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КІРІСПЕ

Бүгінгі таңда кэсіпкерлік қызметтің дамуы 
экономи кам ыздын дамуының элуетті және болашағы зор 
бағытының бірі болып танылып отыр.

Қазақстанда, соңғы жылдар ішінде, кәсіпкерлік қызмет пен 
соған қатысты механизмдердің қалыптасуы жүзеге асырылуда. 
Барлық салалардағы кәсіпкерлік қызметке деген сүраныс пен 
ұсыныстың механнзмі жүмыс істей бастаған жэне осы бағыттағы 
бәсекелестіктің бірінші белгілері пайда болды.

Қазіргі уақытта Қазақстандағы кәсіпкерлік қызметпен 
айналысушылардың қатары өсуде. Сондықтанда олардың 
арасындағы бәсекелестікте осы жерде жоғарылайды. Осы күреске 
төтеп беру үшін, барлық салалардағы кәсіпкерлік қызметтің 
сапасын жоғарылатуы, бәсекелестік қабілетті бағаны үстауы, 
жэнеде басқа әдістермен элеуетті тапсырыскерлерді өзіне тарту 
бірінші қатардағы мэселелерге жатады. Бүл саладағы 
зерттеулермен маркетинг айналысады.

Бүгінгі күнде кәсіпкерлік қызмет тақырыбы өте көкейтесті 
болып табылады. Қазақстандағы кәсіпкерлік қызмет бағыты өз 
деңгейінде тәжірибелерін алуда.

Кэсіпкерлік қызметтің үйымдастырылуының алатын орны 
ерекше. Бүл нарықты дер кезінде зерттеу, тапсырыскерлердің 
қажетсінуін айқын анықтау жэне бәсекелестердің қызметін 
түрақты талдау өзінің мүмкіндіктерін дұрыс бағалауға жэне 
дүрыс стратегиялық шешім қабылдауға мүмкіндік беретінімен 
байланысты.

Оқу құралының тәжірибелік мэнділігі, оның нарықтағы 
кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырылуы бойынша ерекше 
ұсыныстарды әзірлеуге дейін жеткізілгенімен қорытындыланады. 
Зерттеу нэтнжелері кэсіпкерлік қызметтің пайдалылығын, 
қабілеттілігін жэне түрақтылығын жоғарылату үшін қолданыла 
алады.

Қазақстан өнім шығару индустриясында экономикалық 
қүбылысты зерттеудегі дүрыс тәсілдеме, нақты практикада 
қолданылатын жаңа білімді алу үшін қажетті теорияның 
жетілдірілуінің алғы шарты болып табылады.
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Сондықтан оқу құралында, өндіруші барлық салаларындағы 
кәсіпкерлік қызмет көрсету проблемасы ерекше маңызға не 
болатын, тереңдетілген теориялық мэнін түсіну мен негіздеуді 
қажет ететін үйымдастыру ерекшеліктері қарастырылады.
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1 КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘНІ

/. Кэсіпкерлік қызметтің үгымы мен мазмүны
2. Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық теориялары
3. Кэсіпкерлік қызмет туральі галымдардың алгашқы идеялары

1. Кәсіпкерлік қызметтің ұғымы мен маімуны
Кэсіпкерлік бұл -  шаруашылық субъектілердің ақшалай 

қаражаттарымен, мүліктерді қоғамға пайда тигізумен жеке 
бастың пайдасының сай келу негізінде коммерциялық жэне басқа 
бір табыс табу мақсатында наваторлық қолданумен байланысты 
инициативті қызмет.

Қызмет облысында кәсіпкерлік үлкен дәрежеде қызмет 
көрсетумен байланысты.

Кәсіпкерлік субъектілері өз атынан және өзінің 
жекеменшігінің жауапекершілігіне эрекет ететін бөлек жеке 
түлғалар; сондай-ақ заңды түлғалар жауапкершілігінде іс-әрекет 
ететін бірлескен серіктестер бола алады.

Кэсіпкерліктің екі (моделі) үлгісі белгілі: классикалық 
кәсіпкерлік жэне инноваңиялық кэсіпкерлік.

Классикалық кәсіпкерлік -  қызмет номеклатурасын жаңарту 
және үйым қызметінің рентабельдігін жоғарлату үшін 
шаруашылықтың дәстүрлі тэсілдерін қолдану барысындағы 
ресурстардың максимальді қайтарылуына бағытталған дәстүрлі, 
консервативті кэсіпкерлік.

Инновациялық кэсіпкерлік ең алдымен кәсіпкерлік 
қызметтегі новаторлықпен байланысты. Кәсіпкерліктің рөлі 
бүрынырақта белгілі болмаған (жаңашылдықты құру) 
экономикалық дэстүрлі факторларын қолдану жолымен 
жаңашылдықты қүруға алып бару. Мүндай новаторлық қызмет 
жөн-жобасы бойынша дәстүрлі кэсіпкерлікке көбірек байқалатын 
нәтиже экеледі, бірақ кэсіпкерге ерекше талаптар қояды.

Кэсіпкердің бойында болуы қажет қасиеттер:
- Заңды әрекет шеңберінде іскерлік қызметтің кез-келген 

сүрақ бойынша шешім қабылдауда тәуелсіз және дербес болу;
- Өз қызметінің нәтижесінде экономпкалық жэне басқа бір 

қызығушылықты білдіру, максимальді мүмкін болатын табысты 
алуды көздеу;
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- Тәуелділікке бойсыну және өз мойныиа жауапкершілікті 
алу. Тