенные нотариально или 
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ЗАҢДЫ ТҦЛҒАЛАРДЫҢ ҚАНДАЙ ТҤРЛЕРІ БАР?      
 

Меншігінде мүлкі бар, онымен ӛз міндеттемелері 
бойынша жауап беретін, қызметті жүзеге асыратын, сотта 
талапкер және жауапкер бола алатын ұйым заңды тҧлға 

болып табылады. Заңды тұлғаның атауы оның фирмалық 
атауы болып табылады. Басқа тұлғалар оны пайдалана 
алмайды. Бӛгде фирмалық атауды заңсыз пайдалатындар 

меншік иесінің талабы бойынша оны пайдалануын 
тоқтатуы тиіс. Сондықтан компанияға ӛз атауыңызды 
тауып қойыңыз! 

Заңды тұлғалар коммерциялық және коммерциялық 
емес болып бӛлінеді. Егер компания табыс алу мақсатында 
құрылатын болса, онда ол коммерциялық болып 

табылады. 
Заңды тұлғада міндетті түрде дербес теңгерімі мен 

мӛрі болуы тиіс. 

Коммерциялық емес ұйымдар да кәсіпкерлік 
қызметпен шұғылдана алады, бірақ тек жарғыларында 
кӛрсетілгеннің шеңберінде ғана!!!   

 

 
ЗАҢДЫ ТҦЛҒАНЫ ҚАЛАЙ ТІРКЕУГЕ БОЛАДЫ? 
 

Заңды тұлға мемлекеттік тіркелген сәттен бастап 
құрылған болып есептеледі. 

Заңды тұлғаны тіркеу үшін тіркеуші органға: 

1) ӛтініш; 
2) қазақ және орыс тілдерінде, тігілген және 

нӛмірленген түрінде үш данамен құрылтай құжаттарын; 

3) заңды тұлғаның басшылары мен 
құрылтайшыларының жеке куәліктерінің кӛшірмелерін, 
олардың СТН-ін; 

4) заңды тұлғаның мекен-жайын кӛрсететін 
құжатты; 

5) заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін 

алымның тӛленгені туралы түбіртекті немесе құжатты 
табыстайды. 

сельским акиматом. Если акта нет, то оценочная 
стоимость земельных участков определяется по 

оценочной стоимости 1 гектара земли в среднем по 
району по данным, представленным государственным 
органом по управлению земельными ресурсами. 

Если ваше крестьянское или фермерское хозяйство 
было образовано или если права на земельный участок 
возникли после 20 февраля, то вы представляете 
заявление на право применения специального 

налогового режима в налоговый орган не позднее 30 
рабочих дней после получения свидетельства о 
государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя или с даты постановки на учет по 
месту нахождения данного земельного участка. 

В течение 3 рабочих дней со дня представления 

вами заявления, налоговый орган принимает решение о 
применении специального налогового режима или об 
отказе в его применении. 

Решение оформляется в 2 экземплярах: один 
экземпляр выдается вам под роспись или направляется 
вам по почте, если вы не пришли в налоговый орган для 

получения решения в течение 10 дней. 
В случае невозможности применения специального 

налогового режима, налогоплательщик переходит на 

общеустановленный порядок. 
 
КАКИЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
СУЩЕСТВУЮТ?      

 
Юридическим лицом является организация, 

имеющая в собственности имущество, которым она 

отвечает по своим обязательствам, может осуществлять 
деятельность, быть истцом и ответчиком в суде. 
Наименование юридического лица является его 

фирменным наименованием. Другие лица не могут его 
использовать. Те, кто незаконно использует чужое 
фирменное наименование, по требованию собственника 

должны прекратить его использование. Поэтому 
придумывайте свое наименование компании! 

Юридические лица делятся на коммерческие и 

некоммерческие. Если компания создается с целью 
получения дохода, то она является коммерческой. 

Юридическое лицо обязано иметь самостоятельный 

баланс и печать. 
Некоммерческие организации тоже могут 

заниматься предпринимательской деятельностью, но 
только в рамках того, что указано в уставах!!!   

 
КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ЛИЦО? 

 
Юридическое лицо считается созданным с момента 

его государственной регистрации. 

Для регистрации юридического лица в 
регистрирующий орган предоставляются: 

1) заявление; 

2) учредительные документы на казахском и 
русском языках, в прошнурованном и пронумерованном 
виде в трех экземплярах; 

3) копии удостоверений личности руководителя и 
учредителей юридического лица, их РНН; 

4) документ, показывающий адрес юридического 

лица; 
5) квитанция или документ об уплате сбора за 
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Коммерциялық заңды ұйымдар қызметін заңды 
тұлғаның ұйымдық құқықтық нысанына қарай ҚР Үіметінің 

Қаулысымен белгіленген үлгілік жарғы негізінде жүзеге 
асыра алады. 

Егер заңды тұлғаның құрылтайшылары үлгілік 

жарғаның негізінде тіркелуді шешсе, онда тіркелу үшін 
жарғыны табыстау қажет етілмейді. Бұл орайда әділет 
органдарына ҚР Әділет министрілгі белілеген, нотариаттық 
куәландырылған нысандағы ӛтініштің 3 данасы 

табысталады (шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін 
нотариаттық куәлік қажет етілмейді). 

Заңнамалық актілерде кӛзделген құжаттардан басқа 

құжаттарды және мәліметтерді талап етуге тыйым 
салынады. 

Құжаттар кестесін толық ұсынбаған, құрылтай 

құжаттары, сондай-ақ ҚР заңдарында кӛзделген ӛзге де 
негіздер бойынша сарапшының қорытындысын алу қажет 
болған жағдайда мемлекеттік тіркеу мерзімі үзіледі. 

Заңды тұлға құрылтай құжаттарының: 
 құрылтай шартының (егер коммерциялық ұйымды 

бір тұлға құрған болса жасалмайды); 

 жарғының негізінде әрекет етеді.  
Шағын кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік тіркеу 

мен олардың филиалдарын есептік тіркеу 3 жұмыс күнінің 
ішінде жүргізілуі тиіс. 

Заңды тұлға құру мәнінің болмауы себебі бойынша 

тіркеуден бас тартуға жол берілмейді.  Тіркеуден бас 
тартуға сотқа шағым келтіруге болады. Заңды тұлғаны 
тіркеуден немесе оның филиалын есептік тіркеуден заңсыз 

бас тартқан жағдайда ӛтінім беруші залалдарды сот 
тәртібімен ӛндіруді талап етуге құқылы. 

 

 
 
 
 

 
 
ТОЛЫҚ СЕРІКТЕСТІК (ТС) ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 

 
Толық деп қатысушылары толық серіктестіктің мүлкі 

жеткіліксіз болғанда оның міндеттемелері бойынша ӛз 

мүлкімен жауап беретін серіктестік танылады. 
 азамат тек қана бір толық серіктестіктің 

қатысушысы бола алады; 
 толық серіктестіктің қатысушысы қалған 

қатысушылардың келісімінсіз қандай да бір мәмілелер 

жасауға құқығы жоқ; 
 ӛз үлесін басқа қатысушыларға не болмаса бӛгде 

тұлғаларға беру барлық қалған қатысушылардың 
келісімімен кейін ғана мүмкін болады; 

 толық серіктестіктің қатысушысы бұл туралы 

қалған қатысушыларға ескертіп, серіктестіктен кез келген 
уақытта шыға алады. 

 

 
КОМАНДИТТІК СЕРІКТЕСТІК (КС) ДЕГЕНІМІЗ 
НЕ? 

 
Командиттік деп жауапкершілігі толық (толық 

серіктер) қатысушылар мен жауапкершілігі шектеулі 

(салымшылар) қатысушылар енетін серіктестік танылады. 
Салымшылардың жауапкершілігі енгізген салымының 
мӛлшерімен шектеледі, және олар серіктестіктің қызметіне 

қатыспайды. 

государственную регистрацию юридических лиц. 
Коммерческие юридические лица могут 

осуществлять деятельность на основании типового 
устава, установленного Постановлением Правительства 
РК, в зависимости от организационной правовой формы 

юридического лица. 
Если учредители юридического лица решили 

зарегистрироваться на основе типового устава, то 
представление устава для регистрации не требуется. 

При этом в органы юстиции представляются 3 
экземпляра заявления по форме, установленной 
Министерством юстиции РК, удостоверенные в 

нотариально (нотариальное удостоверение  не 
требуется для субъектов малого предпринимательства). 

Запрещается требование документов и сведений, 

кроме документов, предусмотренных законодательными 
актами. 

В случае представления неполного пакета 

документов, необходимости получения по 
учредительным документам заключения эксперта, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законами 

РК, срок государственной  регистрации прерывается. 
Юридическое лицо действует на основании 

учредительных документов: 

 учредительного договора (не заключается, если 
коммерческая организация учреждается одним лицом); 

 устава.  

Государственная регистрация субъектов малого 
предпринимательства и учетная регистрация их 

филиалов должны производиться в течение 3 рабочих 
дней. 

Отказ в регистрации по причине отсутствия смысла 

в образовании юридического лица не допускается. Отказ 
в регистрации можно обжаловать в суде. В случае 
незаконного отказа в регистрации юридического лица и 
учетной регистрации филиала заявитель имеет право 

требовать возмещения убытков в судебном порядке. 
 
ЧТО ТАКОЕ ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО (ПТ)? 

 
Полным признается товарищество, участники 

которого при недостаточности имущества полного 

товарищества несут ответственность по его 
обязательствам своим имуществом. 

 гражданин может быть участником только одного 

полного товарищества; 
 участник полного товарищества не имеет права 

без согласия остальных участников совершать какие-
либо сделки; 

 передача участником своей доли другим 

участникам либо посторонним лицам возможна лишь с 
согласия всех остальных участников; 

 участник полного товарищества может в любое 

время выйти из товарищества, предупредив об этом 
остальных участников. 

 
ЧТО ТАКОЕ КОММАНДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 
(КТ)? 

 
Коммандитным признается товарищество, которое 

включает участников с полной ответственностью 

(полные товарищи) и участников с ограниченной 
ответственностью (вкладчиков). Ответственность 
вкладчиков ограничивается суммой внесенного вклада, 

и они не принимают участия в деятельности 
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 азамат тек қана бір толық серіктестіктің толық 
серігі бола алады; 

 командиттік серіктестіктегі толық серік толық 
серіктестіктің қатысушысы бола алмайды; 

 командиттік серіктестіктің салымшысы қүрылтай 
құжаттарына сәйкес бастапқы салымды және қосымша 
салымдарды енгізуге міндетті; 

 Командиттік серіктестіктің салымшысы құқылы: 
 құлытай құжаттарына сәйкес жарғылық 

капиталдағы ӛз үлесіне сай серіктестіктің таза табысының 
бір бӛлігін алуға; 

 серіктестіктің қаржылық есептілігімен танысуға, 
сонымен қатар оны әзірлеудің дұрыстығын тексеруді талап 
етуге; 

 жарғылық капиталдағы ӛз үлесін құрылтай 
құжаттарына сәйкес басқа салымшыға немесе бӛгде 

тұлғаға беруге. Салымшының ӛзінің бүкіл үлесін беруі 
оның серіктестікке қатысуын тоқтатады. 

 
 

 
 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК 

(ЖШС) ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 
Жуапкершілігі шектеулі серіктестік болып бір немесе 

бірнеше тұлғаның құрған серіктестігі танылады.   ЖШС 
жарғылық капиталы құрылтай құжаттарына сәйкес 
үлестерге бӛлінеді. ЖШС қатысушылары оның 

міндеттемелері бойынша жауап бермейді және залалдар 
тәуекелін ӛздері енгізген салымдары шегінде тартады. 

ЖШС қатысушылары оның құрылтайшылары мен 

серіктестік құрылғаннан кейін оның мүлкіндегі үлеске 
құқық алған тұлғалар болып табылады. 

Сонымен қатар: 

 Бастапқы жарғылық капитал құрылтайшылардың 
салымдары сомасынан құралады және серіктестікті тіркеу 
күніне қарай 100 айлық есептік кӛрсеткіштен кем 

болмайды. Айрықша жағдай – шағын кәсіпкерлік субъектісі 
болып табылатын ЖШС, оның ең аз жарғылық капиталы 
мӛлшері 100 теңгеден кем бола алмайды. 

 ЖШС-тің жалғыз қатысушысы ретінде бір тұлғадан 
тұратын басқа шаруашылық серіктестігі бола алмайды. 

 Мекемелер меншік иесінің рұқсатымен ЖШС 
қатысушысы бола алады. 

 ЖШС басқа шаруашылық серіктестігіне, 

акционерлік қоғамға немесе ӛндірістік кооперативке 
ауысуға құқылы. 

ЖШС қызметі нормативтік құқықтық актілермен, 
сондай-ақ ҚР 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-1 
«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестік 
туралы» Заңымен реттеледі. 

 
 
 

 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ҚОСЫМША СЕРІКТЕСТІК 
(ЖҚС) ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 

 
Жауапкершілігі қосымша серіктестік болып 

қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жарғылық 

капиталдағы ӛз салымдарымен, ал бұл сомалар 
жетпегенде енгізген капиталына еселенген мӛлшердегі ӛз 
мүлкімен қосымша жауап беретін серіктестік танылады. 

товарищества. 
 гражданин может быть полным товарищем только 

в одном коммандитном товариществе; 
 полный товарищ в коммандитном товариществе 

не может быть участником полного товарищества; 
 вкладчик коммандитного товарищества обязан 

вносить первоначальный вклад и дополнительные 

вклады в соответствии с учредительными документами; 
Вкладчик коммандитного товарищества имеет 

право: 

 получать часть чистого дохода товарищества, 
согласно его доле в уставном капитале, в соответствии с 

учредительными документами; 
 знакомиться с финансовой отчетностью 

товарищества, а также требовать проверки 

правильности ее составления; 
 передать свою долю в уставном капитале другому 

вкладчику или постороннему лицу в соответствии с 
учредительными документами. Передача вкладчиком 
всей своей доли прекращает его участие в 

товариществе. 
 
ЧТО ТАКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТОО)? 
 
Товариществом с ограниченной ответственностью 

признается созданное одним или несколькими лицами 

товарищество. Уставный капитал ТОО разделен на доли 
в соответствии с учредительными документами. 
Участники ТОО не отвечают по его обязательствам и 

несут риск убытков в пределах стоимости внесенных 
ими вкладов. 

Участниками ТОО являются его учредители и лица, 

получившие право на долю в имуществе товарищества 
после его создания. 

А также: 

 Первоначально уставный капитал состоит из 
суммы вкладов учредителей и не может быть меньше, 
чем 100 месячных расчетных показателей на дату 

регистрации товарищества. Исключение – ТОО, 
являющееся субъектом малого предпринимательства, 
размер минимального уставного капитала которого не 

может быть менее 100 тенге. 
 ТОО не может иметь в качестве единственного 

участника другое хозяйственное товарищество, 
состоящее из одного лица. 

 Учреждения могут быть участниками ТОО с 

разрешения собственника. 
 ТОО имеет право меняться в другое 

хозяйственное товарищество, акционерное общество 
или в производственный кооператив. 

Деятельность ТОО регулируется нормативными 

правовыми актами, а также Законом РК от 22 апреля 
1998 года № 220-1 «О товариществе с ограниченной и 
дополнительной ответственностью». 

 
ЧТО ТАКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО С 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (ТДО)? 

 

Товариществом с дополнительной 
ответственностью признается товарищество, участники 
которого отвечают по его обязательствам своими 

вкладами в уставный капитал, а при нехватке этих сумм 
дополнительно своим имуществом в размере, кратном 
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ЖҚС қызметі  нормативтік құқықтық актілермен, 
сондай-ақ ҚР 1998 жылғы 22 сәуірдегі № 220-1 

«Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестік 
туралы» Заңымен реттеледі. Жауапкершілігі қосымша 
серіктестікке жауапкершілігі шектеулі серіктестік туралы 

қағидалар қолданылады. 
 
 
 

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ (АҚ) ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 
Акционерлік қоғам деп ӛз қызметі үшін қаражаттар 

тарту мақсатында акциялар шығаратын заңды тұлға 
танылады. АҚ акционерлері оның міндеттемелері бойынша 
жауап бермейді және залалдарды ӛзіне тиесілі 

акциялардың құны шегінде тартады. 
АҚ ӛз міндеттемелері бойынша ӛз мүлкі шегінде 

жауап береді және ӛз қатысушыларының міндеттемелері 

бойынша жауап бермейді. 
АҚ қызметі, акционерлердің құқықтары мен 

міндеттері ҚР АК-не, ҚР 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-

ІІ «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңына, басқа да 
заңнамалық актілерге сәйкес анықталады. 

 

ӚНДІРІСТІК КООПЕРАТИВ (ӚК) 
ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 
Ӛндірістік кооператив деп азаматтардың жеке еңбек 

қатысуы мен олардың мүліктік үлестерін (пайларын) 
біріктіруге негізделген бірлескен кәсіпкерлік қызметке 
мүшелік түріндегі бірлестігі танылады. 

 кооператив мүшесі екеуден кем болмауы тиіс; 
 кооператив мүшелері оның міндеттемелері 

бойынша қосымша жауапкершілік алады. 
 кооперативтің міндеттемелері бойынша 

кооператив мүшесінің қосымша жауапкершілігінің мӛлшері 
құрылтай құжаттарында анықталады, бірақ кооператив 
мүшесінің үлесінің құнының мӛлшерінен кем болмауы тиіс; 

 кооператив мүшелері арасындағы жауапкершілікті 
бӛлісу олардың үлестерінің мӛлшерлеріне сәйкес 
жүргізіледі. 

ӚК қызметі нормативтік құқықтық актілермен, 
сондай-ақ ҚР 1995 жылғы 5 қазандағы № 2486 «Ӛндірістік 
кооператив туралы» Заңымен реттеледі. 

Арнайы салық режімін мыналардың қолдануға 
құқығы жоқ:  

1) филиалдары мен ӛкілдіктері бар заңды тұлғалар; 

2) заңды тұлғалардың филиалдары, ӛкілдіктері; 
3) түрлі елді мекендерде жеке бӛлімшелері мен 

салық салынатын объектілері бар салық тӛлеушілер 

(мүлкін жалға беретін салық тӛлеушілерден басқасы); 
4) құрылтайшысы бір мезгілде арнайы салық 

режімін қолданатын басқа заңды тұлғаның құрылтайшысы 

болып табылатын заңды тұлғалар.  
Арнайы салық режімін мынадай қызмет түрлерін 

жүзеге асыратын тұлғаларға қолдануға болмайды:  

1) акцизделетін тауарлар ӛндіру;    
2) акцизделетін тауарларды сақтау және кӛтерме 

сату; 
3) мұнай ӛнімдерінің жекелеген түрлері – бензинді, 

дизель отынын және мазутты сату; 
4) лотореялар ұйымдастыру және ӛткізу 

(мемлекеттік (ұлттық) лотореядан басқасы); 

5) жер қойнауын пайдалану; 
6) шыны ыдыстар жинау және қабылдау; 

внесенным вкладам. 
Деятельность ТДО регулируется нормативными 

правовыми актами, а также Законом РК от 22 апреля 
1998 года № 220-1 «О товариществах с ограниченной и 
дополнительной ответственностью». К товариществу с 

дополнительной ответственностью применяются 
правила о товариществе с ограниченной 
ответственностью. 

 

ЧТО ТАКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (АО)? 
 
Акционерным обществом признается юридическое 

лицо, выпускающее акции в целях привлечения средств 
для своей деятельности. Акционеры АО не отвечают по 
его обязательствам и несут риски убытков в пределах 

стоимости принадлежащих им акций. 
АО несет ответственность по своим обязательствам 

в пределах своего имущества и не отвечает по 

обязательствам своих участников. 
Деятельность АО, права и обязанности акционеров 

определяются в соответствии с ГКРК, Законом РК от 13 

мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», 
другими законодательными актами. 

 

ЧТО ТАКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КООПЕРАТИВ (ПК)? 
 
Производственным кооперативом признается 

объединение граждан в виде членства для совместной 
предпринимательской деятельности, основанной на их 
личном трудовом участии и объединении их 

имущественных взносов (паев). 
 членов кооператива должно быть не менее двух; 

 члены кооператива несут дополнительную 
ответственность по его обязательствам. 

 размер дополнительной ответственности члена 

кооператива по обязательствам кооператива 
определяется учредительными документами, но не 

может быть меньше размера стоимости пая члена 
кооператива; 

 распределение ответственности между членами 

кооператива производится в соответствии с размерами 
их паев. 

Деятельность ПК регулируется нормативными 

правовыми актами, а также Законом РК от 5 октября 
1995 года № 2486 «О производственном кооперативе». 

Специальный налоговый режим не вправе 

применять: 
1) юридические лица, имеющие филиалы, 

представительства; 

2) филиалы, представительства юридических лиц; 
3) налогоплательщики, имеющие отдельные 

подразделения и объекты налогообложения в разных 

населенных пунктах (кроме налогоплательщиков, 
сдающих в аренду имущество); 

4) юридические лица, у которых учредитель 

одновременно является учредителем другого 
юридического лица, применяющего специальный 
налоговый режим.  

Специальный налоговый режим нельзя применять 

лицам, осуществляющим следующие виды деятельности:  
1) производство подакцизных товаров;    
2) хранение и оптовая продажа подакцизных 

товаров; 
3) продажа отдельных видов нефтепродуктов – 
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7) металл мен түрлі-түсті және қара металлдардың 
қалдықтарын жинау (дайындау), сақтау, ӛңдеу және сату; 

8) консультациялық қызметтер; 
9) бухгалтерлік есеп немесе аудит; 
10) қаржы, сақтандыру қызметі және сақтандыру 

делдалы мен сақтандыру агентінің делдалдық қызметі. 
Егер де сіз заңды тұлға құратын жағдайда, біз оның 

жұмыс істеуі үшін сізге жұмысқа заңгерлерді, 
бухгалтерлерді және басқа да мамандарды немесе 

кеңесшілерді тартуды ұсынамыз. 
Заңды тҧлғаның ісін жҥргізу ЖК ісін 

жҥргізумен салыстыруға келмейді!!! 

Кәсіби мамандарға сеніңіз! 
 
 

 
 
 

 
 
ҚР САЛЫҚ ОРГАНДАРЫ ҚЫЗМЕТІНІҢ МӘНІ 

НЕДЕ? 
 
Салық органдарының қызметтері ҚР 

Конституциясына, ҚР Салық кодексіне, ҚР Қаржы 
министрлігінің Салық комитетінің www.salyk.kz мекен-
жайындағы web-порталда, сондай-ақ Салық органдарының 
ақпараттарын қабылдау және ӛңдеу орталықтарында 

орналасқан Қазақстан Республикасында мемлекеттік 
қызметтер кӛрсету стандарттарын қоса алғанда ҚР 
нормативтік құқықтық актілеріне негізделген. 

Бүгінде салық тӛлеуші мен салық органының «түйісу 
орны» Ақпараттар қабылдау және ӛңдеу орталықтары 
болып табылады. Салық органдарының ақпараттарын 

қабылдау және ӛңдеу орталықтарында кӛптеген қызметтер 
ұсынылады, соның ішінде: 

 саналуан құжаттар алуға ӛтініштердің 50-ден 

астам түрі қабылданады; 
 cалық тӛлеушінің терминалы арқылы ақысыз 

негізде қағаз және электронды түрдегі салық есептілігі 
қабылданады; 

 консультациялық қызметтер кӛрсетіледі; 

 шағым немесе ұсыныстар бере алады; 
 салық заңнамасындағы жаңа енгізілімдер туралы 

білуге, сонымен қатар ҚР ҚМ Салық комитетінің 
бағдарламалық қамтымын алуға  мүмкіндігі болады. 

Тиісті қызмет кӛрсетілмеген жағдайда сіз: 
1) салық органдарының басшыларына; 
2) жоғары тұрған салық органдарының 

басшыларына шағым жолдай аласыз. 
Сондай-ақ: 
 арнаулы бланкіні толтырып, ӛз құқықтарыңыздың 

бұзылуы туралы айта аласыз, оны шағымдар мен 
ұсыныстар жәшігіне түсіру қажет; 

 салық органдарының «сенім» телефондарына 

хабарласа аласыз. 
 Шағымды: 

 шағымдардың электронды кітабына жаза; 
 почтамен жоғары тұрған салық органдарына 

жібере;  
 Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 11 мекен-жайында 

орналасқан ҚР Қаржы министрлігі Салық комитетінің 
кеңсесіне бере аласыз.  

 

бензина, дизельного топлива и мазута; 
4) организация и проведение лотерей (кроме 

государственных (национальных)); 
5) недропользование; 
6) сбор и прием стеклопосуды; 

7) сбор (заготовка), хранение, переработка и 
продажа металла и отходов цветных и черных металлов; 

8) консультационные услуги; 
9) бухгалтерский учет или аудит; 

10) финансовая, страховая деятельность и 
посредническая деятельность страхового брокера и 
страхового агента. 

В случае если вы создаете юридическое лицо, то 
для его работы мы вам рекомендуем привлечь на работу 
юристов, бухгалтеров и других специалистов или 

консультантов. 
Ведение дел юридического лица 

несопоставимо с ведением дел ИП!!! 

Доверьтесь профессионалам! 
 
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РК? 
 
Услуги налоговых органов основаны на 

Конституции РК, Налоговом кодексе РК, нормативных 
правовых актах РК, включая Стандарты оказания 
государственных услуг в РК, которые размещены на 
web-портале Налогового комитета Министерства 

финансов РК по адресу: www.salyk.kz, а также в 
Центрах приема и обработки информации налоговых 
органов. 

Сегодня «местом соприкосновения» 
налогоплательщика и налогового органа являются 
Центры приема и обработки информации. В Центрах 

приема и обработки информации налоговых органов 
предоставляется множество услуг, в том числе: 

 принимаются более 50 видов заявлений на 

получение различных документов; 
 принимается налоговая отчетность, как на 

бумаге, так и в электронном виде через Терминал 
налогоплательщика на бесплатной основе; 

 оказываются консультационные услуги; 

 можно подать жалобу или предложения; 
 имеется возможность узнать про нововведения в 

налоговом законодательстве, а также получить 
программное обеспечение Налогового комитета МФ РК. 

В случае ненадлежащего обслуживания, вы можете 
направить жалобу: 

1) руководителям налоговых органов; 

2) руководителям вышестоящих налоговых 
органов. 

Также: 
 рассказать о нарушениях ваших прав можно, 

заполнив специальный бланк, который надо опустить в 
специальный ящик для жалоб и предложений; 

 позвонить на телефоны «доверия» налоговых 
органов. 

Жалобу можно: 
 написать в электронную книгу жалоб; 
 направить почтой в вышестоящие налоговые 

органы.  
 передать в канцелярию Налогового комитета 

Министерства финансов РК, расположенного по адресу: 
г. Астана, пр. Победы, 11.  

http://www.salyk.kz/
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КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ҚАНДАЙ 

МЕМЛЕКЕТТІК БАҚЫЛАУ 
ЖҤЗЕГЕ АСЫРЫЛАДЫ? 
 

Мемлекеттік бақылаудың заң аспектілері 
Кәсіпкерлік қызметтің заңды негіздері Қазақстан 

Республикасының Конституциясында, ҚР Азаматтық 
кодексінде қойылған және ҚР 2011 жылғы 06 қаңтардағы 

№ 377- IV «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
бақылау және қадағалау туралы» Заңынан және Салық 
кодексі, Еңбек кодексі, «Халықтың денсаулығы және 

денсаулық сақтау жүйесі» кодексі және т.т. секілді ҚР 
басқа да нормативтік құқықтық актілерінен құралады. 

Құқық қорғау органдары тек бақылау және 

қадағалау шараларын жҥргізеді!!!: 
 жедел іздестіру қызметі шеңберінде; 

 қылмысты қудалау; 
 әкімшілік ӛндірісі; 

 реттеу атқарымдары (функциялары); 
 ҚР заңдарында кӛзделген басқа да жағдайларда. 

ҚР-ның бақылау және қадағалау туралы заңнамасы 
және лауазымды тұлғалардың барлық тиісті әрекеттері ҚР 
Конституциясына негізделеді. Мемлекеттік органдарға 

жеке кәсіпкерлік субъектілеріне тексеру жүргізу жӛніндегі 
нормативтік құқықтық актілер қабылдауға тыйым 
салынады. 

ҚР 2011 жылғы 06 қаңтардағы № 377- IV 
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және 
қадағалау туралы» Заңы бақылау және қадағалау 

ұғымдарын ажыратады. 
Бақылау қадағалаудан қадағалау кезінде шұғыл 

ықпал ету шаралары қолданылатындығымен, ал 
бақылауда қолданылмайтындығымен ерекшеленеді. 

Қадағалау кезінде мемлекеттік органдар 
тексерілетін субъектілерге қатысты әкімшілік ӛндіріс 
қозғамай шектеу шараларын қолдану құқығын иемденеді. 

Бұл нені білдіреді? 
Бұл, яғни егер тексерілетін субъектінің қызметі жеке 

және заңды тұлғалардың мүдделеріне, адамдардың ӛмірі 

мен денсаулығына, қоршаған ортаға, ҚР ұлттық 
қауіпсіздігіне қатер тӛндіретін болса, онда тексеруші 
тұлғалар тексерілетін субъектіге қатысты тыйым салу 

немесе шектеу шараларын қолданады және олар бұл 
туралы прокурорға хабарлауға міндетті.    

Бұл ретте тексерістің саналуан нысандары үшін 

оларды ӛткізудің түрлі кезеңдері бар екенін түсіну қажет: 
1. Тексерілетін субъектіге мемлекеттік орган 

қызметкерінің баруы. 

2. Тексеріске қатысты ақпарат сұрату. 
3. ҚР заңнамасының талаптарының сақталуы 

туралы мәліметтер алу үшін тексерілетін субъектіні 
шақыру. 

Жоспарлы және жоспардан тыс тексерістер тек 
мына мәселелер бойынша ҚР салық заңнамасының 
талаптарын сақтау жӛніндегі бірнеше жекеменшік 

кәсіпкерлік субъектілеріне қатысты жүргізілуі мүмкін. Олар: 
1) салық органдарының есебіне тұру; 
2) бақылау-кассалық машиналардың болуы; 

3) акциздік және есептік-бақылау маркаларының, 
этил спиртін босатуға лицензияның, рұқсаттың, патенттің, 
ҚР Салық кодексінің 574-бабында кӛрсетілген тіркеу 

кәртішкесінің бар болуы және түпнұсқалығы. 
Тексерістің мәні кәсіпкерлік субъектілерінің ҚР 

заңнамасы талаптарын сақтауы болып табылады. 

 
КАКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАД 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ? 
 

Юридические аспекты государственного 
контроля 

Юридические основы предпринимательской 
деятельности заложены в Конституции РК, Гражданском 

кодексе РК и состоят из Закона РК от 06 января 2011 
года № 377-IV «О государственном контроле и надзоре 
в Республике Казахстан» и других нормативных 

правовых актов РК, таких как Налоговый кодекс, 
Трудовой кодекс, Кодекс «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» и т.д. 

Правоохранительные органы проводят 
контрольные и надзорные мероприятия только!!!: 

 в рамках оперативно-розыскной деятельности; 

 уголовного преследования; 
 административного производства; 

 регулирующих функций; 
 в иных случаях, предусмотренных законами РК. 

Законодательство РК о контроле и надзоре и все 
соответствующие действия должностных лиц, 

основываются на Конституции РК. Государственным 
органам запрещается принимать нормативные правовые 
акты по проведению проверок субъектов частного 

предпринимательства. 
Закон РК от 6 января 2011 года № 377- IV «О 

государственном контроле и надзоре в Республике 

Казахстан» разделяет понятия контроля и надзора. 
Контроль от надзора отличается тем, что при 

надзоре применяются меры оперативного реагирования, 
а при контроле – не применяются. 

При надзоре государственные органы имеют право 
применять по отношению к проверяемому субъекту 
ограничительные меры без возбуждения 

административного производства. Что это значит? 
Это значит, если деятельность проверяемого 

субъекта представляют угрозу интересам физических и 

юридических лиц, жизни и здоровью людей, 
окружающей среде, национальной безопасности РК, то 
проверяющие лица принимают запрещающие или 

ограничивающие меры в отношении проверяемого 
субъекта и об этом они обязаны уведомить прокурора. 

При этом надо понимать, что для разных форм 

проверок существуют разные этапы их проведения: 
1. Посещение проверяемого субъекта сотрудником 

государственного органа. 

2. Запрос информации, касающейся проверки. 
3. Вызов проверяемого субъекта для получения 

сведений о соблюдении требований законодательства 
РК. 

Плановые и внеплановые проверки могут 
проводиться в отношении нескольких субъектов 
частного предпринимательства одновременно только по 

соблюдению требований налогового законодательства 
РК по вопросам: 

1) постановки на учет в налоговых органах; 

2) наличия контрольно-кассовых машин; 
3) наличия и подлинности акцизных и учетно-

контрольных марок, лицензии, разрешения на отпуск 

этилового спирта, патента, регистрационной карточки, 
указанной в статье 574 Налогового кодекса РК. 

Предметом проверки является соблюдение 
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Жоспарлы және жоспардан тыс тексерістер: 
1) кешенді тексерістер; 

2) тақырыптық тексерістер болып бӛлінеді. 
Қажет болған жағдайда бақылау мен қадағалаудың 

Сізге және сіздің кәсіпкерлікте пайдаланылатын 

объектілерге бармай-ақ жүргізілетін ӛзге де нысандары 
бар. Алайда мұнда да ерекшеліктер бар. Бұл: 

1. ҚР салық заңнамасымен белгіленген; 
2. рұқсаттама құжаттарын алумен байланысты, 

яғни сіздің ӛтінішіңіз бойынша зерттеуге және сізге 
қызметтің жекелеген түрлеріне рұқсаттар беруге арналған; 

3. құрылыс-монтаж жұмыстарына ғимараттар мен 

үймереттердің салмақ түсетін және қоршалатын 
құрылымдарын тұрғызуға және ӛзгертуге қойылатын 
талаптарға сәйкестікке тексерістер жүргізу; 

4. тізбесін ҚР Үкіметі бекітетін әлеуметтік маңызды 
тауарларға шекті бӛлшек сауда бағалары мӛлшерлерін 
сақтауды бақылау жағдайлары. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
ТЕКСЕРІСТЕРДІ КІМ ЖӘНЕ ҚАНДАЙ 

ЖИІЛІКПЕН ӚТКІЗЕ АЛАДЫ? 
 
Жоспарлы тексерістерді ӛткізудің жүйелілігі ҚР 

заңдары бұзылуының салдарларының ауырлығы, салалық 
статистикасы, сондай-ақ жоспардан тыс тексерістердің 
нәтижелері тұрғысында субъектінің маңыздылығын ескере 

отырып, тәуекел дәрежесіне байланысты: 
 жылына бір мәрте – тәуекелдің жоғары 

дәрежесінде; 
 үш жылда бір мәрте  – тәуекелдің орташа 

дәрежесінде; 

 бес жылда бір мәрте  – тәуекелдің балмашы 
дәрежесінде. 

Санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау, 
ветеринария, ӛсімдік карантині мен қорғау, тұқым 
шаруашылығы, астық және мақта нарықтары саласындағы 

ҚР заңдары мен Үкіметінің қаулыларының талаптарын 
сақтауды тексеру үшін жоспарлы тексерістердің жүйелілігі: 

1) ветеринария, ӛсімдік карантині мен қорғау, 
тұқым шаруашылығы, астық және мақта нарығы 

саласында: 
 жарты жылда бір мәрте – тәуекелдің жоғары 

дәрежесінде; 
 жылына бір мәрте  – тәуекелдің орташа 

дәрежесінде; 

 үш жылда бір мәрте – тәуекелдің болмашы 
дәрежесінде. 

2) Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау 
саласында: 

 жарты жылда бір мәрте – тәуекелдің жоғары 

дәрежесінде; 
 жылына бір мәрте  – тәуекелдің орташа 

дәрежесінде; 
 үш жылда бір мәрте – тәуекелдің болмашы 

дәрежесінде. 
Сіздерге тексерістерден қорықпауды, ӛздеріңізге кім 

субъектами предпринимательства требований 
законодательства РК. 

Плановые и внеплановые проверки 
подразделяются на: 

1) комплексные проверки; 

2) тематические проверки. 
Есть и иные формы контроля и надзора, которые 

должны проводиться при необходимости и без 
посещения вас и ваших объектов, используемых для 

предпринимательства. Однако и здесь есть исключения. 
Это случаи: 

1. установленные налоговым законодательством 

РК; 
2. связанные с получением разрешительных 

документов, то есть по вашему заявлению для 

исследований и передачи вам разрешений на отдельные 
виды деятельности; 

3. проведения инспектирования строительно-

монтажных работ на соответствие требованиям к 
возведению и изменению несущих и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений; 

4. контроля соблюдения размеров допустимых 
розничных цен на социально значимые 
продовольственные товары, перечень которых 

утверждается Правительством РК. 
 
КТО И КАК ЧАСТО МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ 
ПРОВЕРКИ? 

 
Периодичность проведения плановых проверок 

зависит от степени риска с учетом значимости субъекта 

с точки зрения тяжести последствий, отраслевой 
статистики нарушений законов РК, а также результатов 
внеплановых проверок: 

 одного раза в год – при высокой степени риска; 
 одного раза в три года – при средней степени 

риска; 
 одного раза в пять лет – при незначительной 

степени риска. 
Для проверки соблюдения требований законов и 

постановлений Правительства РК в области санитарно-

эпидемиологического надзора, ветеринарии, карантина 
и защиты растений, семеноводства, зернового и 
хлопкового рынка периодичность плановых проверок не 

должна быть чаще: 
1) В области ветеринарии, карантина и защиты 

растений, семеноводства, зернового и хлопкового 
рынка: 

 одного раза в полгода – при высокой степени 
риска; 

 одного раза в год – при средней степени риска; 
 одного раза в три года – при незначительной 

степени риска. 
2) В области санитарно-эпидемиологического 

контроля: 

 одного раза в полгода – при высокой степени 
риска; 

 одного раза в год – при средней степени риска; 
 одного раза в три года – при незначительной 

степени риска. 
Предлагаем вам не бояться проверок, а понимать 

кто, и когда имеет право приходить к вам с проверкой. 

Зная это, вы всегда сможете оградить себя от 
неправомерных действий со стороны проверяющего. 
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және қашан тексеріспен келуге құқылы екенін білуді 
ұсынамыз. Осыны біле тұра, сіз әркез ӛзіңізді  тексерушінің 

тарапынан құқыққа қайшы әрекеттерден арашалай 
аласыз. 

Тексеріс мемлекеттік органның тексеріс тағайындау 

туралы актінің негізінде жүргізіледі. Бұл міндетті құжат, 
оны сізге уәкілетті тексеруші қолыңызды қойдырып 
табыстауы тиіс. Қарсы тексерістен басқа тексерісті 
тағайындау туралы акт құқықтық статистика жӛніндегі 

органда міндетті түрде тіркеледі. 
Тексерісті тағайындау туралы актіде: 
1) актінің нӛмірі мен күні; 

2) мемлекеттік органның атауы; 
3) тексеріске жіберілген лауазымды тұлғаның тегі, 

аты-жӛні; 

4) тексерілетін жеке меншік субъектісінің атауы, 
немесе ӛзіне қатысты тексеріс тағайындалған жеке 
кәсіпкердің тегі, аты-жӛні, оның тұрған жері, сәйкестендіру 

нӛмірі, аумағының телімі; 
5) тағайындалған тексерістің мәні; 
6) тексерісті жүргізу мерзімі; 

7) тексеріске арналған заңды негіз, соның ішінде 
нормативтік құқықтық актілер, тексеріске жататын міндетті 
талаптар; 

8) тексерілетін кезең; 
9) актілерге қол қоюға уәкілетті тұлғаның қолы мен 

мемлекеттік органның мӛрі кӛрсетіледі. 
Сізді тексеруге келген шенеунік мыналарды 

кӛрсетуге міндетті: 
 құқықтық статистика жӛніндегі органда тіркелген 

белгісі бар тексерісті тағайындау туралы актіні; 
 қызмет куәлігін; 

 қажет болған жағдайда, тиісті органдардың 
режімдік объекілерге баруға рұқсатын; 

 тексеру парағын; 

 қажет болған жағдайда медициналық рұқсатын. 
Тексеру парағы жекеменшік кәсіпкерлік 

субъектілерінің қызметіне қойылатын талаптардың тізбесін 
қамтиды және қандай да біреу оны кеңейте алмайды! Ӛзге 
талаптар тексеру парағына енгізілуі мүмкін емес!! 

Мемлекеттік органдар міндетті ведомстволық 
есептілік нысандарына, тексеріс парақтарына қатысты 
актілерді, тәуекел дәрежесін бағалау белгілерін, 

тексерісті жҥргізудің жарты жылдық жоспарын 
әзірлейді және бекітеді. Олар мемлекеттік оргнадардың 
ресми сайттарында жарияланады. 

Тексерушінің бҥкіл қҧжаттарын мҧқият 
зерделеңіз! 

Тексерудің тек қана тексеруді тағайындау туралы 

актіде кӛрсетілген лауазымды тұлғаның ӛткізе алатынын 
есіңізде сақтаңыз! 

Назар аударыңыз!! Тексерісті жүргізетін лауазымды 
тұлғаларға тексеріске жатпайтын талаптар қоюға және 

ӛтінішпен қайырылуға тыйым салынады. 
Тексеріс жүргізу кезіндегі кәсіпкерлердің міндеттері: 
 тексерістің заңдылығын растайтын құжаттары мен 

қызмет куәлігі бар болған жағдайда тексеруші адамның 
объектіге ӛтуін қамтамасыз ету; 

 тексеріс нәтижелері туралы актіге тіркеу, сондай-
ақ автоматтандырылған деректер базаларына қатынау  
үшін қағаздағы және электронды тасығыштардағы 

құжаттарды не болмаса олардың кӛшірмелерін ұсыну; 
 тексерісті тағайындау туралы актінің екінші 

данасына алғандығы туралы белгі жасау. 
Тексерушілер міндетті: 

Проверка проводится на основании акта о 
назначении проверки государственным органом. Это 

обязательный документ, который вам должен вручить 
под роспись уполномоченный проверяющий. Акт о 
назначении проверки, кроме встречных проверок, 

обязательно регистрируется в органе по правовой 
статистике. 

В акте о назначении проверки указываются: 
1) номер и дата акта; 

2) наименование государственного органа; 
3) фамилия, имя, отчество и должность лица, 

направленного на проверку; 

4) наименование проверяемого субъекта частного 
предпринимательства или фамилия, имя, отчество  
индивидуального предпринимателя, в отношении 

которого назначена проверка, его местонахождение, 
идентификационный номер, участок территории; 

5) предмет назначенной проверки; 

6) срок проведения проверки; 
7) юридические основания для проверки, в том 

числе нормативные правовые акты, обязательные 

требования которых подлежат проверке; 
8) проверяемый период; 
9) подпись лица, уполномоченного подписывать 

акты, и печать государственного органа. 
Чиновник, прибывший вас проверять, обязан 

предъявить: 
 акт о назначении проверки с отметкой о 

регистрации в органе по правовой статистике; 
 служебное удостоверение; 

 при необходимости, разрешение 
соответствующего органа на посещение режимных 

объектов; 
 проверочный лист; 

 медицинский допуск, при необходимости. 
Проверочный лист включает перечень требований 

к деятельности субъектов частного 

предпринимательства и не может быть кем-либо 
расширен! Иные требования не могут быть включены в 
проверочные листы!! 

Государственные органы разрабатывают и 
утверждают акты, касающиеся форм обязательной 
ведомственной отчетности, проверочных листов, 

критерии оценки степени риска, полугодовой план 
проведения проверок. Они публикуются на 
официальных сайтах государственных органов. 

Внимательно изучите все документы 
проверяющего! 

Помните, проверка может проводиться только тем 

должностным лицом, которое указано в акте о 
назначении проверки! 

Внимание!! Должностным лицам, осуществляющим 
проверку, запрещается предъявлять требования и 

обращаться с просьбами, не относящимися к проверке. 
Обязанности предпринимателя при проведении 

проверки: 

 обеспечить проход проверяющего лица на 
объект при наличии документов, подтверждающих ее 

законность и служебного удостоверения; 
 представить документы на бумаге и электронных 

носителях либо их копии для приобщения к акту о 

результатах проверки, а также доступ к 
автоматизированным базам данных; 

 сделать отметку о получении на втором 

экземпляре акта о назначении проверки. 
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1) ҚР заңнамасын, жекеменшік кәсіпкерлік 
субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауға; 

2) тексерісті ҚР заңдарының негізінде және сәйкес 
жүргізуге; 

3) тексеріс жүргізу кезеңінде жекеменшік 

кәсіпкерлік субъектісінің жұмысына бӛгет болмауға; 
4) ҚР заңдары талаптарының бұзылуының алдын 

алу, анықтау және жолын кесу жӛніндегі ӛз ӛкілеттіктерін 
уақтылы орындауға; 

5) тексеріс жүргізу кезеңінде жекеншік кәсіпкерлік 
субъектісінің қатысуына бӛгет болмауға; 

6) жекеменшік кәсіпкерлік субъектісіне тексеріске 

қатысты қажетті ақпаратты беруге; 
7) жекеменшік кәсіпкерлік субъектісіне тексеріс 

аяқталған күні жүргізілген тексерістің нәтижелері туралы 

актіні табыстауға; 
8) тексерісті жүргізу нәтижесінде алынған құжаттар 

мен мәліметерді сақтауға.   

Тексеру жүргізу кезінде лауазымдық тұлғаның 
мыналарға құқығы жоқ: 

1) ӛзі атынан әрекет етіп отырған мемлекеттік 

органның ісіне жатпайтын талаптардың орындалуын 
тексеру; 

2) тексеру мәніне жатпайтын құжаттарды, 

ақпаратты, ӛнім үлгілерін кӛрсетуді талап ету; 
3) кӛрсетілген үлгілерді іріктеу туралы 

хаттамаларды ресімдеусіз ӛнімдердің үлгілерін оларға 
зерттеу және сынама жүргізу үшін іріктеу; 

4) тексеріс жүргізу барысында алынған және ҚР 
заңнамасында кӛзделген жағдайлардан басқа 
коммерциялық  құпияны құрайтын ақпаратты жариялау;  

5) тексерісті жүргізудің белгіленген мерзімінен 
асыру; 

6) жеке немесе заңды тұлғаны бір және сол мәселе 

бойынша қайта тексеру жүргізу; 
7) мемлекеттік бақылау мақсатында жекеменшік 

кәсіпкерлік субъектілерінің есебінен шығындау шараларын 

жүргізу. 
Тексеріс жүргізген кезде жекеменшік кәсіпкерлік 

субъектілері мынаған құқылы: 

1) мына жағдайларда тексерушіні тексеруге 
жібермеуге: 

 жоспарлы тексерісті тағайындағанда алдыңғы 

тексеріске қатысты уақыт аралықтарының сақталмауы; 
 мемлекеттік органдардың ӛз ісіне жатпайтын 

мәселелер бойынша тексеріс тағайындауы; 
 заңдарда белгіленген, тексеріс тағайындау туралы 

актіде кӛрсетілген мерзімдерден асқан не болмаса ӛтіп 

кеткен; 
 мемлекеттік органның бір және сол мәселе 

бойынша, бір және сол кезең ішінде қайталап тексеру 
тағайындауы; 

 егер алдыңғы тексерісте бұзушылықтар 

анықталмаса, жоспардан тыс тексеріс тағайындау; 
 жоғарыда кӛрсетілген ақпарат пен құжаттардың 

болмауы; 
 ӛтініште немесе жасалған не болмаса дайындалып 

жатқан қылмыстар туралы хабарламада кӛрсетілген уақыт 
аралығы шеңберінен тыс кезең ішінде тексеріс тағайындау; 

 тексеріс жүргізуді тиісті ӛкілеттіктері жоқ 

тұлғаларға жүктеу; 
 бір актіде тексеріске тартылатын бірнеше 

жекеменшік кәсіпкерлік субъектісіне тексеру тағайындау 
туралы нұсқамалар; 

Проверяющие обязаны: 
1) соблюдать законодательство РК, права и 

законные интересы субъектов частного 
предпринимательства; 

2) проводить проверки на основании и в 

соответствии с законами РК; 
3) не препятствовать работе субъекта частного 

предпринимательства в период проведения проверки; 
4) своевременно исполнять свои полномочия по 

предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
требований законов РК; 

5) не препятствовать субъекту частного 

предпринимательства присутствовать при проведении 
проверки; 

6) предоставлять субъекту частного 

предпринимательства необходимую информацию, 
относящуюся к проверке; 

7) вручить субъекту частного предпринимательства 

акт о результатах проведенной проверки в день ее 
окончания; 

8) сохранить документы и сведения, полученные в 

результате проведения проверки.   
При проведении проверки должностные лица не 

имеют права: 

1) проверять выполнение требований, не 
относящихся к ведению государственного органа, от 
имени которого они действуют; 

2) требовать предоставления документов, 

информации, образцов продукции, если они не 
относятся к предмету проверки; 

3) отбирать образцы продукции для проведения их 

исследований и испытаний без оформления протоколов 
об отборе указанных образцов; 

4) разглашать информацию, полученную в ходе 

проведения проверки и составляющую коммерческую 
тайну, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РК;  

5) превышать установленные сроки проведения 
проверки; 

6) проводить повторную проверку физического или 

юридического лица по одному и тому же вопросу; 
7) проводить затратные мероприятия в целях 

государственного контроля за счет субъектов частного 

предпринимательства. 
Субъекты частного предпринимательства при 

проведении проверки имеют право: 
1) не допускать к проверке проверяющих в 

случаях: 
 несоблюдения временных промежутков по 

отношению к предыдущей проверке при назначении 
плановой проверки; 

 назначения государственными органами проверок 

по вопросам, не входящим в их ведение; 
 превышения либо истечения указанных в акте о 

назначении проверки сроков, установленных законами; 
 назначения государственным органом повторной 

проверки по одному и тому же вопросу, за один и тот же 
период; 

 назначения внеплановой проверки, если 

предыдущей проверкой не были выявлены нарушения; 
 отсутствие информации и документов, указанных 

выше; 
 назначения проверки за период, выходящий за 

рамки промежутка времени, указанного в заявлении или 



82         

      

          

 

 тексеріс жүргізу мерзімдерін заңда белгіленген 
мерзімнен асырып ұзарту;   

2) тексеріске немесе актіде кӛрсетілген кезеңге 
қатысы жоқ мәліметтерді бермеу; 

3) мемлекеттік органдардың немесе лауазымды 

тұлғалардың заңсыз тыйымдарын орындамау; 
4) тексеріс барысын, сондай-ақ лауазымды 

тұлғаның іс-әрекеттерін жазып алу; 

5) тексерісті жүргізуге қажеттіден басқа 
коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты бермеу; 

6) ӛз құқықтары мен мүдделерін қорғау 

мақсатында тексеріске бӛгде адамдарды қатыстыру; 
7) тексерісті тағайындау туралы актіге, тексерістің 

нәтижелері туралы актіге және лауазымды тұлғалардың іс-

әрекеттеріне шағым келтіру. 
Құқық қорғау органдары қажетті ақпаратты, соның 

ішінде коммерциялық құпияны құрайтын ақпаратты 

прокурор санкциясы, тергеу органдарының қылмыстық іс 
қозғау туралы қаулысы не болмаса сот қаулысы негізінде 
осы ақпаратты иеленген жекеменшік кәсіпкерлік 
субъектілерінен де, мемлекеттік органдардан да сұратуға 

және алуға құқылы. 
Тексеріс жүргізілген жағдайда біз сізге ҚР 2006 

жылғы 31 қаңтардағы № 124-ІІІ «Жекеменшік кәсіпкерлік 

туралы» Заңын, ҚР 2008 жылғы 10 желтоқсандағы № 99-IV 
«Салықтар және бюджетке тӛленетін басқа да тӛлемдер 
туралы» Кодексін және ҚР 2010 жылғы 30 маусымдағы № 

296-IV «Қазақстан Республикасындағы кеден ісі туралы» 
Кодексін және т.т. мұқият зерделеуді табанды түрде 
ұсынамыз. 

Ӛрескел бұзушылықтарға: 
1) тексеріс жүргізуге негіздің болмауы; 
2) тексерісті тағайындау туралы актінің болмауы; 

3) тексеріс жүргізу туралы хабарлама мерзімінің 
сақталмауы; 

4) тексерілетін субъектінің заңмен белгіленген 

құқықтарының бұзылуы; 
5) жоспарлы тексеріс тағайындағанда алдыңғы 

тексеріске қатысты уақыт аралығының бұзылуы; 
6) тексерілетін субъектіге тексеріс актісін кӛрсетпеу 

жатады.    
Талаптарды ӛрескел бұза отырып жүргізілген 

тексеріс жарамсыз деп танылады, ал тексеріс нәтижелері 

жӛніндегі акт бұзушылықтың дәлелі бола алмайды және 
жоғары тұрған мемлекеттік органда немесе сотта оның 
күшін жоюға болады. Жоғары тұрған мемлекеттік орган 

жекеменшік кәсіпкерлік субъектінің ӛтінішін 10 жұмыс күні 
ішінде қарайды.   Ӛтінішті қарау мерзімі бұзылған 
жағдайда шешім жекеменшік кәсіпкерлік субъектісінің 

пайдасына қабылданған деп есептеледі. 
Тексеріс нәтижелері бойынша 2 данамен тексеріс 

нәтижелері туралы акт әзірленеді, оның бірі сіз үшін 

әзірленеді. Тексеріс нәтижелері туралы актіге ӛнім 
үлгілерін іріктеу, қоршаған орта объектілерін тексеру 
туралы актілер, жүргізілген зерттеулер мен сараптамалар 

хаттамалары тіркеледі. 
Тексеріс жүргізген кезде ҚР заңнамасы бұзылмаған 

жағдайда тексеріс нәтижелері туралы актіде тиісті жазба 

жасалады.  
Кез келген кәсіпкер келушілер мен 

тексерістердің есеп кітабын жҥргізуге қҧқылы. 
Лауазымды тұлғалар  актіде баяндалған тұлғалардың 

тегін, лауазымын және деректерін кӛрсетіп, кітапқа 
жүргізілген амалдар туралы жазба жасауға міндетті. 

Сіз лауазымды тұлғалардың жекеменшік 

сообщении о совершенных либо готовящихся 
преступлениях; 

 поручения проведения проверки лицам, не 
имеющим соответствующих полномочий; 

 указания в одном акте о назначении проверки 

нескольких субъектов частного предпринимательства, 
подвергаемых проверке; 

 продления сроков проверки свыше срока, 
установленного законами;   

2) не предоставлять сведения, не относящиеся к 

проверке или к периоду, указанному в акте; 
3) не исполнять незаконные запреты 

государственных органов или должностных лиц; 

4) записывать процесс проверки, а также действия 
должностного лица; 

5) не предоставлять информацию, составляющую 

коммерческую тайну, кроме той, которая нужна для 
проведения проверки; 

6) привлекать посторонних лиц к участию в 

проверке в целях защиты своих интересов и прав; 
7) обжаловать акт о назначении проверки, акт о 

результатах проверки и действия должностных лиц. 

Правоохранительные органы имеют право 
запрашивать и получать необходимую информацию, в 
том числе составляющую коммерческую тайну, как от 

субъекта частного предпринимательства, так и от 
государственных органов, обладающих этой 
информацией, на основании санкции прокурора, 
постановления следственных органов о возбуждении 

уголовного дела либо на основании постановления суда. 
В случае проведения проверки мы настоятельно 

рекомендуем вам внимательно изучить Закон РК от 31 

января 2006 года № 124-III «О частном 
предпринимательстве», Кодекс РК от 10 декабря 2008 
года № 99-IV «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» и Кодекс РК от 30 июня 2010 года 
№ 296-IV «О таможенном деле в Республике Казахстан» 
и другие. 

К грубым нарушениям относятся: 
1) отсутствие оснований для проведения проверки; 
2) отсутствие акта о назначении проверки; 

3) несоблюдение сроков уведомления о 
проведении проверки; 

4) нарушение установленных законами прав 

проверяемого субъекта; 
5) нарушение временного промежутка по 

отношению к предыдущей проверке при назначении 
плановой проверки; 

6) непредставление проверяемому субъекту акта 
проверки.    

Проверка, проведенная с грубым нарушением 

требований, признается недействительной, а акт по 
результатам проверки не может быть доказательством 
нарушений и его можно отменить в вышестоящем 

государственном органе или судом. Вышестоящим 
государственным органом заявление субъекта частного 
предпринимательства рассматривается в течение 10 

рабочих дней. В случае нарушения срока рассмотрения 
заявления считается, что решение принято в пользу 
субъекта частного предпринимательства. 

По результатам проверки составляется акт о 
результатах проверки в 2 экземплярах, один из которых 
– для вас. К акту о результатах проверки прилагаются 

акты об отборе образцов продукции, обследовании 
объектов окружающей среды, протоколы проведенных 
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кәсіпкерлікке бӛгет болатын кез келген іс-әрекеттері 
жауапкершілікке әкеп соқтыратынын білуі тиіс. 

Жеке кәсіпкерлік субъектісінің қызметін тоқтатуға 
немесе тыйым салуға 3 күнге дейінгі мерзімге сотқа 
кӛрсетілген мерзімде міндетті түрде талап арыз берген 

айрықша жағдайларда жол беріледі. Бұл ретте бақылау 
функциясын іске асырған мемлекеттік органның қызметті 
тоқтату немесе тыйым салу туралы актісі сот шешім 
шыққанға дейін қолданылады.   

Бұл ретте жеке кәсіпкерлік субъектісінің ӛз қызметін 
заңсыз тоқтатқаны үшін тартқан барлық залалдары ӛтеп 
беруге жатады. Мемлекеттік органның немесе оның 

лауазымды тұлғасының жеке кәсіпкерлік субъектісіне 
тексеріс жүргізу тәртібін бұзғанда,ӛтелуге ұсынылған 
залалдардың кӛлеміне кәсіпкердің тексеріс кезеңінде 

тартқан барлық шығындарының сомалары, сондай-ақ 
толық алынбаған пайдасының сомасы енгізілуі мүмкін. 

Мемлекеттік бақылауды іске асырғанда жеке 

кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен мүдделері 
бұзылған кезде кәсіпкер тиісті органның немесе 
лауазымды тұлғаның іс-әрекетіне жоғары тұрған 

мемлекеттік органға не болмаса сотқа шағым келтіруге 
құқылы. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ШАРТ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 
Екi немесе одан кӛп адамның азаматтық құқықтар 

мен мiндеттердi белгiлеу, ӛзгерту немесе тоқтату туралы 
келiсiмi шарт деп танылады. ҚР Азаматтық Кодексінің 378 
бабы. 

Әдеттегідей, кӛбісі «шарт» және «мәміле» 
түсініктерін шатыстырады. Шарт  мәміленің ӛзгешелігі. 

Шарттың тараптары жеке тұлғалар (ҚР азаматтары, 
шетелдіктер), заңды тұлғалар, мемлекет болуы мүмкін. 

Заңнамамен шарттың және мәмілелердің кӛптеген 
түрлері анықталған. 

Бір жақты мәміле болып, оны жасау үшін бір 

тараптың мүддесі айқындалғаны жеткілікті болып  
табылатын мәмілелерді айтамыз. 

Біржақты мәміле мәмілені жасаған тұлға үшін 

міндеттемелер туындатады. Ол басқа тұлғалар үшін,  
олардың келісімімен, міндеттемелер туындата алады.  

Мысалы, сіз жалғыз ӛзіңіз компания құруды 

шештіңіз. Және сіз оның жалғыз құрылтайшысы болып 
табыласыз. Осы бір жақты мәміленің мысалы. 

Шартты жасау үшін екі тараптың (екіжақты 

мәміле) не үш және одан да кӛп  тұлғалардың 
(кӛпжақты мәміле) келісімі қажет. 

Егер тараптар құқықтар мен мiндеттердiң 

туындауын басталу-басталмауы белгiсiз мән-жайға 
байланысты етiп қойса, мәмiле кейiнге қалдырылатын 

исследований и экспертиз. 
При отсутствии нарушений законодательства РК 

при проведении проверки в акте о результатах проверки 
производится соответствующая запись. 

Любой предприниматель имеет право вести книгу 

учета посещений и проверок. Должностные лица 
обязаны произвести запись в книге о проводимых 
действиях с указанием фамилий, должностей и данных, 
изложенных в акте. 

Вы должны знать, что любые действия 
должностных лиц, препятствующие частному 
предпринимательству, влекут ответственность. 

Приостановление или запрещение деятельности 
субъекта частного предпринимательства допускается в 
особых случаях на срок до 3 дней с обязательным 

предъявлением в указанный срок искового заявления в 
суд. При этом акт государственного органа, 
осуществляющего контрольные функции, о 

приостановлении или запрещении деятельности 
действует до вынесения судебного решения. 

При этом все убытки субъекта частного 

предпринимательства, понесенные из-за незаконного 
приостановления его деятельности, подлежат 
возмещению. При нарушении государственным органом 

или его должностным лицом порядка проведения 
проверки субъекта частного предпринимательства, в 
объем убытков, предъявляемых к возмещению, могут 
быть включены суммы всех расходов, понесенных 

предпринимателем в период проверки, а также сумма 
недополученной прибыли. 

При нарушении прав и интересов субъектов 

частного предпринимательства при осуществлении 
государственного контроля, предприниматель имеет 
прав обжаловать действия соответствующего органа или 

должностного лица в вышестоящем государственном 
органе либо в суде. 

 

ЧТО ТАКОЕ ДОГОВОР? 
 
Договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. Статья 
378 Гражданского кодекса РК. 

Как правило, многие путают понятия «договор» и 
«сделка». Договор есть разновидность сделки. 

Сторонами договора могут быть физические лица 
(граждане РК, иностранцы), юридические лица, 

государство. 
Законодательством определено большое 

разнообразие видов сделок и договоров. 

Односторонней считается сделка, для 
совершения которой достаточно выражения воли одной 
стороны. 

Односторонняя сделка создает обязанности для 
лица, совершившего сделку. Она может создавать 
обязанности для других лиц лишь с их согласия. 

Например, вы один решили создать компанию. И 
вы будете ее единственным учредителем. Вот пример 
односторонней сделки. 

Для заключения договора нужно согласие двух лиц 
(двустороння сделка) либо трех и более лиц 
(многосторонняя сделка).  

Сделка считается совершенной под 
отлагательными условием, если стороны поставили 
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шартпен жасалды деп есептеледi. Егер тараптар 
құқықтар мен мiндеттемелердiң тоқтатылуын басталу-

басталмауы белгiсiз мән-жайға байланысты етiп қойса, 
мәмiле кейiн кҥшi жойылатын шартпен жасалды деп 
есептеледi. 

 «12 стульев» романынан мысал: мәміленің кейінге 
қалдыру  мысалы - «егер де, таңертен ақша болса,  кешке 
орындық болады»;мәміленің шартпен жасалатын мысалы - 
«егер де, таңертен ақша болмаса, кешке орындық та 

болмайды».    
Шартта барлық жағдайлар айқындалуы тиіс. 

Мысалы, сіз тауарды сізге жеткізу мерзімін және сатушыға 

ӛзіңіздің тӛлем мерзіміңізді айтасыз.  Сіз: «Сатушы  
тауарды 2013 жылдың  14 қазанына дейін тасымалдауы 
тиіс деп жазасыз. Сатып  алушы тауарға 2013 жылдың  17  

қазанына дейін тӛлемін тӛлеуге міндетті». Бұл шартсыз 
ұғым – тасымалдады қабылдады. 

Бірақ!!! Егер де, Сатушы  тауарды 2013 жылдың  14 

қазанына дейін тасымалдамаса, сіз оны бәрі бір  тӛлеуіңіз 
қажет!! Және де «тасымалдады» сӛзі нені білдіретіні 
түсініксіз. 

Бұл ұғымды былай жазған жӛн: «Сатушы  тауарға 
деген меншік құқығын  2013 жылдың  14 қазанына дейін 
беруге міндеттенеді. Сатып алушы тасымалданған тауарды 

қабылдауға және оның тӛлемін Сатушыға ... күннен бастап 
үш күн мерзім ішінде тӛлеуге міндеттенеді» (бұл кейінге 
қалдырылатын жағдай). Кӛп нүкте тұрған жерге «Сатып 
алушымен тауарды алған күннен бастап», «тауарды ашқан 

күннен бастап», «шекарадан ӛткен күннен бастап» деп 
жазу керек , яғни сол үш күн есептелетін мерзім.  

Мұнда да қауіп бар. Егер де, сатушы тауарды 

тасымалдамаса және алып келмесе, ал сіз  жаңа тауар 
сатып алмасаңыз, онда сатушы жаңа тауарды кешіктіріп 
әкелгеніне қарамастан , оны қабылдауды және алуды 

талап ете алады. Сондықтан да, осы жерде мынаны жазған 
жӛн:  « егер де тауар Сатып алушыға шартпен белгіленген 
мерзімде берілмесе, онда осы шарттың ӛзінің заңи күшін 

жоғалтқан деп есептеу керек» (бұл жою шарты). 
Сонымен қатар екінші сӛзде сатушы сапасыз тауар 

әкеледі деген тәуекел бар. Сіз сонда да оған ақша тӛлеуге 

міндетті боласыз. Сондықтан, егер сіз сатып алушы 
болсаңыз, былай жазу дұрыс болады: «Сатушы 2013 
жылғы 14 қазанға дейін тауарға меншік құқығын беруге 

міндетті.  Егер ол  саны мен сапасы бойынша қабылданса, 
сатушы қойылған тауарды қабылдауға міндетті, Сатушыға 
3 операциялық күннен кем кешікпей  ақысын тӛлеу   …». 
Жазбаша формасы жоқ келісім ауызша болуы мүмкін. Бұл 

аяқталу сәтіне дейін орындалатын барлық  келісімдер. 
Мысалы, отырған сәтте орындалатын келісім болып 

дүкенде нанды сату-сатып алу келісімі болып табылады. 

Сонымен қатар келісім қашан тұлға оны алдын ала 
жасауға тырысса, бекітілген болып саналады. Мысалы, 
автобусқа отырып, тұлға келісімге отырады,   автобус паркі 

оны тағайындалған жерге дейін жеткізуге міндеттеледі, ал 
тұлға жеткілімді тӛлеуге міндеттеледі. 

Жетон, билет немесе әдеттегiдей қабылданған ӛзге 

де растайтын белгi арқылы расталған мәмiле, егер 
заңдарда ӛзгеше белгiленбесе, ауызша түрде жасалған 
болып табылады. Үндемей қалу заңдарда немесе 

тараптардың келісімiнде кӛзделген реттерде мәмiле 
жасауға ерiк бiлдiру деп танылады.  

Мынадай мәмiлелер:  

1) егер мәмiлелердiң жекелеген түрлерi үшiн 
заңдарда ӛзгеше арнайы кӛзделмесе немесе iскерлiк 
қызмет ӛрiсiнiң әдеттегi құқықтарынан туындамаса, 

возникновение прав и обязанностей в зависимость от 
обстоятельства, по которому неизвестно, наступит оно 

или нет. Сделка считается совершенной под 
отменительным условием, если стороны поставили 
прекращение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, по которому неизвестно, наступит оно 
или нет. 

Случай из романа «12 стульев»: пример 
отлагательной условной сделки - «если утром будут 

деньги, то вечером будут стулья»; пример 
отменительной условной сделки - «если утром денег не 
будет, то вечером стульев не будет».    

В договоре должны быть отражены все условия. 
Например, вы прописываете сроки поставки товара вам 
и вашей оплаты за товар продавцу. Вы пишите 

«Продавец обязан поставить товар до 14 октября 2013 
года. Покупатель обязан оплатить товар до 17 октября 
2013 года». Это фраза без условий – поставил-принял. 

Но!!! Если продавец не поставил товар до 14 
октября 2013 года, вы все равно должны его оплатить!! 
Кроме того, совсем не ясно, что означает слово 

«поставил». 
Правильнее написать эту фразу таким образом: 

«Продавец обязан передать право собственности на 

товар до 14 октября 2013 года. Покупатель обязан 
принять поставленный товар и оплатить за него 
Продавцу не позднее 3 операционных дней со дня…» 
(это отлагательное условие). Там, где стоит многоточие, 

надо написать «со дня получения товара Покупателем», 
«со дня распаковки товара», «со дня пересечения 
границы» и т.д., т.е. определить дату, от которой 

отсчитываются эти 3 дня. 
Здесь тоже есть риск. Если продавец не поставил и 

не привез товар, а вы купили новый товар, то продавец, 

привезя товар с задержкой, может потребовать его 
принять и оплатить. Поэтому здесь лучше всего 
написать дальше «Если товар не передан Покупателю в 

установленный договором срок, то настоящий договор 
считается утратившим свою юридическую силу» (это 
отменительное условие). 

Также в первой фразе есть риск, что продавец 
привезет некачественный товар. Вы должны будете его 
все равно оплатить. Поэтому, если вы покупатель, 

совсем правильно будет написать: «Продавец обязан 
передать право собственности на товар до 14 октября 
2013 года. Покупатель обязан принять поставленный 
товар и в случае, если он принят Покупателем по 

количеству и качеству, оплатить за него Продавцу не 
позднее 3 операционных дней со дня…». Сделка, для 
которой не установлена письменная форма, может быть 

совершена устно. Это все сделки, исполняемые в 
момент их совершения. 

Например, сделкой, исполняемой в момент ее 

совершения, является сделка купли-продажи хлеба в 
магазине. 

Также сделка считается совершенной, когда лицо 

заранее желает ее совершить. Например, садясь в 
автобус, лицо совершает сделку, по которой автобусный 
парк обязуется доставить его до места назначения, а 

лицо обязуется оплатить перевозку. 
Сделка, при которой выдается жетон или билет, 

признается заключенной в устной форме. Молчание 

признается выражением согласия совершить сделку. 
Сделки для исполнения договора, заключенного в 
письменной форме, могут совершаться устно. 
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мәмiлелердi жасау кезiнiң ӛзiнде орындалатындарынан 
басқа, кәсiпкерлiк қызмет үрдiсiнде жүзеге асырылатын;  

2) мәмiлелердi жасау кезiнiң ӛзiнде 
орындалатындарынан басқа, жүз есептiк кӛрсеткiш жоғары 
сомаға;  

3) заңдарда немесе тараптардың келісімiнде 
кӛзделген ӛзге де реттерде жазбаша түрде жасалуға тиiс.  

Егер iскерлiк қызмет ӛрiсiнiң әдеттегi құқықтарынан 
ӛзгеше туындамаса, жазбаша түрде жасалған мәмiлеге 

тараптар немесе олардың ӛкiлдерi қол қоюға тиiс.  
Хат, жеделхат, телефонжазба, телетайпжазба, 

факс, электрондық құжаттар немесе субъектiлердi және 

олардың ерiк бiлдiруiнiң мазмұнын айқындайтын ӛзге де 
құжаттар алмасу, егер заңдармен немесе тараптардың 
келісімiмен ӛзгеше белгiленбесе, жазбаша түрде жасалған 

мәмiлеге теңестiрiледi.  
Егер азамат дене кемтарлығы, науқастығы немесе 

сауатсыздығы салдарынан ӛзi қол қоя алмаса, оның ӛтiнiшi 

бойынша мәмiлеге басқа азамат қол қоя алады. 
Соңғысының қойған қолын, егер заңдарда ӛзгеше 
кӛзделмесе, нотариат немесе сондай нотариалдық әрекет 

жасау құқығы бар басқа лауазымды адам, мәмiле 
жасаушының ӛзi қол қоя алмаған себептердi кӛрсете 
отырып, куәландыруға тиiс.  

Мәмілелерді жазбаша түрде жасаған жӛн. 
Егер сіз келісімге отырсаңыз, оның орындалуын 

растайтын құжатты басқа тараптан талап етуге құқыңыз 
бар. Келісім бойынша қаржылық құжаттар заңға сәйкес 

рәсімделуі қажет, әйтпесе олар салық қызметімен 
қабылданбайды. 

Заңмен және тараптардың келісімімен  келісім 

формасы сәйкес келуі тиіс қосымша талаптар анықтала 
алады. 

Кейбір жағдайларда жазбаша келісімдер олардың 

нотариалды расталғанынан соң ғана отырған болып  
есептеледі.   

1998 жылғы 28 шілдедегі ҚР Заң министрлігінің 

Бұйрығымен бекітілген  № 539 «ҚР нотариустарымен 
нотариалды әрекеттерді жүзеге асырудың реті туралы» 
нұсқаулығы нотариалды растаудың ретін түсіндіреді. 

Нұсқаулыққа сәйкес, нотариус   заңмен міндетті 
нотариалды форма бекітілген  келісімдерді растайды. 
Тараптардың қалауы бойынша нотариалды растауды талап 

етпейтін басқа да келісімдер расталына алады. 
Заңға сәйкес міндетті нотариалды растауға 

бизнес саласындағы келесі келісімдердің түрі жатады: 
1) нотариалды растауды қажет ететін 

келісімге отыруға және мүлікті басқаруға сенімхаттар;   
2) орналасқан орны бойынша жылжымайтын 

мүлікті иеліктен айыру келісімі  (сатулар, айырбас, 

сыйлыққа беру және т.б.), сонымен қатар жылжымалы 
мүлікті иеліктен айыру келісімі  – орналасқан орнына 
байланысты емес; 

3) заңды тұлғалардың немесе ортақ 
меншіктегі мүлікті қолдану тәртібі  туралы келісім; 

4) қайта растауды беретін сеніммхаттар; 

5) шаруашылық құжаттардың  құрылтай 
құжаттары сенімхат негізінде оның құрылтайшысымен 
немесе  танытурышысымен қол қойылады. Бұл жағдайда 

құрылтай келісімінде немесе   Жарғыда  күні, тіркеу нӛмірі 
және сенімхат кіммен расталғаны кӛрсетіледі; 

6) басқалар. 

Сонымен қатар шарттарды (келісім), міндетті 
тіркелуге жататын және жатпайтын деп бӛліп 

 В письменно форме должны совершаться сделки: 
1) осуществляемые в процессе 

предпринимательской деятельности, кроме сделок, 
исполняемых в момент их совершения; 

2) на сумму свыше 100 расчетных показателей, 

кроме сделок, исполняемых в момент их совершения; 
3) в иных случаях, предусмотренных 

законодательством или соглашением сторон. 
Сделка, совершенная в письменной форме, должна 

быть подписана сторонами или их представителями. 
К совершению сделки в письменной форме 

приравнивается обмен письмами, телеграммами, 

факсами или иными документами. 
Если гражданин из-за физического недостатка, 

болезни или неграмотности не может сам подписаться, 

то по его просьбе сделку может подписать другой 
гражданин. Подпись последнего должна быть 
удостоверена нотариусом либо другим лицом, имеющим 

право совершать такое нотариальное действие. 
Желательно совершать сделки в письменной 

форме, т.к. тогда легче что-либо доказать и защитить 

свои интересы в суде. 
Если вы совершили сделку, вы имеете право 

потребовать от другой стороны документ, 

подтверждающий ее исполнение. Финансовые 
документы по сделке должны быть оформлены в 
соответствии с законодательством, иначе они не будут 
приняты в расчет налоговыми службами. 

Законодательством и соглашением сторон могут 
устанавливаться дополнительные требования, которым 
должна соответствовать форма сделки. 

В некоторых случаях письменные сделки считаются 
совершенными только после их нотариального 
удостоверения.   

Инструкция, утвержденная Приказом Министра 
юстиции РК от 28 июля 1998 года № 539 «О порядке 
совершения нотариальных действий нотариусами 

Республики Казахстан» разъясняет порядок 
нотариального удостоверения. 

Согласно инструкции, нотариус удостоверяет 

сделки, для которых законодательством установлена 
обязательная нотариальная форма. По желанию сторон 
могут удостоверяться и другие сделки, не требующие 

нотариального удостоверения. 
В соответствии с законодательством подлежат 

обязательному нотариальному удостоверению 
следующие виды сделок в сфере бизнеса: 

1) доверенности на управление имуществом и на 
совершение сделок, требующих нотариального 
удостоверения;   

2) договоры отчуждения (продажи, мены, дарения 
и т.п.) недвижимого имущества по месту его 
нахождения, а также договора отчуждения движимого 

имущества – вне зависимости от места его нахождения; 
3) договоры о порядке пользования имуществом, 

находящимся в общей собственности граждан или 

юридических лиц; 
4) доверенности, выдаваемые в порядке 

передоверия; 

5) учредительные документы хозяйственных 
товариществ подписываются его учредителями или их 
представителями, действующими на основании 

доверенности. В этом случае в учредительном договоре 
или в Уставе указываются дата, номер регистрации и 
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қарастырады. 
Мемлекеттік тіркелуге жататын келісімдер, оларды 

тіркеген соң ғана отырғызылған болып саналады. Егер 
тіркеуді талап ететтін келісімде  тараптардың біреуі 
тіркеуден жалтарса, сот басқа тараптың талабымен  

келісімді тіркеу туралы шешімді қабылдауға құқылы. 
Міндетті мемлекеттік тіркелуге келесі келісімдер 

жатады: 
 жылжымайтын мүлікті тіркеу келісімі; 

 жылжымалы мүлікті тіркеу келісімі; 

 құнды қағаздарды тіркеу келісімі; 
 қоғам үшін тарихи, кӛркемдік немесе басқа мәдени 

құндылығы бар мүлікті тіркеу келісімі; 
 капиталдың қозғалысымен байланысты тіркеу 

келісімі; 

 лицензиялық келісімдерді тіркеу; 
 жер пайдалануді тіркеу келісімі; 

 заемдарды мемлекеттік тіркеу келісімі; 
 кепілдемелерді тіркеу келісімі және екiншi 

деңгейдегi банктiң кепiлшiлiгi; 
 мемлекеттік сатып алулар бойынша келісімдерді 

тіркеу; 
 және т.б. 

Ӛз міндеттерін орындағаны үшін тӛлемді алуға тиіс 
тарап бойынша келісім  ӛтемелі болып табылады. несиелік 
келісім ӛтемелі келісімнің мысалы болады. 

Ӛтеусіз  болып бір тарап бір нәрсені басқа тарапқа 
ӛтем алусыз беруге міндеттелген келісім болып саналады. 
Мүлікті тегін қолданудың келісімі ӛтеусіз шарттың мысалы 

болады. 
Тараптар түрлі келісімнің тармақтарынан тұратын 

(аралас келісім) келісімге отыра алады. 
Жария келісім ретінде  бұл ұйымның оған 

келетіндердің бәрін жүзеге асыратын  қызметті кӛрсетуге 
немесе жұмысты атқару бойынша   оның міндеттерін 
сипаттайтын  және коммерциялық ұйымдармен бекітілген 

келісім танылады (кӛліктік жеткізілімдер, байланыс 
қызметі, энергиямен жабдықтау, медициналық қызмет 
және т.б.). Коммерциялық ұйым  жария келісімге отыру 

кезінде біреудің алдында басқасын жоғары бағалауға құқы 
жоқ. Жария келісімдегі тауарға бағалар, жұмыстар мен 
қызметтер барлық тұтынушылар үшін бірдей анықталады, 

тұтынушылардың жеке категориясы үшін жеңілдіктер беру 
жағдайларынан басқа. ҚР Үкіметі  жария келісімдерге 
отыру мен орындау кезінде тараптар үшін міндетті 

ережелерді шығара алады  (типтік келісімдер, ережелер 
және т.б.). Мысал  ретінде қазақстандық газеттерде үнемі 
шығатын тұрмыстық-коммуналдық  қызметтерді кӛрсетуге 

жария келісімдерді келтіруге болады. 
Қосылу шарты, шарты тараптардың біреуімен 

анықталған және келісімге қосылған кеезде ғана басқа 
тараппен қабылдануы мүмкін. Келісімге қосылған тарап 

келісімді бұзуды талап ету құқығы бар, егер қосылу келісімі 
оның құқығын ескермесе, міндеттерді бұзған үшін басқа 
тараптың жауапкершілігін шектейді. Дегенмен егер 

қосылған тарап келісімде қандай шартта отырғанын білсе, 
осы талаптар орындала алмайды. 

Ӛзара келісілген шарт болып шарты 

тараптардың келісімімен анықталатын келісім  табылады. 
Алдын ала келісім бойынша тараптар алдын ала 

келісім шартында болашақта негізгі келісімге отыруға 

міндеттеледі. Алдын ала келісім  негізгі келісім 
формасында, ал егер негізгі келісімнің формасы 
анықталмаса, онда жазбаша түрде бекітіледі. Алдын ала 

келісімнің формасы туралы ережені сақтамау оны 

кем удостоверена доверенность; 
6) другие. 

Также различают сделки (договора), подлежащие 
обязательной регистрации и не подлежащие ей. 

Сделки, подлежащие государственной регистрации, 

считаются совершенными после их регистрации. Если в 
сделке, требующей регистрацию, одна из сторон 
уклоняется от регистрации, суд вправе, по требованию 
другой стороны, вынести решение о регистрации сделки. 

Подлежат обязательной государственной 
регистрации следующие договора: 

 регистрация сделок с недвижимым имуществом; 

 регистрация сделок с движимым имуществом; 
 регистрация сделок с ценными бумагами; 

 регистрация сделок с имуществом, имеющим 

историческую, художественную или иную культурную 
ценность для общества; 

 регистрация сделок, связанных с движением 

капитала; 
 регистрация лицензионных сделок; 

 регистрация сделок на недропользование; 
 регистрация государственных договоров займа; 

 регистрация договоров гарантий и 
поручительства банками второго уровня; 

 регистрация сделок по государственным 
закупкам; 

 и т.п. 

Договор, по которому одна сторона должна 
получить оплату за исполнение своих обязанностей, 

является возмездным. Кредитный договор является 
примером возмездного договора. 

Безвозмездным признается договор, по которому 
одна сторона обязуется предоставить что-либо другой 

стороне без получения от нее оплаты. Договор 
бесплатного пользования имуществом является 
примером безвозмездного договора. 

Стороны могут заключить договор, в котором 
содержатся пункты разных договоров (смешанный 
договор). 

Публичным договором признается договор, 
заключенный коммерческой организацией и 
описывающий ее обязанности по выполнению работ или 

оказанию услуг, которые эта организация должна 
осуществлять каждому, кто к ней обратится 
(транспортные перевозки, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское обслуживание и т.п.). 
Коммерческая организация не имеет права оказывать 
предпочтение одному лицу перед другим при 

заключении публичного договора. Цены на товары, 
работы и услуги в публичном договоре устанавливаются 
одинаковыми для всех потребителей, кроме случаев 
предоставления льгот для отдельных категорий 

потребителей. Правительство РК может издавать 
правила, обязательные для сторон при заключении и 
исполнении публичных договоров (типовые договоры, 

положения и т.п.). В качестве примера можно привести 
публичные договора на оказание жилищно-
коммунальных услуг, которые постоянно печатаются в 

казахстанских газетах. 
Договором присоединения признается договор, 

условия которого установлены одной из сторон и могут 

быть приняты другой стороной только путем 
присоединения к договору. Присоединившаяся к 
договору сторона имеет право требовать расторжения 

договора, если договор присоединения не учитывает ее 
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жарамсыз деп тануға әкеледі. Алдын ала келісімде  
тараптар негізгі келісімге отыруға міндеттелетін мерзім 

кӛрсетіледі. Егер алдын ала келісімде бұл мерзім 
кӛрсетілмесе, онда негізгі келісім бір жылдың ішінде 
жүзеге асуы тиіс. Егер алдын ала келісімге отыратын 

тараптар    негізгі келісімге отыруды қаламаса, ол басқа 
тарапқа барлық шығынды ӛтеуге міндеттті.  Егер тараптар 
негізгі келісімге отыру сәтіне дейін   оған отырмаса немесе 
тараптардың бірі  басқа тарапқа осы келісімге отыру 

туралы ӛтінішті бағыттамаса,  алдын ала келісім бойынша 
міндеттер  тоқтатылады. 

Ниеттестік туралы хаттама (ниет жӛнінде 

келісім), егер онда тараптардың ниеттері қарастырылмаса,  
азаматтық-құқықтық келісім болып табылмайды, және 
оның орындалмауының заңды салдары болмайды. 

Шарт қатысушыларының пайдасына 
жасалған шарт келісімнің барлық қатысушылары үшін 
қолайлы шартпен тараптармен бекітіледі. 

Ҥшінші тҧлғаның пайдасына жасалған шарт 
ретінде тараптар қарызшы орындауды қарызгерге емес, 
үшінші тұлғаға жүзеге асыруға міндетті деп анықтаған 

келісім табылады. Тараптардың келісімі бойынша үшінші 
тұлғамен ӛз құқығын қолдану бойынша борышкерге ниетті 
бірдіру сәтінен бастап бұза алмайды немесе ол тұлғасыз  

келісімді ӛзгерте алмайды. Келісімде қарызгер  үшінші 
тұлғаның талаптарына қарсы келе алады, себебі ол 
қарызгерге қарсы шығар еді. Үшінші тұлға ӛз құқынан бас 
тартқан жағдайда, қарызгер осы құқықпен қолдана алады 

(мысалы, үшінші тұлғаның пайдасына сақтандыру келісімі). 
Лицензиялық шарт –  құқық иесі (лицензиар) 

басқа тарапқа (лицензиатқа), ойлап табу тәсілімен 

анықталған авторлық  шығармашылық пен ӛндірістік басқа 
нысан мен зияткерлік меншікті уақытша қолдану құқығын 
беретін келісім  (мысалы, сіз технологияның авторы 

ретінде арнайы мемлекеттік органда тіркеген және біреу 
ойлап тапқан технология бойынша печенье дайындайсыз. 
Сіз  жасаушы – лицензиардан осы печеньені пісіруға 

рұқсатты сатып аласыз).  
Сыртқы экономикалық шарт (Мәміле) 
Барлық кәсіпкерлер сыртқы экономикалық 

қызметтің қатысушысы болуға (шет елде тауарды 
сатуға/сатып алуға) және басқа мемлекеттердің 
кәсіпкерлерімен сыртқы экономикалық келісімдерді жүзеге 

асыруға құқы бар. Сыртқы экономикалық қызметтің 
қатысушысы болып (СЭҚ)  ӛнімнің транзитін (ел арқылы 
тауарды ӛткізу), реимпортын (алдын ала әкелінген 
тауарды елге кіргізу), импорт (шет елден тауар әкелу), 

реэкспорт (бұрын апарылған тауарды елден әкету) және  
экспортын (тауарды шетелге сату) жүзеге асыратын ҚР 
заңды және жеке тұлғасы, шет елдік заңды немесе жеке 

тұлғасы табылады. 
Қатысушыларының бірі ҚР заңды тұлғасы болып 

табылатын сыртқы экономикалық келісім, міндетті түрде 

жазбаша түрде жүзеге асады  және оны жүзеге асатын 
елдің құқына тәуелді. Бірақ, шет елде отырылған келісім,  
егер ҚР құқық талаптары сақталынса, жарамсыз деп 

мойындалуы мүмкін емес. Жылжымайтын мүлік бойынша 
келісім формасы  сол мүлік орналасқан елдің құқына 
тәуелді. 

СЭҚ жүзеге асыру кезінде, ӛтініш беруші келісімде  
сарапшының бақылауына жататын ӛнімді тексеруге ҚР 
мемлекеттік органдарына қолжетімділікті қамтамасыз етуге 

міндетті. 
Еркін шарт – заңмен бекітілген талаптардан 

права, исключает ответственность другой стороны за 
нарушение обязательств. Однако это требование не 

может не исполняться, если присоединившаяся сторона 
знала, на каких условиях заключает договор. 

Взаимосогласованным договором является 

договор, условия которого определяются соглашением 
сторон. 

По предварительному договору стороны 
обязуются заключить в будущем основной договор на 

условиях предварительного договора. Предварительный 
договор заключается в форме основного договора, а 
если форма основного договора не установлена, то в 

письменной форме. Несоблюдение правил о форме 
предварительного договора может привести к 
признанию его недействительным. В предварительном 

договоре указывается срок, в который стороны 
обязуются заключить основной договор. Если такой срок 
в предварительном договоре не указан, то основной 

договор должен быть заключен в течение года. Если 
сторона, заключившая предварительный договор, не 
желает заключать основной договор, она обязана 

возместить другой стороне все понесенные убытки. 
Обязательства по предварительному договору 
прекращаются, если до момента, в который стороны 

должны заключить основной договор, он не будет 
заключен либо одна из сторон не направит другой 
стороне предложение заключить этот договор. 

Протокол о намерениях (договор о намерениях), 

если в нем не предусмотрены намерения сторон придать 
ему силу предварительного договора, не является 
гражданско-правовым договором, и неисполнение его не 

влечет за собой юридических последствий. 
Договор в пользу участников договора 

заключается сторонами на условиях, приемлемых для 

всех участников договора. 
Договором в пользу третьего лица признается 

договор, в котором стороны установили, что должник 

обязан произвести исполнение не кредитору, а третьему 
лицу, указанному или не указанному в договоре и 
имеющему право требовать от должника исполнения в 

свою пользу. С момента изъявления намерения 
должнику третьим лицом воспользоваться своим правом 
по договору стороны не могут расторгать или изменять 

договор без согласия этого лица. Должник в договоре 
имеет право возражать против требования третьего 
лица так, как он возражал бы против кредитора. В 
случае, когда третье лицо отказалось от своего права, 

кредитор может воспользоваться этим правом 
(например, договор страхования в пользу третьего 
лица). 

Лицензионный договор – договор, по которому 
правообладатель (лицензиар) предоставляет другой 
стороне (лицензиату) право временно использовать 

определенным способом изобретение, авторское 
произведение и другой объект промышленной и 
интеллектуальной собственности, (например, вы 

изготавливаете печенье по технологии, которую кто-то 
придумал и зарегистрировал в специальном 
государственном органе, как автор этой технологии. Вы 

покупаете разрешение печь это печенье у создателя – 
лицензиара).  

Внешнеэкономический договор (Сделка) 

Все предприниматели имеют право быть 
участниками внешнеэкономической деятельности 
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тұратын келісім. 
Міндетті шарт –қорытындыға міндетті заңмен 

анықталған талаптардан тұратын келісім. 
Ҧзақ мерзімді шарт болып 1 жылдан аспайтын 

мерзімдегі келісімдер саналады. Келісімді атқарудың үлгісі 

келісім бойынша шығындардың жалпы санымен салық 
кезеңінің соңына дейін келген шығындардың жалпы 
сомасын салыстыру жолымен анықталады. Ұзақ мерзімді 
келісім бойынша табыстар мен шығындар  салық кезеңі 

ішінде ескеріледі.    
Ҥлгілік шарт – келісімге отыру кезінде үлгі ретінде 

қолданылатын ҚР Үкіметімен бекітілген үлгілік келісім. 

Шектелмелі шарт, мемлекеттік органмен 
бекітілген,   келісімге отыру кезінде ӛзара құқық пен 
міндеттерді реттеу мақсатында ҚР заңына сәйкес заңды 

аспектілерді анықтайды. Шектелмелі келісім 
бірдейлендірілген бӛліктен   (ӛзгеріссіз қалатын жалпы 
шарттар) және келісілген бӛліктен тұрады (тараптардың 

атауы, келісімге отырудың орны мен уақыты). 
Есіңізде болсын: 
 Келісім жазбаша тҥрде бекітіледі және   2 

нҧсқадан әр тарапқа бір нҧсқадан беріледі. 
 Келісім қазақ және орыс тілінде болады!   

 Келісімге ӛзгерістер мен толықтырулар 
тараптардың рҧқсатымен тек жазбаша тҥрде 

енгізіледі! 
 Келісімге қол қоймас бҧрын – оны мҧқият 

зерттеңіз! 

Жыл сайын келісімдер келісімде айтылуы міндетті 
шарттардан тұрады. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

(продавать/покупать товары за границей) и 
осуществлять внешнеэкономические сделки с 

предпринимателями других государств. Участниками 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) являются 
юридические или физические лица РК, иностранные 

юридические или физические лица, осуществляющие 
экспорт (продажа товара за границу), реэкспорт (вывоз 
из страны ранее ввезенных товаров), импорт (ввоз 
товара из-за границы), реимпорт (ввоз в страну ранее 

вывезенных товаров) и транзит (перевозка товара через 
страну) продукции. 

Внешнеэкономическая сделка, одним из участников 

которой является юридическое лицо РК, обязательно 
совершается в письменной форме и подчиняется праву 
страны ее совершения. Однако сделка, совершенная за 

границей, не может быть признана недействительной, 
если соблюдены требования права РК. Форма сделки по 
недвижимому имуществу подчиняется праву страны, где 

находится это имущество. 
При осуществлении ВЭД, заявитель в контракте 

обязан обеспечить доступ государственных органов РК к 

проверке продукции, подлежащей экспортному 
контролю. 

Свободный договор – договор, не содержащий 

требований, установленных законодательством. 
Обязательный договор – договор, содержащий 

требования, установленные законодательством и 
обязательный к заключению. 

Долгосрочным договором является договор со 
сроком действия более 1 года. Доля исполнения 
договора определяется путем сравнения суммы 

расходов, понесенных до конца налогового периода, с 
общей суммой расходов по договору. Доходы и расходы 
по долгосрочным договорам учитываются в течение 

налогового периода в части их фактического 
исполнения.    

Модельный договор – примерный договор, 

утвержденный Правительством РК и используемый как 
образец при составлении договоров. 

Рамочный договор, утвержденный 

государственным органом, определяет юридические 
аспекты в соответствии с законами РК в целях 
регулирования взаимных прав и обязанностей сторон 

при осуществлении сделки. Рамочный договор состоит 
из унифицированной части (общих условий, которые 
остаются неизменными) и согласуемой части 
(наименование сторон, сроки и место заключения 

договора). 
Помните: 
 Договор заключается в письменной форме 

и в 2 экземплярах по одному экземпляру для 
каждой из сторон! 

 Договор заключается на казахском и 
русском языках!   

 Изменения и дополнения в договор 

вносятся только в письменной форме с согласия 
сторон! 

 Прежде чем подписывать договор – 
внимательно его изучите! 

Каждый вид договора имеет те или иные условия, 

которые обязательно должны быть отражены в 
договоре. 
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БАҚЫЛАУ-КАССАЛЫҚ МАШИНАЛАР НЕ ҤШІН 
ҚАЖЕТ (БКМ)? 

 
ҚР аумағында сауда операциясы, жұмыс, қызмет 

бойынша қолма-қол ақша есептері бақылау-кассалық 

машиналарды (БКМ) міндетті қолданумен жүзеге асады. 
Қолма-қол ақшамен жұмыс істейтін барлық дерлік 
кәсіпкерлерде БКМ болуы керек және клиенттермен есеп 
айырысарда қолдануы қажет. 

Бақылау-кассалық машиналар – тергеуші жад 
блогы бар арнаулы электрондық құрылғылар тауарды, 
жұмысты, қызметті сатуда жүзеге асатын ақшалай есептер 

туралы ақпаратты кӛрсетеді және тіркейді. 
БКМ түзу болуы керек. Оның типі мемлекеттік 

реестрге қосулы болуы керек. 

Егер сіз тӛлеу бойынша сауда терминалымен 
жабдықталған компьютер жүйесі болып табылатын  БКМ 
қолданатын болсаңыз, онда сіз әр терминалды қолдану 

орны бойынша салық органында есепке тұруыңыз қажет. 
Шығатын саудада шатырда қолданылатын БКМ 

салық тӛлеушілердің орналасқан орын бойынша салық 

органына есепке тіркелуге жатады. 
Салық органына  БКМ есепке алу туралы мәлімдеу 

үшін, компьютер жүйесі болып табылатын бақылау-

кассалық машиналардан басқа, сіз салық органына 
кӛрсетуіңіз керек: 

1) БКМ есепке қою туралы мәлімдеме;  
2) салық тӛлеуші туралы мәліметтер болатын БКМ; 

3) жасаушы-зауыттың тӛлқұжаты; 
4) салық тӛлеушінің тауар чегі кітабы мен қолма-

қол ақшаны есепке алу кітабындағы мӛрі мен байланған 

және нӛмірленген, расталған қолы. Қолма-қол ақшаны 
есепке алудың кітабы –   қолма-қол ақшаның, тауар 
чектерінің, БКМ тергеуші жад кӛрсеткіштерінің ауысымдық 

айналымын есепке алудың журналы. Тауар чегінің кітабы –
кітапта біріккен тауар чектерінің жиынтығы. Кітаптарды 
салық органдарында алуға немесе ӛзімен жасауға болады. 

Кітаптарға мұқият қарау керек – мұқият толтырып, 
жоғалтпау, оларды толтыру бойынша салық органдарының 
талаптарын орындау. 

Егер сіз компьютер жүйесі болып табылатын БКМ 
есепке алсаңыз, сіз салық органына  ӛткізу керексіз: 

1) БКМ есепке қою туралы мәлімдеме; 

2) компьютер жүйесінің функционалдық 
мүмкіндіктері мен сипаттамаларының қысқаша сипаты; 

3) компьютерлік жүйе үлгісін салық органында 
есепке алуды мәлімдеу үшін «Салық инспекторының 

жұмыс орны» модулін қолдану үшін басшылық   және оған 
қол жетімдікті қамтамасыз ету.       

Ӛтінішті қабылдауды растау   болып табылады: 

1) салық тӛлеушіде қалатын ӛтініштің екініші 
нұсқасында ӛтінішті қабылдау күні мен қызметкердің қолы, 
инициалы,    фамилиясын беру арқылы   ӛтінішті қабылдау 

туралы салық органының қызметкерінің белгісі; 
2) кіріс құжатты қабылдау мен шығыс құжатты беру 

туралы мәліметті кӛрсетумен талон.     

Есепке алу туралы мәлімдеме   2011 жылдың  12 
мамырдағы  № 501 «Мемлекеттік кызмет стандартын 
бекіту тауралы» ҚР Үкімет Қаулысына сәйкес жүзеге 

асады, яғни бұл мемлекеттік қызмет ҚР салық 
органдарының ақпаратымен ӛңделетін және Қабылдау 
орталығымен жүзеге асатын «Бақылау-кассалық машинаны 

(БКМ) есептен   шығару мен мәлімдеме». 
Мемлекеттік қызмет туралы ақпаратты 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ КОНТРОЛЬНО-КАССОВЫЕ 
МАШИНЫ (ККМ)? 

 
На территории РК наличные денежные расчеты по 

торговым операциям, работам, услугам производятся с 

обязательным применением контрольно-кассовых машин 
(ККМ). Почти все предприниматели, работающие с 
наличными деньгами, должны иметь и применять при 
расчетах с клиентами ККМ. 

Контрольно-кассовые машины – специальные 
электронные устройства, которые имеют блок 
фискальной памяти, регистрируют и отображают 

информацию о денежных расчетах, осуществляемых при 
продаже товаров, работ, услуг. 

ККМ должна быть исправной. Ее тип должен быть 

включен в государственный реестр. 
Если вы используете ККМ, являющуюся 

компьютерной системой, которой оснащены торговые 

терминалы по оплате услуг, вы должны встать на учет в 
налоговом органе по месту использования каждого 
терминала. 

 ККМ, используемые при выездной торговле в 
палатках, подлежат постановке на учет в налоговом 
органе по месту нахождения налогоплательщиков. 

Для постановки ККМ на учет в налоговых органах, 
кроме контрольно-кассовых машин, являющихся 
компьютерными системами, вы должны представить в 
налоговый орган: 

1) заявление о постановке ККМ на учет;  
2) ККМ, содержащую сведения о 

налогоплательщике; 

3) паспорт завода-изготовителя; 
4) прошнурованные, пронумерованные и 

заверенные подписью и печатью налогоплательщика 

книгу учета наличных денег и книгу товарных чеков. 
Книга учета наличных денег – журнал учета 
ежесменного оборота наличных денег, товарных чеков, 

показаний фискальной памяти ККМ. Книга товарных 
чеков – совокупность товарных чеков, объединенных в 
книгу. Книги можно приобрести в налоговых органах 

или завести самому. К книгам надо относиться бережно 
– заполнять аккуратно, не терять, соблюдать 
требования налоговых органов по их заполнению. 

Если вы ставите на учет ККМ, являющуюся 
компьютерной системой, вы должны передать в 
налоговый орган: 

1) заявление о постановке ККМ на учет; 

2) краткое описание функциональных 
возможностей и характеристик компьютерной системы; 

3) руководство по использованию модуля «Рабочее 

место налогового инспектора» заявленной для 
постановки на учет в налоговом органе модели 
компьютерной системы и обеспечить доступ к нему.       

Подтверждением приема заявления являются: 
1) отметка сотрудника налогового органа о приеме 

заявления путем проставления фамилии, инициалов, 

подписи сотрудника и даты приема заявления на втором 
экземпляре заявки, остающейся у налогоплательщика; 

2) талон с указанием сведений о приеме входного 

и выдаче выходного документа.     
Постановка на учет осуществляется согласно 

Постановлению Правительства РК от 12 мая 2011 года 

№ 501 «Об утверждении стандартов государственных 
услуг», т.е. это государственная услуга «Постановка и 



90         

      

          

 

www.salyk.kz адресі бойынша ҚР Қаржы Министрлігінің 
Салық комитетінің Ғаламтор-қорынан, сонымен қатар 8 

(7172) 58-09-09 телефон нӛмірі бойынша салық заңын 
түсіндіретін Call-орталыққа жүгіну арқылы   алуға болады. 

Мемлекеттік қызмет тегін беріледі. Қызметті алу 

үшін алдын ала жазба талап етілмейді. Қысқа мерзімді 
қызмет кӛрсету режимі қарастырылмаған. Орталық  күту 
үшін орындар қарастырылған салық тӛлеушілерге қызмет 
кӛрсету үшін бӛлінген бірнеше жеке кабинеттер немесе 

операциялық залдан, құжаттарды толтыру үшін үстелдер, 
мүмкіндігі шектеулі тұтынушыларға қызмет кӛрсету үшін 
шарттар, анықтамалық, кеңестік қызметтер, ақпараттық 

стендтер үшін «терезелерден»,  ӛртке қарсы қабылданған 
қауіпсіздік шарасынан тұрады. Орталықтың жұмыс режимі: 
күнделікті, демалық және мейрам күндерінен басқа,   түскі 

тамаққа үзіліссіз 09.00 бастап 17.00 дейін. 
Салық органына БКМ есепке алуды мәлімдеу 

жӛнінде сізбен ӛтініш берілген күннен бастап 5 жұмыс күні 

ішінде, әр БКМ тіркеу нӛмірін береді және тіркеу 
карточкасын береді (БКМ барлық қолдану мерзімі ішінде 
сақталады және салық органдарының талабы бойынша 

беріледі). Сізге БКМ жұмыстың бекітілген тергеуші 
режимімен және салық органының пломбасымен 
қайтарады, сонымен қатар қолма-қол ақшаны  есепке 

алудың бекітілген кітабы мен тауар чегі және   БКМ 
дайындаушы-зауыттың тӛлқұжаты. 

Компьютерлік жүйе болып табылатын БКМ есепке 
алуды мәлімдеу бойынша сіз міндеттісіз: 

 компьютерлiк жүйеде тергеушi жұмыс режимiн 
орнату; 

 БКМ тіркеу карточкасын беру. 
Дегенмен егер   мемлекеттік реестрде БКМ үлгісінде 

БКМ жоқ немесе істемесе, онда оны тіркеу есебіне алады. 
БКМ қолдану кезінде салық тӛлеушінің жауапты 

тұлғасы (сатушы немесе кассирші): 
1) БКМ қолдану бойынша басшылыққа сәйкес 

тауардың, жұмыстың, қызметтің құнын енгізу операциясын 
жүзеге асырады; 

2) Электр энергиясының жоқтығы кезінде немесе   

БКМ ақауы кезінде тауар чегін толтырады және береді; 
3) Қолма-қол ақшаны есепке алу кітабін 

толтырады; 

4) БКМ үлгісін дайындаушының техникалық 
талаптарына сәйкес ауысым есебін алу жолымен (Z-есеп) 
ауысымның аяғында «ауысым соңы» процедурасын 

орындайды. 
Басқан немесе толық толтырған күннен бастап   5 

жылдың ішінде сақталуы қажет: 

 ауысымды есептер; 
 қолма қол ақшаны есепке алу кітабы; 

 тауар чегін есепке алу кітабы; 
 жою, қайтару чегі; 

 жою немесе қайтару операциялары жүргізілген 
бақылау чектері. 

терминалда қолданылатыннан басқа БКМ үшін, 
ауысу кезеңі 24 сағаттан аспауы қажет. 

терминалмен жабдықталған БКМ үшін, ауысу кезеңі 

салық тӛлеушімен анықталады және 1 айдан аспауы 
қажет. 

БКМ мына жағдайларда бұзылған болып саналады, 
егер: 

1) баспайды, танылмайтын етіп басады немесе 
бақылау чегіндегі реквизиттер  толық басылмайды;   

2) тергеуші жад деректерін алу мүмкіндігі жоқ; 

3) салық органының пломбасына зақым келген 

снятие с учета контрольно-кассовых машина (ККМ)», 
которая оказывается Центрами приема и обработки 

информации налоговых органов РК. 
Информацию о государственной услуге можно 

получить на Интернет-ресурсе Налогового комитета 

Министерства финансов РК по адресу: www.salyk.kz, а 
также обратившись в Call-центр по разъяснению 
налогового законодательства по номеру телефона: 8 
(7172) 58-09-09. 

Государственная услуга оказывается бесплатно. 
Предварительная запись для получения услуги не 
требуется. Режим ускоренного обслуживания не 

предусмотрен. Центр представляет собой операционный 
зал или несколько отдельных кабинетов, выделенных 
для обслуживания налогоплательщиков, в которых 

предусмотрены места для ожидания, столы для 
заполнения и формирования документов, «окна» для 
оказания справочных, консультационных услуг, 

информационные стенды, условия для обслуживания 
потребителей с ограниченными физическими 
возможностями, приняты меры противопожарной 

безопасности. Режим работы Центра: ежедневно, кроме 
выходных и праздничных дней, с 09.00 до 17.00 часов 
без перерыва на обед. 

В течение 5 рабочих дней со дня подачи вами 
заявления о постановке на учет ККМ в налоговом 
органе, на каждую ККМ присваивают регистрационный 
номер и выдают регистрационную карточку (хранится в 

течение всего срока эксплуатации ККМ и предъявляется 
по требованию налоговых органов). Вам возвращают 
ККМ с установленным фискальным режимом работы и 

пломбой налогового органа, а также заверенные книги 
учета наличных денег и товарных чеков и паспорт 
завода-изготовителя ККМ. 

По постановке на учет ККМ, являющейся 
компьютерной системой, вам должны: 

 установить фискальный режим работы в 

компьютерной системе; 
 выдать регистрационную карточку ККМ. 

Однако если модели ККМ в государственном 
реестре ККМ нет или она неисправна, то ее не ставят на 
регистрационный учет. 

Ответственное лицо налогоплательщика (продавец 
или кассир) при эксплуатации ККМ: 

1) осуществляет операции ввода стоимости товара, 

работы, услуги в соответствии с руководством по 
эксплуатации ККМ; 

2) в случае отсутствия электроэнергии или 

неисправности ККМ заполняет и выдает товарный чек; 
3) заполняет книгу учета наличных денег; 
4) при завершении смены выполняет процедуру 

«конец смены» путем снятия сменного отчета (Z-отчет) 
согласно техническим требованиям изготовителя модели 
ККМ. 

В течение 5 лет с даты печати или полного 

заполнения должны храниться: 
 сменные отчеты; 

 книги учета наличных денег; 
 книги учета товарных чеков; 

 чеки аннулирования, возврата; 
 контрольные чеки, по которым проведены 

операции аннулирования и возврата. 
Для ККМ, кроме использующихся в терминалах, 

период смены не должен превышать 24 часа. 

Для ККМ, которыми оснащены терминалы, период 

http://www.salyk.kz/
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немесе жоқ; 
4) жасаушы зауыттың таңбасы жоқ. 

БКМ жӛнделмейтін жағдайда, сіз техникалық қызмет 
кӛрстеу орталығына баруыңыз керек  және  салық 
органының пломбасын жоюсыз жӛндеуді жүзеге асыру 

мүмкін болмаса, жӛндеуді жүргізу мерзімін  және 
жӛнделмеудің себебін кӛрсетумен олардан қорытындыны 
алуыңыз керек. Бұдан соң   3 жұмыс күні ішінде сіз салық 
органына беруіңіз қажет: 

1) БКМ тіркеу карточкасын беру күні, нӛмірі 
кӛрсетілген және ақау болған күннен бастап санауыштың 
жиынтық кӛрсетулерімен ӛтініш; 

2) жӛндеуді жүргізу мерзімі мен жӛнделмеудің 
себебін кӛрсетумен техникалық қызмет кӛрсету 
орталығының қорытындысы. 

Ӛтінішті қабылдау күні салық органы ақауды жою 
үшін БКМ пломбасының бүтіндігін бұзуға рұқсаттты алу 
үшін немесе бас тарту үшін шешім қабылдайды.   

Пломбаның бүтіндігін бұзуға рұқсатты алған күннен 
бастап 15 күннен кешікпей мерзімде жӛндеуден кейін 
пломбаны орнату үшін салық органына БКМ кӛрсетілуі 

керек. 
 БКМ басқа БКМ тіркеу кезінде салық органына 

ӛткізген кітаптарға мұқият  қарау керек. ҚР Салық 

Кодексінің 650 бабына сәйкес,   БКМ қолдану кезінде 
міндетті шарт болып қолма-қол ақшаны есепке алу кітабын 
толтыру мен  салық тӛлеушінің жауапты тұлғасының басқа 
есеп кітаптарын толтыру  табылады. БКМ қолдану кезінде 

қолма-қол ақшаны есепке алу кітабын толтыру және салық 
тӛлеушінің жауапты тұлғасының басқа есеп кітаптарын 
толтыру  бойынша  талаптарды орындамау болып салық 

есебін енгізуді бұзу табылады және әкімшілік 
жауапкершілікіт қарастырады. 

Ауысым кезінде кассаға ақша салу мен кассадан 

ақша алу  жауапты тұлғаның қолы мен операция сомасын 
және уақытын кӛрсетумен қолма-қол ақшаны есепке алу 
кітабына міндетті түрде енгізіледі. Қолма-қол ақшаны 

есепке алу кітабының формасы  2008 жылдың 30 
желтоқсандағы № 637 «Салықтық әкімшілік етудің бірнеше 
сұрақтары туралы» ҚР Қаржы Министрінің Бұйрығымен 

бекітілген. Кассадағы жалпы сома қолма-қол ақшаны 
есепке алу кітабында кӛрсетілген сомамен сәйкес келуі 
керек. 

БКМ тәркеу карточкасында кӛрсетілген 
мәліметтердің ӛзгеруі кезінде, сіз 5 жұмыс күні ішінде 
салық органына хабарлауға міндеттісіз. 

Жағдайларда: 

 тіркеу карточкасын (бүлдіру) жоғалту, 
 тіркеу карточкасында кӛрсетілген мәліметтердің 

ӛзгеруі, 
 тіркеу карточкасында сәйкестендіру нӛмірінің 

жоқтығы, 
салық органында тіркеу карточкасын ауыстыру 

жүзеге асады.    

Жағдайларда:  
1) сауда операциялары кезінде жүзеге асатын 

ақшалай есеппен байланысты қызметтің тоқтауы, жұмысты 

атқару,  қолма-қол ақша арқылы қызмет кӛрсету; 
2) БКМ  қолдану орнының немесе салық тӛлеушінің 

орналасқан жерінің ӛзгеруі, егер мұндай ӛзгеруді  басқа 

салық органында БКМ тіркеуде талап етсе; 
3) техникалық ақаумен байланысты БКМ бұдан әрі 

қолдану мүмкін емес жағдайда; 

4) мемлекеттік реестрден БКМ шегеру; 

смены определяется налогоплательщиком и не должен 
превышать 1 месяц. 

ККМ считается неисправной в случаях, если: 
1) не печатает, печатает неразборчиво или 

реквизиты на контрольном чеке печатаются не 

полностью;     
2) отсутствует возможность получить данные 

фискальной памяти; 
3) отсутствует или повреждена пломба налогового 

органа; 
4) отсутствует маркировка завода изготовителя. 
В случае неисправности ККМ, вы должны 

обратиться в центр технического обслуживания и взять 
у них заключение с указанием причин неисправности и 
сроков проведения ремонта, если провести ремонт 

невозможно без устранения пломбы налогового органа. 
После этого в течение 3 рабочих дней вы должны 
подать в налоговый орган: 

1) заявление с указанием номера, даты выдачи 
регистрационной карточки ККМ и суммарных показаний 
счетчика на начало дня, в который произошла 

неисправность; 
2) заключение центра технического обслуживания 

с указанием сроков проведения ремонта и причин 

неисправности. 
В день приема заявления налоговый орган 

принимает решение о разрешения или в отказе в 
разрешении на нарушение целостности пломбы ККМ для 

устранения неисправности.   
ККМ должна быть представлена в налоговый орган 

для установки пломбы после ремонта в срок не более 15 

рабочих дней со дня выдачи разрешения на нарушение 
целостности пломбы. 

Кроме ККМ надо серьезно отнестись к книгам, 

которые вы сдавали в налоговый орган при регистрации 
ККМ. Согласно статье 650 Налогового кодекса РК, при 
эксплуатации ККМ обязательным условием является 

заполнение книги учета наличных денег и других книг 
учета ответственным лицом налогоплательщика. 
Неисполнение требования по заполнению книги учета 

наличных денег и иной документации учета 
ответственным лицом налогоплательщика при 
эксплуатации ККМ является нарушением ведения 

налогового учета и предусматривает административную 
ответственность. 

Внесение денег в кассу и изъятие денег из кассы в 
течение смены обязательно заносятся в книгу учета 

наличных денег с указанием времени и суммы операции 
и подписи ответственного лица. Форма книги учета 
наличных денег утверждена Приказом Министра 

финансов РК от 30 декабря 2008 года № 637 «О 
некоторых вопросах налогового администрирования». 
Фактическая сумма в кассе должна совпадать с суммой, 

отраженной в книге учета наличных денег. 
При изменении сведений, указанных в 

регистрационной карточке ККМ, вы обязаны в течение 5 

рабочих дней уведомить налоговый орган. 
В случаях: 
 утери (порчи) регистрационной карточки, 

 изменения сведений, указанных в 
регистрационной карточке, 

 отсутствия идентификационного номера в 
регистрационной карточке, 

налоговым органом производится замена 
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5) ҚР салық туралы заңына қарама қайшы 
келмейтін басқа жағдайларда, сіз БКМ есептен шығаруға 

тиіссіз. 
 

регистрационной карточки.    
В случаях: 

1) прекращения деятельности, связанной с 
денежными расчетами, осуществляемыми при торговых 
операциях, выполнении работ, оказании услуг 

посредством наличных денег; 
2) изменения места использования ККМ или места 

нахождения налогоплательщика, если такое изменение 
требует регистрации ККМ в другом налоговом органе; 

3) невозможности дальнейшего применения ККМ в 
связи с технической неисправностью; 

4) исключения ККМ из государственного реестра; 

5) в иных случаях, не противоречащих налоговому 
законодательству РК, вы должны снять ККМ с учета. 
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КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ҚҦҚЫҚТЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 
6.1 тапсырма. Кәсіпкерлік  нысандарының артықшылықтары мен кемшіліктерін жазыңыз.  
Задание 6.1. Напишите плюсы и минусы различных форм предпринимательства.  

 
6 кесте. Кәсіпкерліктің тҥрлері тҥрлері мен нысандарының артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Таблица 6. Плюсы и минусы различных видов и форм предпринимательства. 
 

Тҥрі мен пішіні  

Вид и форма 

Артықшылықтары  

Плюсы 

Кемшіліктері  

Минусы 

Жеке кәсіпкерлік 

 
Индивидуальное предпринимательство 
 

 
 
 

  

Патент  
 

Патент 
 
 

 
 

  

Жеңілдетілген салық декларациясы 
бойынша жҧмыс істейтін жеке 
кәсіпкер  

 
Индивидуальный предприниматель, 
работающий по упрощенной налоговой 

декларации  
 

  

Тӛлем кӛзінен салықты ҧстап қалатын 
жеке кәсіпкер  

 
Индивидуальный предприниматель с 
удержанием налогов у источника выплаты 
 

 
 

  

Жалпы бекітілген салық тәртібі 
бойынша жҧмыс істейтін жеке 

кәсіпкер  
 
Индивидуальный предприниматель, 
работающий по общеустановленному 

налоговому режиму 

  

Бірлескен кәсіпкерлік  
 
Совместное предпринимательство 

 
 
 

 

  

Жҧбайлардың кәсіпкерлігі 

 
Предпринимательство супругов 
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Жалпы жеке меншік негізіндегі 

отбасылық кәсіпкерлік  
 
Семейное предпринимательство на базе 

общей собственности 
 
 

  

Отбасылық шаруашылық кәсіпкерлігі 
(фермерлік шаруашылық) 

 
Семейное предпринимательство 
крестьянское (фермерское хозяйство) 

 
 

  

Қарапайым серіктестік 
 

Простое товарищество 
 
 
 

 

 
 

 

Заңды тҧлға 
 
Юридическое лицо 

 
 
 
 

  

Толық серіктестік 

 
Полное товарищество 
 

 
 
 

  

Коммандиттік серіктестік 
 

Коммандитное товарищество 
 
 

 
 

  

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 
 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью 
 
 

 

  

Қосымша жауапкершіліктегі 

серіктестік 
 
Товарищество с дополнительной 

ответственностью 
 
 

  

Ӛндірістік кооператив 
 

Производственный кооператив 
 
 

 
 

  

 
 



     95 

 

 
 
                                                                                    

 

6.2 тапсырма. Сізге кәсіпкерлік қызметтің қандай нысанын таңдаған ыңғайлы? 
Задание 6.2. Какую форму предпринимательской деятельности Вам лучше выбрать? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.3 тапсырма. Кәсіпкерлік қызметтің сіз таңдаған нысаны бойынша кәсіпкер ретінде тіркелу ҥшін қандай 

қҧжаттар жинау керек? 
Задание 6.3. Какие документы нужно собрать для того, чтобы зарегистрироваться как предприниматель по избранной 
Вами форме предпринимательской деятельности? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.4 тапсырма. Сіз ӛзіңіз ҥшін салық тӛлеудің қандай тҥрін таңдадыңыз? Неге? 
Задание 6.4. Какой режим налогообложения Вы выбрали для себя? Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.5 тапсырма. Егер сізге тексерумен келсе немесе сізді уәкілетті мемлекеттік орган қҧжаттарды тексеру 

ҥшін шақырған болса,  не істеуіңіз керек? 
Задание 6.5. Как Вы должны поступить, если к Вам пришли с проверкой или Вас пригласили в уполномоченный 
государственный орган для проверки документов? 
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6.6 тапсырма. Егер тексеруші Сізге тексерудің тағайындалғаны туралы акт немесе ӛзінің ӛкілеттігі туралы 
қҧжатты ҧсынбаса, Сіз не істеуіңіз керек? 

Задание 6.6. Как Вы должны поступить, если проверяющий не предоставил Вам акта о назначении проверки или 
документов о своих полномочиях? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.7 тапсырма. Келісім-шарт не ҥшін керек?  Оны қандай жағдайларда тҥзеді?  
Задание 6.6. Зачем нужен договор? В каких случаях его стоит заключать? 
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7. БИЗНЕС-ЖОСПАР 
 

БИЗНЕС-ЖОСПАР ДЕГЕН НЕ? 
 
Жаңа бизнес қалай жұмыс істейтінін  бағалау, 

нәтижесін болжау үшін, кәсіпкерге қызметін бастаудан 
бұрын   Бизнес-жоспар құру қажет. 

Бизнес-жоспар –  сіздің болашақ бизнесіңізді 
барлық жақтан толық сипаттау.   Бизнес-жоспарда 

бизнестің идеясы туралы айту керек, қаржы талдауын 
жасау, маркетингтік жоспар мен қызметкерлер құрамы 
туралы жоспар жазу керек. Сонда ғана жеке бизнестің 

бағыты айқын және нақты болады.   Бизнес-жоспарды 
дайындау кезінде болашақ кәсіпкер ӛзіне кӛп нәрсені 
түсініп,үйрене алады. 

Бизнес-жоспар сізге, бизнес бойынша болашақ 
серіктестеріңізге, несие алу үшін баратын банкке қажет. 

Мақсатына  байланысты Бизнес-жоспардың 

мазмұнын анықтайтын бірнеше себептер бар: 
Ӛзіңе арналған бизнес-жоспар. Ол тӛмендегі 

сұрақтарға жауап беретін бақылаудың бір түрі: 

 Істі ашу  үшін не қажет? 
 Идеяның шынайы болуы жеткілікті ме? 

Несие алу ҥшін бизнес-жоспар. Банктер 
кәсіпкерге  несие беру жӛнінде  шешім қабылдау үшін 
бизнес-жоспар талап етеді. 

Инвестиция қҧралдарын тарту ҥшін бизнес-
жоспар. Заңды немесе жеке тұлғалар инвестор бола 
алады. Оларды тарту үшін, бизнес-жоспардың  зор 

пайдасы тиюі мүмкін. 
Жергілікті немесе шетелдік серіктеспен 

бірлескен кәсіпорын ҥшін бизнес-жоспар. Сауатты 

бизнес-жоспар сіздің ісіңіздің маңызды екенін кӛрсетіп 
серіктеске сенімділік береді. 

Жаңа серіктестерді тарту  ҥшін бизнес-
жоспар. Әдетте, басқа фирмалардан мамандарды арбау 

қиын, тіпті оларға жоғары тӛлемақыға уәде беріп те. 
Қызметтің болашағын сипаттау әлеуетті қызметкерге 
ұсынып отырған жұмыстың тұрақтылығы мен болашағы 

туралы ақпарат береді. 
Басқа компаниямен бірігу ҥшін бизнес-

жоспар. Ол бірлескен қызметтің оң және терісін кӛруге 

мүмкіндік береді. 
 
 

 
 
БИЗНЕС-ЖОСПАР ҚАНДАЙ БӚЛІМДЕРДЕН 

ТҦРАДЫ? 
 
Бизнес-идея 

Алдымен жұмысын бастайтын кәсіпкерге немен 
айналысатынын анықтап алғаны жӛн, яғни  оған   бизнес-
идея табу керек. Бұл күрделі әрі жауапты кезең. Бизнестің 
құрылуы соған байланысты болады.   Бизнес-идеяның 

кӛздері болып жеке бақылаулар және кәсіпкердің 
тәжірибесі, ӛзіндік ыңғайлы формада қажеттіліктерін 
қанағаттандыра алмайтын достары, туысқандары, 

таныстары бола  алады. 
Сонымен қатар, кәсіпкерге тиімді бизнес-идеяны 

табу үшін  ӛзінің білімі мен дағдыларын, жұмыс 

тәжірибесін, хоббиі мен қызығушылықтарын бағалауы 
қажет. Бұл оған барлық бизнес-идеялардың ішінен ең 
керектісін таңдауға мүмкіндік береді. 

7. БИЗНЕС-ПЛАН 
 

ЧТО ТАКОЕ БИЗНЕС-ПЛАН? 
 
Чтобы оценить, как будет работать новый бизнес, 

спрогнозировать его результаты, предпринимателю надо 
составить бизнес-план до начала деятельности. 

Бизнес-план –  полное описание вашего будущего 
бизнеса с разных сторон. В бизнес-плане надо 

рассказать об идее бизнеса, провести финансовый 
анализ, прописать маркетинговый план и план по 
персоналу. И тогда картина собственного бизнеса станет 

ясной и четкой. При подготовке бизнес-плана будущий 
предприниматель может многое для себя открыть и 
прояснить. 

Бизнес-план нужен вам, вашим будущим партнерам 
по бизнесу, банку, в который вы будете обращаться за 
кредитом. 

Существует несколько причин, которые определяют 
содержание бизнес-плана в зависимости от того, для 
кого он предназначен: 

Бизнес-план для себя. Это своего рода 
самоконтроль, который отвечает на вопросы: 

 Что необходимо для открытия дела? 

 Достаточно ли реалистична идея? 
Бизнес-план для получения кредита. Банки 

требуют от предпринимателей бизнес-план для принятия 
решения о выдаче кредита. 

Бизнес-план для привлечения средств 

инвесторов. Инвесторами могут выступить физические 
или юридические лица. Для того чтобы привлечь их, 
бизнес-план может быть очень полезен. 

Бизнес-план для совместного предприятия с 
местным или зарубежным партнером. Грамотный бизнес-
план дает уверенность партнеру в серьезности вашего 
дела. 

Бизнес-план для привлечения новых 
сотрудников. Обычно, трудно переманить 
профессионалов из других фирм, даже пообещав им 

более высокие заработки. Описание будущей 
деятельности дает потенциальному сотруднику 
информацию о перспективности и стабильности 

предлагаемой работы. 
Бизнес-план для объединения с другой 

компанией. Он поможет увидеть положительные и 

отрицательные стороны совместной деятельности. 
 
ИЗ КАКИХ РАЗДЕЛОВ СОСТОИТ БИЗНЕС- 

ПЛАН? 
 
Бизнес-идея 

Для начала начинающему предпринимателю надо 
решить, чем именно он займется, т.е. ему надо найти 
бизнес-идею. Это сложный и очень ответственный этап. 
От него зависит, как будет построен бизнес. 

Источниками бизнес-идей могут быть личные 
наблюдения и опыт предпринимателя, его друзей, 
родственников, знакомых, которые не могут 

удовлетворить какие-то свои потребности в удобной для 
себя форме. 

Также, для выработки бизнес-идей 

предпринимателю стоит оценить свои знания и навыки, 
опыт работы, хобби и интересы. Это поможет ему из всех 
бизнес-идей выбрать наиболее подходящую. 
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Сосын кәсіпкерге клиентке ұсынатын ӛнімді немесе 
қызметті жақсылап таныстыру керек болады. Және олар   

бүге-шүгесіне дейін таныстырылуы қажет. Бұлар 
келесілер: 

1. Тауар – немесе ӛнімнің материалдық құрамы, 

саны, сапасы, ассортименті. 
2. Қызмет –киентке кӛрсетілетін  немесе сатылатын 

тауарға қосымша кӛрсетілетін сервис. 
3. Ақпарат – саудаға дейін (жарнама),  

(техникалық құжат) және кейін (сервистік ақпарат)  
клиенттерге берілетін мәліметтер. 

4. Қарым-қатынастар – сауданы қолдау  үшін 

киенттермен орнатылатын байланыс. 
Қорыта келе кәсіпкерге  ӛзінің бизнес-идеясын 

бағалау үшін келесі сұрақтарға жауап беру керек: 

1. Бұл нарыққа қажет пе? 
2. Мұны сатып алғылары келе ме? 
3. Сіздің сатып  алушыларыңыз кім? Олардың 

жынысы, жасы, білімі, тұрғылықты жері және т.б. 
4. Олар сіздің тауарыңызды қажетті кӛлемде сатып 

ала ала ма? 

5. Бұл бәсекеге қабілетті ме? Осындай идеялары 
бар үлкен бәсекелестер жоқ па?  

6. Осыны сіз жүзеге асыра аласыз ба? 

7. Бұл сізге пайдалы ма?   
 
Жеке мҥмкіндіктер 
Бизнес-идеяны құрып, кәсіпкер ӛз мүмкіндіктерін, 

сонымен қатар осы идеяны жүзеге асыру үшін оған қажет 
басқа ресурстарды бағалауы қажет. Кәсіпкерге осы 
мүмкіндіктерді жақсы қарастыру керек  және сыртқы 

ресурстарды тарту мүмкіндіктерін бағалауы қажет. 
 
Клиент 

Кәсіпкерге оның клиенті кім болатынын жақсы білу 
маңызды. Ол  үшін келесі сұрақтарға жауап беру керек: 

1) Менің әлеуетті клиентім болып кім табылады? 

2) Менің клиенттерім қайда орналасқан? 
3) Менің клиенттерім нені бағалайды? 
4) Тауарды сатуды қамтамасыз ету үшін олар 

жеткілікті ме? 
5) Менің бизнесімнің орналасқан жері? 
6) Сауда кӛлемін арттыру үшін мен не істеймін? 

 
Бизнесті ҧйымдастыру 
Бизнестің қалай ұйымдастырылатынын, қалай 

жүзеге асатынын жақсырақ түсіну  үшін кәсіпкерге келесі 

мәселелер туралы ойлану қажет: 
1. Клиентке ӛнімді сату қалай ұйымдастырылады 

(тауар немесе қызмет)? Қандай мерзімде, қандай кӛлемде? 

2. Ӛнімді құру барысы қалай ұйымдастырылады? 
Мерзімі мен кӛлемі. 

3. Кәсіпкермен бірге кім және қалай жұмыс істейді? 

Олардың қандай міндеттері болады? 
4. Бизнесті қамтамасыз ету үшін керек мүлік пен 

тауарды сатып алу үдерісі қалай жүзеге асатын болады? 

Мерзімі мен кӛлемі қандай? 
 
Ақша айналымы 

Жұмысын бастайтын кәсіпкерге  пайда мен шығын 
болжамы, теңгерім болжамы сияқты қаржылық 
құжаттарды құрастыру қиынға соғады. Бірақ бизнестің 

басында бұл құжаттарды құрудың  қажеттілігі жоқ. 
Дегенмен ақша айналымын елестетуге болады. 
Болжамның күнделікті немесе аптааралық болатыны 

Затем предпринимателю стоит хорошо представить 
себе продукт или услугу, которую он будет предлагать 

клиентам. И представлены оны должны быть во всех 
деталях. Эти детали следующие: 

1. Товар – или материальная составляющая 

продукта, его количество, качество, ассортимент. 
2. Услуга – сервис, который будет оказываться 

клиентам или прилагаться к продаваемому товару. 
3. Информация – сведения, предоставляемые 

клиентам до (реклама), во время (техническая 
документация) и после (сервисная информация) 
продажи. 

4. Отношения – как будут выстраиваться личные 
отношения с клиентами для поддержания продаж. 

В завершение предпринимателю надо оценить свою 

бизнес-идею. Для этого стоит ответить на следующие 
вопросы: 

1. Нужно ли это рынку? 

2. Захотят ли это покупать? 
3. Кто ваши покупатели? Их пол, возраст, 

образование, место жительства и т.д. 

4. Смогут ли они купить ваш продукт в достаточном 
объеме? 

5. Конкурентоспособно ли это? Нет ли большого 

количества конкурентов, которые уже продают 
подобную идею?  

6. Сможете ли вы это осуществить? 
7. Выгодно ли это вам?   

 
Собственные возможности 
Сформулировав бизнес-идею, предприниматель 

должен оценить свои возможности, а также чужие 
ресурсы, которые ему нужны для реализации этой идеи. 
Предпринимателю стоит хорошо представить эти 

возможности и оценить вероятность получения внешних 
ресурсов. 

 

Клиент 
Предпринимателю стоит хорошо себе представить, 

кто будет его клиентом. Для этого ему надо ответить на 

следующие вопросы: 
1. Кто является потенциальными моими клиентами? 
2. Где находятся мои клиенты? 

3. Что ценят мои клиенты? 
4. Достаточно ли их, чтобы обеспечить продажи 

товаров? 
5. Месторасположение моего бизнеса? 

6. Что я буду делать, чтобы увеличить объем 
продаж? 

 

Организация бизнеса 
Чтобы лучше понять, как будет организован, и как 

будет осуществляться бизнес, предпринимателю стоит 

подумать о следующем: 
1. Как будут организованы продажи продукта 

(товара или услуги) клиентам? В какие сроки, в каком 

объеме? 
2. Как будет организован процесс создания 

продукта? Сроки и объемы. 

3. Кто и как будет работать вместе с 
предпринимателем? Какие у них будут обязанности? 

4. Как и у кого будет организован процесс закупки 

товаров и расходного имущества для обеспечения 
бизнеса? Сроки и объемы. 
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бизнеске байланысты. 
 

Тәуекелдер 
Қорыта айтқанда,  жұмысын бастайтын кәсіпкер 

бизнеспен бірге туындайтын   барлық тәуекелді есепке 

алғаны жӛн. Бұл оларға дайындалу үшін қажет, ал егер 
тӛтенше  жағдай туындаған жағдайда оларды жеңу үшін 
кәсіпкерге келесі тәуекелдерді  ескерген жӛн:  

1. Қаржылық тәуекел.Оның туындау себептері: 

 құнсыздану; 
 несие; 

 клиенттердің тӛлемеуі; 
 валюта бағасының ӛзгеруі; 

 клиенттердің ӛнімге немесе қызметке тӛлем 
жасамауы. 

2. Ӛндіріс барысында тууы мүмкін тәуекелдер. 
3. Экологиялық. 
4. Әлеуметтік. Бизнестің маңында жұмыс істейтін 

немесе тұратындардың ӛндірістің жақын орналасуына 
кӛңілі толмайтындығының тәуекелі. 

5. Криминалды. 

 кәсіпкердің заңды бұзу тәуекелі, мысалы, Салық 
кодексі; 

 кәсіпкерге қарсы қылмыстық әркеттер жүзеге 
асуының тәуекелі; 

6. Абыройлық. Жеке абыройды жоғалту тәуекелі. 

7. Маркетингтік. Клиенттердің қалауының 
ӛзгеруімен немесе бәсекелестіктің артуына байланысты 
тәуекелдер. 

 

Движение денег 
Начинающему предпринимателю будет сложно 

составить такие финансовые документы, как прогноз 
прибылей и затрат, прогноз баланса. Но в начале 
бизнеса, пока он еще простой, нет необходимости 

составлять эти документы. Но представить себе 
движение денег наверняка стоит. И лучше всего, если 
прогноз будет ежедневным или еженедельным, в 
зависимости от бизнеса. 

 
Риски  
В заключение начинающий предприниматель 

должен просчитать все риски, которые возникают вместе 
с бизнесом. Это нужно, чтобы подготовиться к ним, а 
если они возникнут, справиться с ними. 

Предпринимателю стоит учитывать следующие риски:       
1. Финансовые. Они могут быть связаны с: 
 инфляцией; 

 кредитами; 
 неоплатой клиентами; 

 изменением курса валют; 
 неоплатой клиентами продукции или услуг. 

2. Операционные - могут возникнуть в процессе 
производства. 

3. Экологические. 
4. Социальные. Риски того, что те, кто живет или 

работает около бизнеса, будут недовольны его 

близостью. 
5. Криминальные. 
 риск того, что предприниматель нарушит закон, 

например, Налоговый кодекс; 
 риск того, что против предпринимателя будут 

произведены криминальные действия; 
6. Репутационные. Риск потери собственной 

репутации. 

7. Маркетинговые. Риски, связанные с изменениями 
предпочтений клиентов или обострения конкурентной 
борьбы. 
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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. 

 
7 кесте. Бизнес туралы жалпы ақпарат. 

Таблица 7. 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 

 

 

 

 

 

 

 

Басшы және қызметкерлері  
Руководитель и сотрудники 

Аты  
Имя 

Мекен-жайы  
Адрес 

Рӛлі  
Роль 

Тәжірибесі  
Опыт 
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7.2 тапсырма. Кестені толтырыңыз. 
Задание 7.2. Заполните таблицу. 

 
8 кесте. Бизнес-идея сипаттамасы 

Таблица 8. 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/қызметтіңізді 
қалай сататын боласыз?  

 
3. Как Вы будете продавать Ваш 
товар / услугу? 

 
 
 

 

4. Сіз ӛзіңіздің 

тауарыңызды/қызметтіңізді 
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? 
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7.3 тапсырма. Кестені толтырыңыз. 
Задание 7.3. Заполните таблицу. 

 
9 кесте. Жағдайларды талдау. 

Таблица 9. 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 тәуекелділік 

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 
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7.4 тапсырма. SWOT талдау және синтез жасаңыз. 
Задание 7.4. Сделайте SWOT анализ и синтез. 

10 кесте. SWOT талдау және синтез  
Таблица 10. 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 
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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 
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7.5 тапсырма. Ӛзіңіздің бизнес ҥшін маркетинг кешенін суреттеңіз. 
Задание 7.5. Распишите комплекс маркетинга для своего бизнеса. 

 
11 кесте. Маркетинг кешені. 

                                   Таблица 11. Комплекс маркетинга 

 

Сҧрақ  

Вопрос 

Сіздің жауабыңыз  

Ваш ответ 

1. Ӛнім. Ӛзіңіздің ӛнімді, 

кӛрсететін қызметті 
сипаттаңыз. Олар нені 
кӛрсететін болады?  

 
1. Продукт. Опишите свой продукт, 
услугу. Что они будут из себя 

представлять? 
 
 

 
 
 

 

 

2.Орын. 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 белгілеңіз 

және оны негіздеңіз.  
 
3. Цена. Опишите цену и обоснуйте 

ее. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

4. Алға басу. Алға басу 

әдістерін, жарнама тҥрлерін 
ссипатаңыз. Ӛз таңдауыңызды 
дәлелдеңіз.   

 
4. Продвижение. Опишите методы 
продвижения, вид рекламы. 
Обоснуйте свой выбор. 
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5.Қатысушылар. Бизнеске 
қатысы 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. Жеке 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? 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



     107 

 

 
 
                                                                                    

 

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. 
 

12 кесте. Ӛз ӛніміңізді бәсекелес ӛнімімен салыстыру. 

Бес ҧпайлық шкала бойынша бағалаңыз.                                                 
Таблица 12. 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: 
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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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 кесте. Негізгі сатып алушылар мен олардың талаптары тізімі. 

Таблица 13. Список основных покупателей и их требований. 

 

Атаулары  
 

Название 

Сипаттама: ӛлшем, орны, қажеттілітері 

және т.б. 
 

Описание: размер, место, объем 

потребления и т.д. 

Олар не алғысы келеді? 
 

Что они хотят получить? 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 кесте. Болжамды сҧраныс  
Таблица 14. Прогнозируемый спрос. 

 

Атауы  
Наименование 

Саны  
Количество 

Сомасы (теңгемен) 
Сумма (в тенге) 
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15 кесте. Сату бағасы. Сату бағасын бәсекелестердің бағасымен салыстыру. 
Таблица 15.  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 
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7.9 тапсырма. 3 жылға болжамын жасаңыз. 
Задание 7.9. Сделайте прогноз продаж на 3 года. 

 
16 кесте. Жылдар бойынша болжамды сату кӛлемі. 

Таблица 16. Прогнозируемый объем продаж по годам. 

 

Мақсатты сатылымдар  

 
Целевые продажи 

Кӛзқарас: оптимисттік, реалисттік, пессимисттік  

 
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 
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Мҥмкін болатын 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? 
 

17 кесте. Жарнамалық қҧралдар. 
Таблица 17. 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. 
 

18 кесте. Маркетинг бюджеті. 
Таблица 18. Бюджет маркетинга. 

 

Баптар  
Статьи 

Айлар 
 Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Болжалатын сатылым кӛлемі 

Прогнозируемый объем продаж  

            

Маркетинг шығындары 

Расходы на маркетинг: 
 
Жарнама (кӛрсетіңіз), 

Реклама (укажите), 
 
Таралым (кӛрсетіңіз), 

Распространение (укажите),  
 
Сатылым  (кӛрсетіңіз) 

Продажа (укажите) 
 

            

Жиыны:  
Итого: 

            

Маркетингтің шығындардың 
сатылым кӛлеміне қатынасы  (%) 

Соотношение расходов на маркетинг к 
объему продаж (%) 
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7.12 тапсырма. Ӛз бизнесіңіздің ғимараттар мен қҧрылымдарды жақсартуға, қҧрал-жабдықтарды алуға 

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 

 

 

 

 
19 кесте. Ғимараттар мен қҧрылыстарды жақсарту жоспары. 

Таблица 19. 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:  
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20 кесте. Қажетті қҧрал-жабдықтар мен мҥліктер.  

Таблица 20. 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. 
 

21 кесте. Барлық ҧзақ мерзімді инвестициялар. 

Таблица 21. Все долгосрочные инвестиции. 
 

Атауы  
Наименование 

Қҧны  
Стоимость 

Мекеме  
Здание  

 

Орын және қҧрал-жабдық  
Место и оборудование 

 

  

  

Жиыны : 

Итого: 

 

 
 

22 кесте. Қҧрал-жабдықтар кӛзі. 



     115 

 

 
 
                                                                                    

 

Таблица 22. 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. 
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7.14 тапсырма. Сіздің бизнесіңіздің қызмет етуі ҥшін қандай шығын материалдары қажет? 
Задание 7.14. Какие расходные материалы необходимы для функционирования Вашего бизнеса? 

 
23 кесте. Шығын  материалдарының тізімі, олардың қажетті мӛлшері мен қҧны. 

Таблица 23. 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? 
 

24 кесте. Айналымдық қҧралдардың, тҥсім кӛздерінің және бағасының қҧны. 

Таблица 24. 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 
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7.16 тапсырма. Сіздің бизнесіңізге қандай сервис және қолдау қажет? 
Задание 7.16. Какие сервис и поддержка понадобятся Вашему бизнесу? 

 
25 кесте. Сервистік кӛрсету және қолдау. 

Таблица 25. 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. 
 

26 кесте. Жалпы ҥстеме шығындар. 

Таблица 26. Общие накладные расходы. 
 

Шығындар бабы  
 

Статья расходов 

Ай сайынғы шығындар  
 

Расходы в месяц 

Жыл сайынғы шығындар  
 

Расходы в год 

   

   

   

   

   

   

   

Жиыны: 
Итого: 
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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. 
 

27 кесте. Капиталға қажеттілік (қажетті инвестициялар). 

Таблица 27. 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: 
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7.19 тапсырма. Қажетті қҧралдарды алудың кӛзін сипаттаңыз. 
Задание 7.19. Опишите источники получения необходимых средств. 

 
28 кесте. Қаржылық жоспары және несие алудағы қажеттіліктер. 

Таблица 28. 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: 
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7.20 тапсырма. Сіздің бизнесіңіздің болжамды табысы мен шығынын қҧраңыз. 
Задание 7.20. Составьте прогноз доходов и расходов Вашего бизнеса. 

 
29 кесте. Табыс пен шығындар жоспары. 

Таблица 29. 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 
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7.21 тапсырма. Ӛз бизнесіңіздің рентабельділігін есептеңіз. 
Задание 7.21. Посчитайте рентабельность своего бизнеса. 

30 кесте. Рентабельділік есебі. 
Таблица 30. Расчет рентабельности. 

 

Пайда  
Прибыль 

Шығындар  
Затраты 

Пайда / Шығындар *100% 
Прибыль/Затраты*100% 

   

   

   

   

   

 
7.22 тапсырма. Шығаратын ӛнімдер немесе кӛрсетілетін қызметтің 1 бірлігінің ӛзіндік қҧнын есептеңіз. 
Задание 7.22. Посчитайте себестоимость единицы Вашей продукции или услуги. 

 
31 кесте. Ӛнім бірлігінің ӛзіндік қҧнын есепттеу. 
Таблица 31 Расчет 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 
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7.23 тапсырма. Ӛз бизнесіңіз ҥшін баланс болжамын қҧрастырыңыз. 
Задание 7.23. Составьте прогноз баланса для своего бизнеса. 

 
32 кесте. Баланстық есеп. 

Таблица 32. 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 қандай әсер кӛрсетеді? 
Задание 7.24. Какое влияние может оказать Ваш бизнес на социальную обстановку в месте его расположения? 
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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 тәуекелділігін бағалаңыз.  

Задание 7.26. Оцените риски своего бизнеса.  
 

 

Аз ықтималдылық  
 

Малая  

вероятность 

Орташа 
ықтималдылық  

 

Средняя 
 вероятность 

Жоғары 
ықтиалдылық 

 

 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 
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8. ТӘУЕКЕЛДЕР 
 

КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛ ДЕГЕН НЕ?   
 
Бизнесті аша отырып, оның ортасы әрқашан ауысып 

отыратынын ескеру қажет. Оның қалай ӛзгеретінін сіз 
болжап айта алмайсыз. Сондықтан  бизнесіңіздің сәтті 
болуы  қандай да бір ӛзгерістің тууына байланысты 
болады.  

Дағдарысты жағдайлар мен ӛзгерістер түрлі 
шығындарға соқтыруы мүмкін. Тауар ауа райының кенет 
құбылуынан бұзылуы мүмкін, теңге бағамы ӛзгеруі мүмкін, 

жеткізушілер тауарды уақытында әкелмеуі мүмкін, сауда 
ережелері ӛзгеруі мүмкін және т.б. Шешімді ӛзіңіз 
қабылдайтыныңызға қарамастан, кәсіпкерлік қызметінің 

тәуекелі әрқашан болған. Тәуекел – бұл сіз алға қойған 
мақсаттағы жетіспеушілік (бәрінен бұрын табыс пен пайда 
бойынша). Бұл алдын ала жоспарланған нәтижемен 

салыстырғанда сәтсіздіктің деңгейі (сәттілік). 
Тәуекел – ресурстарға қатысты сіздің 

шығындалуыңыздың  (қаупі) ықтималдығы, ӛндірістік және 

қаржылық қызмет нәтижесінде   қосымша шығындардың 
туу қаупі немесе табыстарды ала алмай қалу қаупі. 

Мынадай жағдайлардың нәтижесінде Сіз 

шығындарға тап боласыз: 
 табиғи апаттар (от, су, жер сілкінісі, дауылдар 

және т.б.), 

 біреудің қылмыстық әрекеті, 
 кәсіпкерлік қызмет саласында заңдардың ӛзгерісі, 

 сіздің серіктестеріңіздің, бәсекелестеріңіздің, 
жеткізушілеріңіздің қызметінде ӛзгеріс болуы, 

 алдау, 
 мәліметтің жоқтығы, 

 сіздің тұтынушыларыңыздың мінез-құлқының 
ӛзгеруі, 

 маңызды қызметкерлердің қабілетсіздігі немесе 
ӛлімі. 

 

ТӘУЕКЕЛДІҢ ПАЙДА БОЛУЫНЫҢ СЕБЕБІ 
ҚАНДАЙ? 
 

Тәуекел пайда болу үшін, себеп болу қажет. 
Тәуекелдің пайда болуына  бизнесте кез келген белгісіздік 
себеп бола алады. Олар ішітен және сырттан келуі мүмкін. 

Сіз қаржы дағдарысы, құнсыздану, саяси жағдайдың 
кенет нашарлауы, соғыс, лицензияны алып тастау, жер 
сілкінісі және т.б. нәтижесінде шығындануыңыз мүмкін. 

Осы сыртқы жағдайлар сыртқы тәуекелмен 
байланысты шығындарға әкеледі. 

Ішкі тәуекелдердің шығу тегі  ӛзіңіздің кәсібіңіз 

болып табылады.  Сіз  басқа тауар, қажет емес  қызметті 
ұсынуыңыз немесе ӛте қымбат баға беруіңіз мүмкін. 
Сонымен қатар сатып тұрған жеріңіз тауардың ӛтуіне 
ыңғайлы  болмауы мүмкін. Ӛзіңіз қабылдаған шешімнің 

арқасында шаруашылық тәуелділіктері туындауы мүмкін.  
Сіз немесе  сіздің жұмысшыларыңыз  жұмысқа аса мән 
бермеуі мүмкін.  Бұл кезде жеке тұлғаға байланысты  

тәуекелдер пайда болады.  Бұл кезде  бәсекелес,  
жеткізуші,  тауар жайлы ақпараттардан құр қалуыңызда 
мүмкін.  Енді ақпараттардың жетіспеушілігінен т  

тәуекелдер пайда болады. 
 
 

 
 

8. РИСКИ 
 

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК?   
 
Открывая бизнес, надо помнить, что среда бизнеса 

постоянно меняется. И вы не сможете предсказать, что и 
как изменится. Поэтому успех вашего бизнеса зависит от 
вероятности возникновения каких-то изменений.  

Критические ситуации и изменения могут привести 

к различным потерям. Товар может испортиться в 
результате резкого изменения погоды, может измениться 
курс тенге, поставщики могут не поставить товары 

вовремя, могут измениться правила торговли и т.д. Не 
смотря на то, что вы сами принимаете решения, риск 
предпринимательской деятельности существует всегда. 

Риск – это недостижение вами поставленной цели 
(прежде всего по доходам и прибыли). Это степень 
неуспеха (успеха) по сравнению с заранее 

планируемыми результатами. 
Риск – вероятность (угроза) потери вами части 

ресурсов, угроза недополучения доходов или угроза 

появления дополнительных расходов в результате 
производственной и финансовой деятельности. 

Вы можете понести потери в результате: 

 стихийных бедствий (огня, воды, землетрясений, 
ураганов и т.п.), 

 преступных действий кого-либо, 

 изменения законодательства в сфере 
предпринимательской деятельности, 

 деятельности ваших партнеров, конкурентов, 
поставщиков, 

 обмана, 
 отсутствия информации, 

 изменения поведения ваших потребителей, 
 смерти или недееспособности ключевых 

работников. 
 
 

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РИСКА? 
 
Для того чтобы возник риск, должна быть причина. 

Причиной возникновения риска может быть любой 
источник, который может вызвать неопределенность в 
бизнесе. Эти источники могут быть внешние и 

внутренние. 
Вы можете понести потери в результате 

финансового кризиса, инфляции, резкого ухудшения 

политической ситуации, войны, отмены лицензий, 
землетрясения и т.д. Эти внешние ситуации приводят к 
потерям, связанным с внешними рисками. 

Источником внутренних рисков является ваш 
бизнес. Вы можете купить не тот товар, предложить 
ненужную услугу, установить слишком высокую цену. 
Место продажи может быть непривлекательным. 

Возникает хозяйственный риск, связанный с 
принимаемыми вами решениями. Вы и ваши наемные 
работники можете быть невнимательными. В этом случае 

возникает риск, связанный с личностью человека. Вы 
можете мало знать о ваших конкурентах, поставщиках, 
товаре. Здесь возникает риск, обусловленный 

недостатком информации. 
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ТӘУЕКЕЛДІҢ ҚАНДАЙ ТҤРЛЕРІ БАР? 
 

Сізде ұзақ мерзімді немесе қысқа мерзімді 
тәуекелдер орын алуы мүмкін. Қысқа мерзімдік – бұл  
белгілі бір уақытта пайда болады, мысалы, жүк 

тасымалдау кезінде. 
 Барлық кезде туындайтын тәуекелдерге   

географиялық экономикалық тұрғыда туындайтын  
жағдайлар байланысты тәуекелдер жатады. 

Ӛз бизнесіңізді ашып жатып, оны жоғалту 
мүмкіндіктерін де ескеріңіз. Олар: орнына келетін, 
қауіпті , апатты. 

Орнына келетін тәуекел -  бұл барлық табысты 
жоғалту емес. Мысалы сіз 100 000 теңге алуды 
жоспарлаған едіңіз бірақ 30 000 теңге алдыңыз.  

Қауіпті  тәуекел -    пайданы жоғалта отырып , 
оның орнын толтыра алмау. Мысалы сіз тауарды 300 000 
мыңға сатылу керек еді, бірақ сіз 100 000 -да сата 

алмадыңыз. 
Апатты  тәуекел - бұл банкроттыққа алып келеді, 

барлық қаржыны жоғалту, мысалы сіз тауарды 300 000  

алдыңыз бірақ ӛткізе алмадыңыз. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
ТӘУЕКЕЛДІ ҚАЛАЙ ТӚМЕНДЕТУГЕ БОЛАДЫ? 

 
Сіз тәуекелден қаша алсыз ба? – ЖОҚ. Бірақ 

оны тӛмендетуге БОЛАДЫ. 

Тәуекелді басқару  оны тӛмендетуге алып келеді.Сіз 
жұмыс барысында барлық жағдайды бақылауда ұстап 
отыруға тиіссіз, тәуекелдің шығуына әсер ететін ахуалды  

зерттеп, уақытында оны барынша тӛмендету үшін 
әрекеттер жасау керек. Ол үшін сізге тӛменде берілген 
сұрақтардың жауабын білу керек. 

 Нарықта, қоршаған ортада  не болып жатыр осы 
тұрғыдағы ақпараттарға қанық болу . 

 Бизнесте қандай қорқыныштар бар. 

 Қандай шығындар болуы мүмкін. 
 Егер  қауіптер болса не істеу керек. 

 Жоғалтулардан қашу үшін не істеу керек. 

 Тәуекелділікті басқаруда шығынды есептеу. 
 Ӛз жұмысыңызда тәуекелділікке алып келетін 

жағдайларды білу. 
 

КАКИЕ ВИДЫ РИСКОВ СУЩЕСТВУЮТ?    
 

Вам могут угрожать как кратковременные, так и 
постоянные риски. Кратковременные  - это риски, 
существующие в течение известного вам времени 

(транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во 
время перевозки грузов или риск неплатежа по 
конкретной сделке). Постоянные – это те риски, которые 
угрожают вашему бизнесу непрерывно в конкретном 

географическом районе или в определенном секторе 
экономики (общий риск неплатежей в стране, 
несовершенство юридической системы и др.). 

Открывая бизнес, вам нужно определить потери, 
которые будут для вас допустимыми, критическими 
или катастрофическими. Зная величину потерь, вы 

можете вовремя предпринять какие-либо действия, 
чтобы попытаться их избежать. 

Допустимый риск – угроза неполной потери 

прибыли от вашей деятельности. Например, вы 
планировали получить прибыль от перепродажи товаров 
в размере 100 000 тенге, а получили всего 30 000 тенге 

прибыли. 
Критический риск характеризуется не только 

потерей прибыли, но и недополучением предполагаемой 

выручки. Риск можно считать критическим, если потери 
чистой прибыли могут достичь 75%. Например, вы 
планировали продать товар за 300 000 тенге, а продали 
всего за 100 000 тенге. 

Катастрофический риск обычно приводит к 
банкротству, то есть к потере предпринимателем всех 
средств. Например, вы купили товар за 300 000 тенге и 

не продали ничего. 
 
КАК МОЖНО СНИЗИТЬ РИСК?                

 
Можете ли вы избежать риска? НЕТ. Но 

снизить его до минимального уровня – МОЖЕТЕ! 

Снизить риски можно, если научиться ими 
управлять. Осуществляя свою деятельность вам следует 
постоянно изучать ситуации, приводящие к 

возникновению рисков, чтобы вовремя использовать 
действия, снижающие потери до минимума. А для этого 
вам необходимо знать ответы на следующие вопросы: 

 Что происходит на рынке и окружающей вас 
среде? 

 Какие потенциальные угрозы для вашего бизнеса 

существуют? 
 Какова может быть величина ваших потерь? 

 Что следует делать, если угрозы возникнут в 
реальной деятельности? 

 Что следует сделать, чтобы избежать потери? 
Чтобы минимизировать риски вы можете: 
 оставить какое-то количество средств на 

покрытие непредвиденных расходов – создать резерв, 
 передать риск кому-либо – застраховать, 

 перераспределить риски между видами 
деятельности или группами товаров и услуг, 

 избежать – отказаться от какой-либо вашей идеи 
или деятельности, 

 провести предупредительные мероприятия – 
собрать информацию, обучить персонал и т.д. 

 

 
 



126         

      

          

 

 
«ТӘУЕКЕЛДЕР» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «РИСКИ» 
 
8.1 тапсырма. Кәсіпкерлік тәуекелі деген не? Кәсіпкерлерде қандай тәуекелдер туындауы мҥмкін? 

Задание 8.1. Что такое предпринимательские риски? Какие риски могут возникнуть у предпринимателя? 
 

 

 

 

 

 

 

 
8.2 тапсырма. Сіздерде қандай тәуекел туындауы мҥмкін?  

Задание 8.2. Какие риски могут возникнуть у Вас? 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 тапсырма. Сіздегі тәуекел деңгейіне не әсер етуі мҥмкін? 
Задание 8.3. Что может повлиять на уровень Ваших рисков? 
 

 

 

 

 

 

 

 
8.4 тапсырма. Тәуекелдің ықтималдығын тӛмендету ҥшін сіз не істейсіз? 
Задание 8.4. Что Вы будете делать, чтобы снизить вероятность рисков? 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.5 тапсырма. Сізге қандай тәуекелден сақтанған дҧрыс? 

Задание 8.5. Какие риски Вам стоит застраховать? 
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9. ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ 
 

БИЗНЕСТЕ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕР ҚАНДАЙ РӚЛ 
АТҚАРАДЫ? 
 

Кез келген бизнесте негізгі ресурс және басты 
капитал ол адам болып табылады.  Сондықтан, егер табыс 
алып келетін, сенімді іс ашқыңыз келсе, онда ӛз 
бизнесіңіздегі адам ресурсына  терең кӛңіл бӛлгеніңіз жӛн.  

Бизнесті бастау үшін қызметкерге қатысты мынадай 
сұрақтарға жауап беру керек.  

 Сіздің компанияңызда қандай  іс әрекеттер 

жүргізіледі. (Мысалы : операциялық есеп, клиенттерді 
іздеу және т.б.) 

 Маған жұмысшылар керек пе ? 
 Жұмысшылар не үшін керек ? 

 Жаңа  клиенттерді  іздеумен кім айналысады ? 
 Клиенттерді кім алып жүреді ? 

 Бухгалтерлік есепті кім жүргізеді ? 
 Қызметкер  есебін кім жүргізеді ? 

 Сауда қызметкерін кім және неге үйретеді ? 
 Мен ӛзім не істей аламын ? 

 Неге үйрену қажет ? 
 Маған қандай салалар бойынша  білім керек, 

келіссӛз жүргізе білу, тиімді басқару, қызметкерлерді 
басқару, қол астындағыларға  нақты және дұрыс тапсырма 

беру үшін не істеу керек? 
Сізге қойылатын басты талаптың бірі кәсіпкер 

ретінде  ӛз қызметкерлеріңізді басқара білу. Негізгі мақсат  

адамдардың кӛмегімен  ӛз бизнесіңізде сәттілікке жеткізу.  
 Жұмыс енді басталғанда  сіз ӛз күшіңізбен, немесе 

аз ғана жұмысшылар санымен жұмыс істей аласыз. Бірақ  
кәсібін жаңа бастаған кәсіпкерлерге  жұмысшы таңдауда 

мұқияттылық керек екенін білуі керек. Сіздің ісіңізге  
жұмыстан қорықпайтын, сіздің  ой – пікіріңізді қолдайтын, 
сіздің дамуға деген ұмтылысыңызды бӛлісе алатын 

адамдар қажет. Сізбен бірге жұмыс істеп жүрген 
адамдардың сапасы сіздің ісіңізге тікелей әсер етеді. 
Кәсіпкер, Франсуа Госсьенің айтуынша: ең бастысы бірінші 

қызметкерлерді таңдауда жаңылыспау және жақсы 
команда құра білу қажет. 

 

 
 
 

 
 
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ  ТАҢДАУДА НЕНІ ЕСТЕ 

САҚТАУ ҚАЖЕТ? 
 
Сізге  жақсы команданы жинау үшін уақыт жұмсау 

керек. 

Қызметкерлерді сұрыптауда  тӛмендегі ережелерді 
ескеру қажет: 

 Сіздің бизнесіңіздің ерекшелігі мен  қай жерде 

орналасқанына мән беріңіз; 
 Болашақ тұтынушылардың жасы мен жынысын 

және әлеуметтік мәртебесін есепке алыңыз; 
 Тұтынушыларыңыздың ерекшелігін біле отырып, 

қызметкерлеріңіздің үлгілі мінсіз бейнесін анықтаңыз; 
 Сізге тек сіздің нұсқаулықтарыңызды орындаушы 

ғана емес, сонымен қатар сіздің ісіңіздің дамуына 
қызығушылықпен қарайтын қызметкерлер қажет. 

 Штатқа таныс адамдарды да,  сол сияқты таныс 

9. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

КАКУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ПЕРСОНАЛ В БИЗНЕСЕ? 
 
В любом бизнесе люди являются главным 

капиталом и самым ценным ресурсом. Поэтому, если 
хотите создать надежное дело, приносящее прибыль – 
создавайте и укрепляйте человеческий ресурс своего 
бизнеса. 

Для начала бизнеса, вам необходимо ответить на 
вопросы, связанные с персоналом: 

 Какие виды деятельности будут присутствовать в 

компании (например, учет операций, поиск клиентов, 
ведение переговоров, хранение запасов и т.д.)? 

 Нужны ли мне работники? 
 Зачем мне нужны работники? 

 Кто будет заниматься поиском и привлечением 
новых клиентов? 

 Кто будет сопровождать клиентов? 
 Кто будет вести бухгалтерский учет? 

 Кто будет вести учет персонала? 
 Кто и чему будет обучать торговый персонал? 

 Что я сам умею делать? 
 Чем именно я хочу делать? 

 Что я буду делать сам? 
 Чему мне надо научиться? 

 В каких областях мне понадобятся знания: 
умение договариваться, эффективное управление, 

управление персоналом, умение четко и правильно 
ставить задачи подчиненным? 

Как предпринимателю вам предстоит научиться 

управлять вашими работниками. Основная цель 
управления персоналом – обеспечить успех своему 
бизнесу при помощи людей. 

В начале развития своего дела вы можете обойтись 
собственными силами, либо силами минимального 
количества работников. Но надо понимать, что 

начинающему предпринимателю нужно тщательно и 
взвешенно подходить к вопросам выбора работников. 
Вашему делу нужны люди, поддерживающие ваши идеи, 
разделяющие ваше стремление к развитию и не 

боящиеся работы. От качества людей, работающих 
вместе с вами, напрямую зависит будущее бизнеса. По 
словам предпринимателя Франсуа Госсье, главное – не 

ошибиться с выбором первых сотрудников и суметь 
собрать хорошую команду. 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПОДБОРЕ 
СОТРУДНИКОВ?    
 

Вам нужно потратить время, чтобы набрать 
хорошую команду сотрудников. 

При подборе сотрудников следует придерживаться 

следующих правил: 
 Учитывайте особенности вашего бизнеса и 

особенности района, где расположен ваш бизнес. 

 Учитывайте ожидаемый возраст и пол будущих 
потребителей, их социальный статус. 

 Зная особенности ваших потребителей, 
определите идеальный образ ваших сотрудников. 

 Помните, что вам нужны не просто исполнители 

ваших указаний, а сотрудники, заинтересованные в 
развитии отношений с клиентами. 

 Следует набирать в штат, как знакомых людей, 
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емес адамдарды да жинау қажет; 
 Сіздің жалдамалы қызметкеріңізге қатыстының 

барлығын жазыңыз: міндеттерін, жауапкершілігін, еңбек 
ақысы мен сыйақысын, жұмыс шартын, жұмыстан босатылу 
себептерін, коммерциялық құпияларды ашпауын. 

Сонымен қатар қызметкер сұрыптауда сізге бірнеше 
кезеңнен ӛткен жӛн: 

 Лауазым мінездемесін айқындау; 

 Кандидаттарды тарту; 
 Түйіндемені талдау немесе телефонмен әңгімелесу 

жүргізу; 
 Әңгімелесу немесе бағалау сұхбаттарын жүргізу; 

 Қорытынды бағалау жүргізу және кандидаттарды  
салыстыру; 

 Нақты қызметкерді жалдауға шешім қабылдау. 
Сіз үшін ең бастысы болашақ лауазымның 

бейнесін құру  және мына сұрақтарға жауап беру:  
«Болашақ қызметкеріңіз немен айналысады ?»  Осы 
сұраққа жауап беру арқылы сіз қызметке  талаптарды, 
іріктеуге арналған белгілерді, кәсіби міндеттерді 

анықтайсыз . Лауазым мінездемесін – жұмыс үшін қажетті   
білімі, дағдылары , психологиялық мінездемесі, тәжірибесі, 
сонымен қатар сауалнамалық деректемелері құрады.  

Лауазымды құру үшін сіз мыналарды анықтауға 
тиіссіз: 

 Қызметкер күнделікті ӛздігінен, сіздің нұсқауыңыз 

бен ескертуіңізсіз не істейтін болады? 
 Сіздің талабыңыз бойынша не істейтін болады? 

 Ең маңыздысы не? 
 Ең қиыны не? 

 Үнемі  еңбектің қандай технологиясы мен 
сайманын қолданатын болады? 

 Қосымша қандай еңбек технологиясы мен 
саймандары қажет етіледі және қандай жағдайларда? 

 Жұмыстың қандай шарттарын құру керек? 
 Бұл лауазым сіздің бизнесіңізде қандай мақсаттар 

үшін қажет? 
 Қызметкер қызметтің басқа қандай бағыттарында 

әрекет етеді? 

Осы сұрақтарға жауап бере отырып,сіз үміткерге 
талаптар қоясыз.Олар:жынысы, жасы, тұрғылықты жері, 
білім деңгейі, жұмыс ӛтілі, қажетті білімдер, дағдылар мен 

біліктіліктер. Кӛрнекілік үшін қызметкер әрекетіне 
байланысты жұмыс кестесін құра аласыз, оны сосын 
лауазым мінездемесін құру үшін қолдана аласыз. 

 
 
 

 
 
 

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ ІРІКТЕУДІ ҚАЛАЙ ЖҤРГІЗУ 
ҚАЖЕТ? 
 

Кандидаттарды  жұмысқа тартуда әртүрлі  ақпарат 
кӛздерін қолдануға болады (газет, журнал, радио, 
теледидар) жұмысқа орналастырумен айналысатын 
агенттіктер,  сонымен қатар жеке байланыстар, таныстар 

немесе достардың ұсыныстары. 
Сіз үміткердің біліктілігінің деңгейін, оның жеке 

ерекшеліктерін және жұмысқа деген ынталылығын білуіңіз 

қажет. Бұл сізге жұмысшыны, одан алынған табысты 
қызметкер белгілерін бағалауға кӛмектеседі. 

Жұмысқа қабылдар алдында үміткерді бағалау 

кезінде , сіз  әңгімелесуді, сонымен қатар психологиялық 

так и новых, незнакомых людей. 
 Запишите все, что касается работы вашего 

наемного сотрудника: обязанности, ответственность, 
оплата труда и премии, условия работы, причины 
увольнения, неразглашение коммерческой тайны. 

Кроме того, вам придется пройти несколько этапов, 
связанных с подбором персонала: 

 построить профиль должности; 

 привлечь кандидатов; 
 проанализировать резюме или провести 

телефонные интервью; 
 провести собеседования или оценочные 

интервью; 
 провести итоговую оценку и сравнение 

кандидатов; 
 принять решение о найме конкретного 

сотрудника; 
Самое важное для вас – построить профиль 

должности будущего сотрудника и ответить на вопрос: 
«Что будет делать будущий сотрудник?». Ответив на 

этот вопрос, вы определите требования к должности, 
установите критерии для отбора, определите 
профессиональные обязанности. Профиль должности 

– описание знаний, навыков, психологических 
характеристик, опыта, а также анкетных данных, 
необходимых для работы. 

Для построения профиля должности вы должны 
определить: 

 Что будет сотрудник делать 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 

потребоваться дополнительно, и в каких ситуациях?  
 Какие условия работы необходимо создать? 
 Для каких целей вашего бизнеса необходима 

данная должность? 
 В каких еще направлениях деятельности будет 

задействован сотрудник? 
Ответив на эти вопросы, вы установите требования 

к кандидату: пол, возраст, место проживания, уровень 

образования, опыт работы, необходимые знания, умение 
и навыки. Для наглядности вы можете составить таблицу 
профиля деятельности сотрудника, которую затем 

можете использовать для построения профиля 
должности.  

 

КАК ПРОВОДИТЬ НАБОР ПЕРСОНАЛА?   
 
Чтобы привлечь кандидата нужно использовать 

различные источники информации (газеты, журналы, 
радио, телевидение), агентства по трудоустройству, а 
иногда личные связи, рекомендации знакомых и друзей. 

Вам нужно узнать информацию о 

профессиональном уровне кандидата, его личностных 
особенностях и мотивации к труду. Это даст вам 
возможность оценивать кандидатов, «примеряя» к 

каждому из них полученные критерии успешного 
работника. 

В оценке кандидатов при приеме на работу вы 

можете использовать как собеседование, так и 
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және кәсіпкерлік тесттерді жүргізе аласыз.  
Міндетті түрде үміткермен әңгімелесу жүргізіңіз.  

Әңгімелесуді әлеуетті серіктес арасындағы келіссӛз ретінде 
қарау керек.  Бұл бірдей тараптардың  диалогы.  

Әңгімелесу үшін  ӛзіңізге  және кандидатқа  

ыңғайлы  жағдай жасаңыз. Бұл дегеніміз әңгімелесуді жеке 
кабинетте, яғни кӛзбе кӛз,  ешкім сіздердің 
назарларыңызды бұрмайтындай жағдайда жүргізу қажет.  

Әңмелесу кезінде   үміткерге жылы лебіз  білдіріңіз 

және достық қарым қатынас орнатыңыз. Сұрақтардың 
барлығы  сізге пайдалы ақпараттар әкелуі қажет, 
сондықтан Сіздің әңгімелесуге дайындалғаныңыз жӛн. 

Биографиялық  сұрақтар  әңгімелесушінің ашылуына, сізге 
кӛптеген ақпараттар жинауға  кӛмектеседі.   

 Мынадай сұрақтар қоюға болады : 

«Біраз Ӛзіңіз жайлы айтып берсеңіз», « Ӛзіңіздің 
бұрынғы жұмыс орныңыз жайлы, жұмыс ӛтіліңіз жайлы 
айтып берсеңіз» және тағы басқа. 

Оқиғаға байланысты сұрақтар адамның жеке 
тұлғалық сипатын ашуға кӛмектеседі.  

Мысалы; «Сіз бӛтен қалаға бардыңыз, онда таныс 

біліс жоқ және құжаттарыңызды жоғалтыңыз.  Не 
істейсіз?», 

 Мамандыққа байланысты сұрақтар үміткер 

біліктілігінің деңгейін анықтауға кӛмектеседі. Мысалы: 
аспазға арналған сұрақ «Мына тамақты дайындауда  
қандай қоспалар қосылады ?»  

Болашақ қызметкерді жұмысымен таныстыра 

отырыңыз: ол немен айналысады, оның жұмыс тәртібі 
қандай болады, оның еңбегі қалай тӛленетін болады. 
Жұмысқа алу барысындағы ең маңызды құрал бұл 

тестілеу. Кәсіптік тесттер кәсіптік білім деңгейін анықтау 
үшін қолданылады.  

Психологиялық тесттер – жеке тұлғаның портретін 

береді.  Ойын-сауыққа бағытталған журналдарда  
басылған тесттерді қолданбағаныңыз жӛн, себебі олар 
кӛңіл кӛтеру сипатына ие.  

 
 
 

 
 ЖҦМЫСҚА ҚАБЫЛДАУДЫ РӘСІМДЕУДЕ 
ҚАНДАЙ  ЕРЕЖЕЛЕР БАР? 

 
Ӛз қызметкеріңізді жұмысқа рәсімдеуде  мына 

қадамдарды жасау қажет: 
1. Болашақ жұмысшыдан қажетті құжаттарды 

әкелуін ӛтіну (жеке куәлік,  СТН, СИК, ЖСН , 
сертификаттар, санитарлық кітапша, үй кітапшасы, т.б ) 
және жұмысқа қабылдау жӛніндегі  ӛтініш. 

2. Жұмысшының барлық мәліметтері жазылатын 
Еңбек шартын бекіту (жеке куәлік №, ЖСН, СТН, СИК), 
лауазым, жұмы шарты, еңбек ақыны тӛлеу шарты). 

3. Жеке құрам бойынша бұйрық шығару: жұмысқа 
қабылдау туралы барлығы 3 бұйрық журналы 
шығарылады: ( жеке құрамы бойынша, кадрларға , 

ӛндірістік қызметке). Бұл бұйрықта лауазымы, еңбек 
қызметін бастау күні және негіздеме – Келісім шарт.  

4. Жұмысшыны осы  бұйрықпен таныстыру 

5. Қызметкерді лауазымдық міндеттермен 
таныстыру; 

6. Қызметкерді компаниядағы еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік техникасы ережесімен таныстыру. 
Жұмыс беруші ретінде    сіз жұмысшыны ішкі еңбек  

психологическое и профессиональное тестирование. 
Обязательно вам следует провести с кандидатом 

собеседование. Собеседование нужно рассматривать как 
переговоры о потенциальном сотрудничестве. Это 
диалог равных сторон. 

Для собеседования необходимо создать 
комфортные условия для себя и кандидата. Это значит, 
что собеседование нужно проводить в отдельном 
кабинете, офисе, т.е. «с глазу на глаз», когда ничто не 

должно отвлекать вашего внимания и мешать. 
При разговоре следует обеспечить доверительную 

атмосферу, настроить кандидата на дружественную ноту. 

Вы должны быть дружелюбны. 
Вопросы, которые вы задаете, должны давать вам 

полезную информацию, поэтому к собеседованию надо 

подготовиться. Биографические вопросы позволят 
собрать максимум информации, раскрыть собеседника. 
Можно задать следующие вопросы: «Расскажите, 

пожалуйста, немного о себе», «Расскажите о 
предыдущем месте работы, Вашей трудовой 
деятельности» и т.п. Ситуационные вопросы помогут 

разобраться в личностных характеристиках человека. 
Пример: «Вы попали в чужой город, где потеряли 
документы и деньги, и у вас нет знакомых и друзей в 

этом городе. Что будете делать?». Профессиональные 
вопросы помогут разобраться в уровне квалификации 
кандидата. Пример: «Какие ингредиенты используются 
при приготовлении данного блюда?», вопрос для 

кулинара. 
Надо определиться с собственным предложением 

для будущего работника: чем он будет заниматься, какой 

у него будет режим работы, как будет оплачиваться его 
труд. 

Более сложными инструментами являются тесты. 

Профессиональные тесты используются для оценки 
уровня профессиональных знаний. Психологические 
тесты – дают портрет личности. Тесты, которые 

публикуют в разных популярных журналах лучше не 
использовать, поскольку они носят развлекательный 
характер. 

 
КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
ПРИЕМА НА РАБОТУ?               

 
Чтобы оформить своего сотрудника на работу, 

необходимо сделать следующие шаги: 
1. Попросить будущего работника представить 

необходимые документы (удостоверение, диплом, СИК, 
РНН, ИИН, сертификаты, санитарную книжку, домовую 
книгу и т.д.) и написать заявление о приеме на работу. 

2. Заключить Трудовой договор, в котором 
прописываются все данные работника (№ удостоверения 
личности, РНН, СИК, ИИН, адрес), должность, условия 

труда, условия оплаты труда. 
3. Издать приказ по Личному составу (всего 

ведется 3 журнала приказов – по личному составу; 

кадрам; производственной деятельности) о принятии на 
работу. В данном приказе отмечается должность, дата 
начала трудовой деятельности и основание - Трудовой 

договор. 
4. Ознакомить сотрудника с данным приказом. 
5. Ознакомить сотрудника с должностными 

обязанностями. 
6. Ознакомить сотрудника с положением об охране 
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ережесімен  жұмысқа қабылдау актісімен таныстыруыңыз 
қажет.  Жұмыс беруші 3 күннің ішінде  қызметкердің 

қолымен бекітілетін  бұйрықпен танстыру қажет. 
 
 

 
 
 
 

ЕҢБЕК АҚЫНЫ ТӚЛЕУДІҢ ҚАНДАЙ ЖҤЙЕЛЕРІ 
БАР? 
 

Жалақы –  қызметкердің ӛз міндеттерін атқарған 
жағдайдағы ақшалай сыйақы. 

Жеңілдіктер -   бұл қосымша жұмысшының  ӛмірін 

жақсартуда , медициналық сақтандыру,  материялдық 
кӛмек,  тегін тамақ,  демалу т,б 

Сіз сонымен қатар қолдана алсыз : 

 Ауыспалы жалақы  жҥйесін,  мысалы:   
Істелген жұмыс бойынша : ЖАСАНДЫ еңбек ақы, тауарды 
сатқанына байланысты, сыйақы немесе басқада қосымша 

сыйақылар беру арқылы. 
 Топтық жалақы жҥйесі,  Мысалы, компания 

жұмысының нәтижесі бойынша жұмыс тобының жұмыс 
нәтижесінде сыйақы беріледі 

 Білімі мен дағдысы ҥшін тӛлем жҥйесі. 

Тӛлем жүйесін құру кезінде есте ұстау қажет: 
 Сіздің бизнесіңіздің  мақсаты мен міндеті . 

(Мысалы:  тез дамыту, жоғары сапамен қамтамасыз ету  
және т.б.). 

 Жұмысшының қандай жұмыспен айналысып 

жатқандығы және оның жұмысының нәтижесін бағалау 
 Ӛндіріс жағдайы. Мысалы:  Іс әрекеттің зиянды  

тұстары барма , мысалы, тыңайтқыштармен жұмыс істеу 
кезінде  

 Белгіленген маманның нарықтағы орташа 

жалақысы 
 Тӛлем жайындағы ақпараттық барлық 

қызметкерлерге қол жетімділігі. 
 
 

ЖАЛАҚЫНЫ ҚАЛАЙ ЕСЕПТЕУ ҚАЖЕТ? 
 
Жалақы уақыт бірлігіне ақша бірліктері арқылы 

тӛленеді, мысалы: күн, апта, ай 
 Бір жағынан  жалақы  сұранысқа сай және 

нарықтағы жағдайға байланысты тӛленеді. Бірақ екінші 

жағынан жұмысшы жалақысы оның еңбекті ӛтеуімен 
байланысты болып келеді. 

 Жұмысшы үшін осы жұмыстың  қандай да бір басқа 

жұмыспен  сәйкестендіру мүмкіндігін немесе мүмкін 
еместігін  кӛрсетеді. 

 Жалақы  еңбек үшін  тікелей емес жұмсалған  

уақыт пен  жанама уақыт. Одан басқа  жұмысшы  ӛзіне  
ыңғайлы жұмыс кестесін  ескереді 

 Жалақы  жұмыскердің жұмысқа деген қарқынын,  
оның еңбегінің бағасын кӛрсетеді. 

 Жалақы  жұмысшының ішкі және физикалық 

күштерінің жоғалтуы боып табылады. 
 Жалақы  еңбек үшін ғана емес, сонымен қатар 

адам капиталы үшін де  тӛлем бола отырып, жұмысшы 
күшінің еңбекке айналуымен сәйкестенеді.  Сондықтанда 
жалақы  жұмысшы біліктілігі мен ол атқарып жатқан 

жұмыстың күрделілігіне байланысты болу керек. 
Сонымен қатар  жалақы  жұмысшының жұмысқа 

труда и технике безопасности в компании 
При приеме на работу вы, как работодатель, 

обязаны ознакомить работника с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными актами работодателя, 
имеющими отношение к работе сотрудника. 

Работодатель в 3 дневный срок обязан ознакомить 
работника с приказом, что подтверждается подписью 
работника в приказе. 

 

КАКИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
СУЩЕСТВУЮТ?     
 

Заработная плата – денежное вознаграждение, 
периодически выплачиваемое сотруднику за выполнение 
возложенных на него обязанностей. 

Льготы – часть компенсации работникам в форме 
предоставления права на получение услуг, повышающих 
их жизненный уровень: медицинское страхование, 

материальная помощь, дополнительный отпуск и т.д. 
Вы можете использовать: 
 Систему переменной заработной платы, 

например сдельная заработная плата с комиссионными 
или системами стимулирования продаж, а также 
различными видами премирования. 

 Систему групповой заработной платы, 
включающей вознаграждение по итогам работы группы 

сотрудников, премию по результатам работы компании. 
 Систему платы за знания и навыки.  
При создании системы оплаты труда необходимо 

учитывать: 
 цели и задачи вашего бизнеса (например: быстрое 

развитие, обеспечение высокого качества и т.д.), 
 критерии оценки результатов труда, род занятий 

работников, 

 условия производства (есть ли вредные виды 
деятельности, например, работы с удобрениями), 

 среднюю заработную плату на рынке 
определенных профессий, 

 доступность информации об оплате для всех 

сотрудников. 
 

КАК РАССЧИТАТЬ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ? 
 
Заработная плата выражается в денежных единицах 

за единицу времени (день, неделю или месяц). 
С одной стороны заработная плата определяется 

соотношением спроса и предложения на рынке. Но с 

другой стороны, заработная плата работника должна 
отражать издержки работника, связанные с 
осуществлением этого труда: 

 Она отражает возможность или невозможность 
для работника сочетать данную работу с какой-либо 
другой занятостью. 

 Заработная плата отражает непосредственные 
затраты времени на труд и косвенные затраты на него; 

кроме того, работник учитывает удобство для себя 
графика работы. 

 Заработная плата отражает интенсивность труда, 

точнее, ее оценку со стороны работника. 
 Заработная плата отражает потери физических и 

душевных сил работником. 
 Заработная плата является не только платой за 

труд, но и платой за человеческий капитал, который 

переносится работником на предмет труда. Поэтому она 
должна зависеть от квалификации работника и 
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деген ынтасын арттыру қажет: 
 Табанды еңбек етуге 

 Қажет болған жағдайда  жұмыс уақытысынан 
бӛлек жұмысқа келісу 

 Ӛзінің жұмысына , еңбегіне, еңбек ортасына, 
нысанға  дұрыс кӛзқараста болу 

 Ӛзінің біліктілігін арттыру. 

Жалақыны анықтаған жағдайда келесі  
кӛрсеткіштерді ескеру қажет: АЕК – айлық есептік 

кӛрсеткіш, ТЖТ – тӛменгі жалақылық тӛлем  
 2013 жылы ТЖТ кӛлемі 18660 теңге, ал АЕТ – 1731 

теңге болды. 

 Жалақыны аудару процесі  ҚР – ның  жалақы 
тӛлемдерін аудару  бірінші құжаттарына сәйкес 
рәсімделеді, мысалы: табель, тӛлем ведомсі,  құжаттар, 

тӛлемді растайтын басқада құжаттар. 
 ҚР – ның  Еңбек Кодексіне сай  істелінген 

жҧмысқа тӛлем ақы мӛлшері 50 пайыздан кем болмауы 

тиіс. Тҥнгі уақыттағы жҧмыс кҥндізгі жҧмыстан  бір 
жарым есе кӛп тӛленуі қажет.  

Жалақы 45000/240 (кесте бойынша сағат жоспары)  
= 187,5 теңге   (бір сағатқа тӛлем)   

Жалақы = 4500+187,5*64 (қосымша жұмыс сағаты)  
*0,5+187,5*80*1,5= 72 000 теңге.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ҚЫЗМЕТКЕРДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 

Ынталандыру дегеніміз -  бұл білім  
жұмысшылардың жұмысқа деген құлшынысын  арттыру  
әдісі. 

Ынталы  жҧмысшы дегеніміз -  Бұл жұмыскердің 

ӛз жұмысын сапалы және  жақсы етіп орындайтын тұлға. 
Ынталандыру  үшін  адамдардың қалауы мен 

қажеттілігін білу қажет. 

 Жұмысшы барлық адам сияқты  қалайды : 
 Киіну, тамақтану, отбасын қамтамасыз ету 

 Тұрақтылық, қауіпсіздік 
 Басқа адамдармен араласу 

 Ӛзіне деген құрмет 
 Сүйікті ісімен айналысу 

Осы талаптарды біле отырып, қол астындағы 
адамдармен араласуды  есіңізде ұстаңыз. 

 Жалқыны кешіктіріп беру адам мотивациясына  

әсерін тудырады.  Бұл кезде адам   жұмысқа келу қажет 
болғаннан кейін келеді. 

 Басшының міндеті адамдардың жұмысқа ӛз еркімен 

келетіндей ету. . 
Уәждеме  ережесі: 
 Адамдарды мақтаңыз 

 Жҧмыс бойынша іс қозғаңыз 
 Ӛз жҧмыскерлеріңізге дамуына кӛмектесіңіз 

 Маңызды жҧмыстарды шешуде 
жҧмысшыларыңыз қатыссын 

 Нақты мақсаттар қойыңыз 

сложности работы, которую он исполняет. 
Кроме того, заработная плата должна 

стимулировать работника: 
 трудиться более интенсивно; 
 при необходимости соглашаться на сверхурочный 

труд; 
 позитивно относиться к своей работе, а также 

объекту, продукту и средствам труда; 
 повышать свою квалификацию. 

Заработная плата может выплачиваться двумя 
частями: аванс и остаток заработной платы. 

При определении заработной платы необходимо 

учитывать следующие показатели: МРП – месячный 
расчетный показатель и МЗП – минимальная заработная 
плата. 

В 2013 году МРП составлял 1731 тенге, МЗП – 
18 660 тенге. 

Процесс начисления заработной платы 

оформляется соответствующими первичными 
документами по начислению заработной платы в РК 
(табель, ведомость начисления, документы, 
подтверждающие выплату заработной платы). 

Согласно Трудовому кодексу РК при сдельной 
оплате труда доплата за работу в сверхурочное время 
производится в размере не ниже 50% должностного 

оклада работника. Каждый час работы в ночное 
время оплачивается не ниже, чем в полуторном 
размере, исходя из дневной (часовой) ставки 

работника. 
Оклад 45000/240 (план часов по графику) = 187,5 

тенге (оплата за час). 

Заработная плата = 45000 + (187,5*64 
(сверхурочные часы) * 0,5) + (187,5*80 (ночные 
часы)*1,5) = 72000 тенге. 

 
ЧТО ТАКОЕ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА? 
 

Мотивация – наука о том, как сделать так, чтобы 
сотрудники хотели работать. О том, как побуждать, а не 
принуждать. 

Мотивированный работник – работник, 

стремящийся делать свою работу качественно и с 
каждым разом лучше и лучше. 

Чтобы управлять мотивацией, нужно работать с 

людьми и понимать их потребности и ожидания. Чего же 
хотят работники? 

А работники, как и все люди, хотят: 

 кушать, обуваться и одеваться, обеспечивать свои 
семьи; 

 стабильности и безопасности; 
 общения с другими людьми; 

 уважения к себе; 
 самореализации, т.е. использования своих 

способностей и талантов по назначению. 
Зная эти потребности, необходимо выстраивать 

отношения со своими подчиненными, учитывая их. 

Задержка заработной платы, сверхурочная работа, 
конфликты в коллективе негативно влияют на трудовую 
мотивацию. В таком случае, человек ходит на работу, 

как по принуждению.  
Задача руководителя сделать так, чтобы люди 

работали с удовольствием, не жалея сил и времени. Для 

этого необходимо разрабатывать и внедрять методы 
эффективной мотивации персонала, материальные и 
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 Барлығына жақсы қарым қатынаста 
болыңыз 

Ынталандыру кезінде еске ҧстаңыз  
 Адамдарға ӛзінің бар екенін сезіну  ӛте қатты әсер 

етеді. 

 Әр жұмысшының қажеттілігін түсіну. 
Қанағаттанбаған жұмысшы   жақсы жұмыс істемейді және 
ұйымнан кеткісі келеді. 

Мынадай ынталандыруды ұмытпау қажет:  табысты 
болғандығын мойындау,  мансабын ӛсіру,  білікті ӛсу,  
адамдар ұжым арасындағы  қарым қатынас, жұмыс 

орнының тұрақтылығы. 
Кейде адамдарға  тапсырманы орындауды 

жүктегенде  бұл кӛп кезде дамуына кӛмектеседі. Мақсатты 

дұрыс қою ӛте маңызды.  Мақсатқа жеткенде дұрыс 
сыйақы беру ӛте дұрыс. 

Уәждеме материалды немесе материалды емес 

болып бӛлінеді. 
 Материалды  мотивация  - бұл ақшалай  жалақы 

түріндегі сыйақы, материалды кӛмек,  бонустар,   
Материалды емес  уәждемеге  – мадақтау қағазы,  кӛңіл 

бӛлу,  қамқорлық,  сурет, қосымша демалыс. 
Мынадай ереже бар: «Барлығының  алдында 

мақтау, ал ескертпе жеке қалғанда» 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

нематериальные. 
Существуют следующие основные правила 

мотивации: 
 Хвалите людей, когда они этого 

заслуживают. 

 Критикуйте конструктивно. 
 Помогайте своим подчиненным развиваться. 

 Вовлекайте работников в решение важных 
вопросов. 

 Ставьте реальные и конкретные цели. 
 Будьте искренни и доброжелательны! 

Мотивация бывает материальной и нематериальной. 
К материальной относятся различные денежные 
вознаграждения в виде заработной платы, премий, 

бонусов, комиссионных, материальной помощи. К 
нематериальной – грамоты, внимание, забота, 
фотографии, гибкий график работы, дополнительный 

отпуск, сокращение рабочего времени при условии 
выполнения работы и т.д. 

Есть такое правило: «Хвалить – при всех, 

делать замечания – наедине». 
 



     133 

 

 
 
                                                                                    

 

«ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІ БАСҚАРУ» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 
9.1 тапсырма. Қызметкерлерді басқару деген не? 
Задание 9.1. Что значит управлять персоналом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.2 тапсырма. Сіздің бизнесіңіз ҥшін қажетті қызметкерлердің квалификациясын анықтаңыз? 
Задание 9.2. Определите квалификацию нужного для Вашего бизнеса персонала? 

 
33 кесте. Қызметкерлердің лауазымы, біліктілігі және тәжірибесі. 

Таблица 33. Должности, квалификация и опыт персонала. 

 

Лауазым 
Должность 

Міндеттері 
Обязанности 

Білімдері  
Знания 

Дағдылары  
Навыки 

Жеке қасиеттері  
Личные качества 
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9.3 тапсырма. Сіздің бизнесіңізге арналған кадрлық саясатпен процедураларды сипаттап беріңіз.  
Задание 9.3. Опишите кадровую политику и процедуры для Вашего бизнеса. 
 

34 кесте. Кадрлық саясат пен процедуралар. 
Таблица 34. 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 

 

 

 

 
9.4 тапсырма. Кандидаттарды жалдауда нені анықтау керек? 

Задание 9.4. Что нужно определить в кандидатах при найме? 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 тапсырма. Сіз қызметкерлерді қалай іріктейсіз? 
Задание 9.5. Как Вы будете отбирать сотрудников? 
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9.6 тапсырма. Адамдарда қандай мотивтер бар? 
Задание 9.6. Какие мотивы есть у людей? 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.7 тапсырма. Сіз ӛз қызметкерлеріңізге қалай нҧсқау бересіз? 

Задание 9.7. Как Вы будете инструктировать своих сотрудников? 
 

 

 

 

 

 

 

 
9.8 тапсырма. Еңбек заңдылығы не ҥшін керек? Оның негізгі қағидалары қандай? 

Задание 9.8. Зачем нужно трудовое законодательство? Каковы его основные принципы? 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.9 тапсырма. Жҧмыс беруші қызметкерді жҧмысқа қабылдағанда не істеуі керек? 
Задание 9.9. Что должен сделать работодатель при приеме на работу сотрудника? 
 

 

 

 

 

 

 

 
9.10 тапсырма. Еңбек келісім шартын бҧзу ҥшін қандай жағдай негіз болып табылады? 
Задание 9.10. Что является основанием для расторжения трудового договора? 
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9.11 тапсырма. Қай кезде еңбек келісім шарты белгісіз мерзімге бекітілген болып есептеледі? 
Задание 9.11. Когда трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок? 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.12 тапсырма. Кәсіпкер жалдамалы қызметшіден қандай қҧжаттарды талап етуге қҧқылы? 

Задание 9.12. Какие документы имеет право требовать предприниматель от нанимаемого сотрудника? 
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10.  КӘСІПКЕРЛЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ІТ? 
 

ҒАЛАМТОР ДЕГЕНІМІЗ НЕ?  ЖӘНЕ ОНЫҢ 
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ НЕДЕ? 
 

Ғаламтор – компьютерлерді ӛзара 
байланыстыратын, кӛптеген қосалқы желілерге бӛлінетін 
баршаға қолжетімді жаһандық компьютер желісі. Бұл желі 
пайдаланушы түрлі ақпараттарды алуға және беруге 

мүмкіндік беретін стандарттық қағидалар (хаттамалар) 
жинағына ие.   

 Бүгінгі таңда ғаламтордың бизнесте алатын орны 

зор.  Экономикалық  күрделі жағдайларға байланысты 
ғаламтор-ресурстардың (фирма сайты, корпоративтік 
портал, форум, ғаламтор-дүкен) бар болуы,  тауарды/ 

қызметті ӛткізу нарығы үшін  бәсекелестік күресте пайдасы 
мол болып табылады. 

Сонымен қатар, фирмалардың кӛзқарасы бойынша, 

ғаламтор-алаң немесе  фирма сайты -  ӛз қызметтерін  кең 
кӛлемді  тұтынушыларға  ұсынудың  арзан тәсілі болып 
саналады. Сайт құруға кеткен шығынды реттеуге болады: 

Сайт-  визитка сіз үшін ең қолайлысы болып 
табылады, ал сайттың  жеке дизайны болуы үшін оған 
қосымша ақы тӛлеу керек. Сайт құру құны тапсырыс 

беруші компанияның мақсаттары мен талаптарына 
байланысты болады.  

Мысалға, егер адамға тістердің имплантациясы 
қажет болса, оған бағаларды және қызметтерді салыстыру 

үшін емханаларды аралау қажет емес, мұның бәрін қазіргі 
күні ғаламтор арқылы жүзеге асырып, ұнаған емханаға 
қабылдауға жазылуға болады. Мұндай жағдайда ӛз 

сайттары жоқ емханалар клиенттерін жоғалтады.  
Кейбір компаниялар ғаламтордың кӛмегімен ӛз 

қызметтерін толықтай ұйымдастырады. Осыған 

байланысты, сайт әзірлеу қызметтері баршаға танымал. 
Әрбір ӛзін құрметтейтін фирма немесе компания 
ғаламторда орын алып, сол арқылы ӛз клиенттеріне жақын 

болғанды қалайды. 
 
САЙТ НЕ ҤШІН ҚАЖЕТ? 

 
Сайт-визитка – бұл ғаламтордағы сіздің 

компанияңыздың ӛкілдігі.  

Қазіргі уақытта ғаламторда тауарлар мен 
қызметтерді сатудың кӛптеген мүмкіндіктері ұсынылады. 
Жеке сайты жоқ компания болашақ клиенттерін жоғалтып 
алуы мүмкін. Сол себепті шығарылатын ӛнім мен 

қызметтерге адамдардың назарын аудару үшін сайт-
визитка құруды қамтамасыз ету қажет. Бұл компанияға 
қандай табыс әкеледі? 

1. Сайт-визитка тауарлар мен қызметтерді кең 
аудиторияға – ғаламторды пайдаланушы адамдарға, 
компанияларға кӛрсетуге және сатуға мүмкіндік береді. 

2. Сайт-визитканың кӛмегімен компанияны тек 
кӛрсетіп қана қоймай оның жұмысын ілгерілетуге де 
мүмкіндік туады. Танымал дизайн немесе қолайлы 

навигация (сайт құрылымы) имиджге жағымды әсер етеді.  
3. Оның кӛмегімен  клиенттер мен серіктестерге 

байланысқа шығу тез және оңай. 

4. Сайттан  сіздің компанияңыз туралы 
ақпараттарға қызығушылық танытқан пайдаланушылар 
саны туралы деректерді  біле аласыз. 

 
 

10. IT ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРНЕТ? В ЧЕМ ЕГО 
ПРЕИМУЩЕСТВА? 
 

Интернет – общедоступная глобальная 
компьютерная сеть, которая делится на множество 
подсетей, связывающих между собой компьютеры. Эта 
сеть имеет набор стандартных правил (протоколов), с 

помощью которых пользователь может передавать и 
получать различную информацию. 

В настоящее время значение Интернета для бизнеса 

очень высоко. В условиях сложной экономической 
ситуации наличие интернет-ресурса (сайта фирмы, 
корпоративного портала, форума, интернет-магазина) 

может помочь в конкурентной борьбе за рынок сбыта. 
С точки зрения фирмы, интернет-площадка, или же 

свой сайт – достаточно недорогой способ предложить 

свои услуги более широкому кругу потребителей. 
Расходы на создание сайта можно регулировать: самым 
приемлемым вариантом будет сайт-визитка в типовом 

исполнении, а для того, чтобы сайт имел 
индивидуальный дизайн, придется заплатить немного 
дороже. Стоимость создания сайта зависит от 

требований и целей компании-заказчика. 
Например, если человеку необходима имплантация 

зубов, ему не обязательно ехать по клиникам для 
сравнения цен и набора дополнительных услуг, все это 

можно проделать при помощи Интернета и сразу 
записаться в понравившуюся клинику. При этом клиники, 
у которых нет своего сайта, теряют своих клиентов. 

Некоторые компании с помощью Интернета 
полностью организуют свою деятельность. Именно 
поэтому услуги по разработке сайта пользуются большой 

популярностью, а каждая, уважающая себя фирма или 
компания, желает быть представлена в Интернете и тем 
самым быть ближе к своим потенциальным клиентам. 

 
ЗАЧЕМ НУЖЕН САЙТ?   
 

Сайт-визитка – это представительство вашей 
компании в Интернете. 

В настоящее время Интернет предлагает массу 

возможностей для продвижения товаров и услуг. 
Компания, не имеющая сайта, рискует потерять 
потенциальных клиентов. Поэтому, для привлечения 
внимания людей к выпускаемой продукции или услугам, 

представителям малого и среднего бизнеса необходимо 
позаботиться о создании сайта-визитки. Какую выгоду 
это принесет компании? 

1. Сайт-визитка позволяет показывать и продавать 
товары и услуги самой широкой аудитории - интернет-
аудитории, т.е. людям, компаниям, которые пользуются 

Интернетом. 
2. С помощью создания сайта-визитки можно 

получить удобный инструмент не только для показа, но и 

для продвижения компании. Узнаваемый дизайн и 
удобная навигация (структура сайта) положительно 
скажутся на имидже. 

3. С его помощью легко можно выходить на контакт 
с клиентами и деловыми партнерами. 

4. На сайте есть возможность отображать данные о 

количестве пользователей, заинтересовавшихся 
информацией о компании. 
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ХОСТИНГ ЖӘНЕ САЙТҚА АРНАЛҒАН ДОМЕНДІ 

АТАУ ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 
 
Сайт – визитканы құру  үшін алдымен домендік атау 

мен хостинг сатып алу қажет. Сайттағы үздіксіз жұмыс ӛте 
маңызды, сондықтан хостингтің тұрақтылығы сайттың 
тұрақты жұмыс істеуіне үлкен әсер етеді.   (қолданушылар 
үшін ақпарат барлық уақытта қолжетімді) 

 Сайттың «ӛмір сүруі»  және  толыққанды жұмыс 
істеуі үшін  хостинг таңдау ӛте маңызды. 

Домендік атау – бұл сайттың әріптік мағынасы.  

Ғаламторда барлық  компьютерлер негізінен  сандар 
арқылы белгіленеді, мысалға, 213.180.194.129, бірақ 
қарапайым адамдарға мұны есте сақтау қиын, сондықтан 

әріптік домен ойлап табылды. Сандар серверлердің 
мағынасы ретінде қала береді , бірақ оларға  қосымша 
әріптік атау береді （мысалға, mail.kz.  

Домендер латын әріптерімен жазылады. Сайтты 
жобалауда  домендік атау беру ӛте маңызды.   Негізінде 10 
символдан аспаса ӛте жақсы, сонымен қатар бірнеше ат 

ойлап  қою қажет, егерде сіз ойлап тапқан атау 
ғаламторда  қолданылатын болса, онда сіз ол атауға екінші 
рет тіркеу жасай алмайсыз. 

 Домендер  бірнеше сағат ішінде тіркелінеді, тіркелу 
мерзімінен кейін бір жыл уақыт ӛткенде оны создыру 
қажет. 

 Хостинг – Ғаламтор желілеріндегі сайттарды 
орналастыру тәсілі. Сіз ғаламтор желісінде  ӛз сайтыңызды 
орналастырғаннан кейін кез келген адам  доменді тере 
отырып,  сіздің сайтыңызға кіре алады, қол жетілімділік 

мерзімі:  бір аптада 7 күнге, 24 сағатқа , немесе бір жылға 
яғни 365  күнге берілуі мүмкін. Әдетте хостингті  1 жылға 
сатып алады, уақыт ӛткен жағдайда оның мерзімін 

создырады. 
 
ҒАЛАМТОРДАҒЫ ЖАРНАМАНЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ НЕДЕ ? 
 
Ғаламтордағы  жарнама -  дәстүрлі БАҚ-тың  

қазіргі заманғы  балама құралы. 
Ғаламторда  жарнаманы жариялау  тауарды  кӛптеп 

сатуға,  тауар белгісінің танымал болуында маңызы зор. 

Ғаламтор кӛмегімен жаңа тауардың шыққандығын,  
компания жайлы хабарлауға, сатылымды кӛбейтуге 
мүмкіндік бар. Ғаламтордағы жарнаманы БАҚ 

жарнамаларымен салыстыруға болады, бірақ ғаламтордағы 
жарнама алаңдары тӛмен бағаларымен ұтымды 
ерекшеленеді. Сонымен қатар, ғаламторда кез келген 
бюджетке кӛлемді  жарнамалық нысандар ұсынылады: 

мәтіндік сілтеме, компанияңыз жайлы бейнежазбалар, 
мақалалар,  баннерлер қоюға болады.  

Ғаламтор-провайдер (кейде жай ғана Провайдер, 

ағылш. Internet Service Provider, ISP,әріптер- «Ғаламтор 
қызметтерін жеткізуші»)дегеніміз -  ғаламторға 
байланысты Ғаламтор желісіне қол жеткізу қызметтерін 

ұсынатын компания. 
 
 

ҒАЛАМТОР – ДҤКЕНДЕРІНІҢ 
ЕРЕКШЕЛІГІ НЕДЕ?  
 

 
Ғаламтор – дҥкендер -  (ағылшын тілінен 

аударғанда  online shop немесе shop)  Ғаламторда сауда 

 
ЧТО ТАКОЕ ХОСТИНГ И ДОМЕННОЕ 

ИМЯ ДЛЯ САЙТА? 
 
Создание сайта-визитки берет начало с покупки 

доменного имени и хостинга. Бесперебойная работа 
сайта очень важна, ведь от стабильности хостинга 
зависит общая эффективность сайта (доступ к 
информации для пользователей в любое время).   

Чтобы сайт «жил» и полноценно работал очень 
важно выбрать для него хостинг. 

Доменное имя – это буквенное обозначение 

сайта. Все компьютеры в Интернете на самом деле 
обозначаются цифрами, например, 213.180.194.129, 
однако простым людям очень сложно запомнить такой 

набор цифр. Поэтому были придуманы буквенные адреса 
– домены. Цифры, в качестве обозначений серверов 
остаются, однако им сопоставляются буквенные 

названия (например, mail.kz). 
Домены записываются латинскими буквами. Выбор 

имени домена – очень важная часть при проектировании 

сайта: домен должен быть легким для запоминания. 
Желательно, чтобы имя домена не превышало 10 
символов. Желательно придумать несколько вариантов 

доменных имен, так как некоторые из них могут уже 
использоваться, и вы не сможете их зарегистрировать. 

Домены регистрируются в течение нескольких 
часов, срок регистрации – один год, после истечения 

года регистрацию нужно продлевать. 
Хостинг – это способ размещения сайта в сети 

Интернет. Как только вы разместили свой сайт на 

сервере – кто угодно может получить доступ к нему, 
набрав доменное имя в строке браузера. Доступ к сайт 
возможен 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в 

год. Обычно покупают хостинг на 1 год и по истечению 
данного срока продлевают.      

 

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В  
ИНТЕРНЕТЕ? 
 

Реклама в Интернете – современная 
альтернатива традиционным СМИ. 

Размещение рекламы в Интернете позволяет 

добиться наибольшего охвата целевой аудитории и 
повышения узнаваемости товарного знака. С помощью 
интернет-рекламы можно оповестить пользователей о 
выпуске новых товаров, рассказать о промо-акциях 

компании и, следовательно, увеличить рост продаж. 
Эффект рекламы в Интернете сопоставим с эффектом от 
традиционных СМИ, однако рекламные площадки в 

Интернете выгодно отличаются невысокой ценой. Кроме 
того, Интернет предлагает большой выбор рекламных 
форматов на любой бюджет: от текстовых ссылок, 

рекламных статей и баннеров до видеороликов. 
Интернет-провайдер (иногда просто Провайдер, 

от англ. Internet Service Provider, ISP, букв.- «Поставщик 

интернет-услуги») – организация, представляющая 
услуги доступа к сети Интернет и иные, связанные с 
Интернетом, услуги.  

 
В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ? 
 

Интернет-магазин – (англ. onlineshop или e-shop) 
– сайт, торгующий товарами в Интернете. Позволяет 
пользователям оформить заказ на покупку, выбрать 
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жасайтын дүкендер.  Адамдарға ғаламтор желісінде 
тапсырыс беруге, тӛлеу тәсілін таңдауға, тауарды жеткізу 

түрін таңдауға мүмкіндік береді. 
 
Тапсырысты қалай ресімдеуге болады ? 

Қажетті тауарлар мен қызметтерді таңдағаннан 
кейін, тӛлем жүргізу және жеткізу әдісін таңдау қажет. 
Іріктелген тауарлардың жиынтығы, тӛлем және жеткізу 
тәсілі аяқталған тапсырысты білдіреді және сатып алушы 

туралы қажетті ақпаратты беру жолымен сайтта 
ресімделеді. Қайталап сатып алуларға есептелген 
ғаламтор-дүкендерде сатып алу тарихын және келушілер 

қайтарымын қадағалау жүргізіледі. Тапсырысты ресімдеу 
кезінде кӛбінесе сатып алушыдан сатушыға қосымша 
тілектерді хабарлау мүмкіндігі қарастырылады.  

 
 
Тапсырысқа қалай тӛлеуге болады? 

Ғаламтор – дүкенде жүргізілетін негізгі тӛлем 
тәсілдері: 

 банкілік карта – есеп айырысудың қолма-қол 

ақшасыз түрі, бұл  тәсіл қауіпсіздік тұрғысында осалдау 
болып саналады. 

 банкілік аударым – тапсырысқа тӛлем дүкеннің 

есептік шотына банкілік тӛлем тапсырмасымен жүргізіледі. 
 қолма-қол есеп айырысу – тауарға ақы сатып 

алушы тауарды алғаннан кейін курьерге қолма-қол 
ақшамен тӛлейді. 

 электрондық ақшалар – есеп айырысудың қолма-

қол ақшасыз түрі.  
 жылдам тӛлеу терминалдары – тӛлем кӛшелердегі 

терминалдар арқылы жүргізіледі.  
Электрондық   ақшалар бүгінде ӛте танымал.  Біздің 

елде бұл тӛлем түрі жаңа болып саналады және кӛбінесе 

тәжірибелі ғаламтор пайдаланушылар қолданады. 
 Кӛпшілігіңіз«Web money» немесе«Яндекс 

ақша»туралы естіген боларсыздар? Бұл ұзақ уақыт бойы 

заңмен реттелінген жоқ.  
2011 жылы электрондық ақшаларды реттеу 

саласында заң қабылданды, бұл аталған нарықтың жалпы 

дамуына оң ықпал етуі тиіс.  
Электронды тӛлеу  үшін  электрондық әмиян ашу 

қажет. Электрондық әмиян бұл арнайы карта, чип немесе 

бағдарламалық қамтамасыз ету түрінде болады және 
электрондық ақшалармен тӛлем жүргізуге, аударуға, 
толықтыруға мүмкіндік береді.  Бұл тӛлем түрінің 

артықшылығы – жұмыс орнынан шықпай әлемнің кез 
келген нүктесіне ақша аудару мүмкіндігі.  

 Тӛлемнің кең тараған түрлері тӛмендегідей: 

1. сайтта тӛлем жүйесіне  тіркелу; 
2. қажет болса қосымша бағдарламалық 

қамтамасыз етуді жүктеу (тегін); 
3. электрондық шотқа құпия сӛз алу; 

4. ӛз шотыңыға ақша салу. 
Ақшаны серіктес банктер, терминал, диллерлер 

арқылы салуға болады. Қазақстанда электрондық 

ақшаларды екінші деңгейдегі банктер шығарады, ал 
таратуды компания-агенттердің кӛмегімен жүргізу 
жоспарланады. Агенттер арқылы электрондық ақшаны 

қолма-қол ақшаға айналдыруға болады. 
 
 

Тапсырысты жеткізу қалай іске асады? 
 Тапсырысты жӛнелткеннен кейін сатушы сатып 

способ оплаты и доставки заказа в сети Интернет. 
Как оформить заказ? 

Выбрав необходимые товары или услуги, 
пользователь обычно имеет возможность тут же на сайте 
выбрать метод оплаты и доставки. Совокупность 

отобранных товаров, способ оплаты и доставки 
представляют собой законченный заказ, который 
оформляется на сайте путем сообщения минимально 
необходимой информации о покупателе. В интернет-

магазинах, рассчитанных на повторные покупки, ведется 
отслеживание возвратов посетителя и история покупок. 
Часто при оформлении заказа предусматривается 

возможность сообщить некоторые дополнительные 
пожелания от покупателя продавцу. 

 

Как оплатить заказ?  
Основные способы оплаты покупок в интернет-

магазине: 

 банковская карта – безналичный вид расчета, 
который часто подвергается нареканиям в плане 
безопасности; 

 банковский перевод – оплата за заказ 
производится банковским платежным поручением на 

расчетный счет магазина; 
 наличный расчет – товар оплачивается курьеру 

наличными деньгами при получении покупателем 
товара; 

 электронные деньги – безналичный вид расчета; 

 терминалы моментальной оплаты – оплата 
производится в уличных платежных терминалах. 

В настоящее время очень популярно использование 
электронных денег для оплаты небольших сумм в 
интернет-магазинах и на специальных сайтах. Однако 
для нашей страны данные системы являются новыми и 

используются в основном опытными интернет-
пользователями. 

Наверное многие слышали о «Webmoney» или 

«Яндекс.деньги»? Это первооткрыватели данного рынка 
в Казахстане, но довольно долгий период времени 
законодательно не регулировались. 

Необходимо отметить, что в 2011 году принят закон 
в сфере регулирования электронных денег, что должно 
сказаться на общем уровне развития данного рынка. 

Для осуществления покупки с помощью 
электронных денег нужно завести электронный кошелек, 
который представляет собой карту, чип или программное 

обеспечение, позволяющие производить оплату, 
пополнение, перечисление электронных денег. Главное 
преимущество этого вида расчетов – возможность 

перевести деньги в любую точку мира, не покидая 
рабочего места. 

Наиболее распространенной является оплата 
следующим образом: 

1. вы должны пройти регистрацию на сайте 
платежной системы; 

2. при необходимости скачать дополнительное 

программное обеспечение (бесплатно); 
3. получить пароли для доступа к электронному 

счету; 

4. внести деньги на свой счет.           
Пополнение можно произвести через банк-партнер 

платежной системы, платежный терминал или дилеров. 

В Казахстане выпускать электронные деньги будут банки 
второго уровня, а распространять их планируется с 
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алушымен хабарласып,  мекен жайы мен  жеткізу мерзімін 
анықтау қажет.  Тауарды жеткізу  курьерлік қызмет, 

компаниялар, пошта арқылы бандероль не жолдама 
түрінде іске асады. 

 Бағдарламалық қамтамасыз ету және олардың 

кілттері, мәтіндер, шот толтыру коды, мақалалар, 
фотосуреттер сияқты электрондық тауарлар ҒТР бойынша 
файлға қолжетімділік, сайттың қорғалатын аймағына 
қолжетімділік арқылы электрондық поштамен жеткізілуі 

мүмкін. Заманауи ғаламтор-дүкендер ӛз тауарлық 
ұсыныстарын салыстыру және іріктеу жүйесіне 
орналастырады, бұл оларға қосымша сатып алушылар 

легін тартуға мүмкіндік береді.  
 

помощью компаний-агентов, деятельность которых 
схожа с обменными пунктами. У агентов можно будет 

обменять электронные деньги на наличные. 
Выбор того или иного способа оплаты зависит от 

множества факторов, среди которых можно отметить 

статус покупателя (физическое или юридическое лицо), 
особенности товара (материальный или электронный), 
цены, способы доставки (невозможно оплатить 
наличными при покупке товара из-за границы). 

 
Как осуществляется доставка заказа?       
После отправки заказа с покупателем связывается 

продавец и уточняет место и время, в которое следует 
доставить заказ. Доставка осуществляется либо 
собственной курьерской службой, либо компанией, 

предоставляющей услуги доставки, либо по почте – 
посылкой или бандеролью.  

Электронные товары, такие как программное 

обеспечение и ключи к ним, тексты, статьи, фотографии, 
коды доступа и пополнения счетов, могут доставляться 
электронной почтой, доступом к файлу по FTP, доступом 

в защищенную область сайта. 
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«КӘСІПКЕРЛЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ІТ?» ТАҚЫРЫБЫНА ТӘЖІРИБЕЛІК ТАПСЫРМАЛАР 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ «IT ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» 

 
10.1 тапсырма. Сіз ғаламтордан қандай пайда ала аласыз? 
Задание 10.1. Какие выгоды Вы можете получить от Интернета? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 тапсырма. Сізге ӛз сайтыңызды қҧрудың қажеті бар ма? 
Задание 10.2. Стоит ли Вам организовывать свой сайт? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10.3 тапсырма. Сіздің сайтыңыз жҧмыс істей бастау ҥшін не істеу керек? 
Задание 10.3. Что нужно сделать, чтобы Ваш сайт начал работать? 
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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. Абилкайыр хана, 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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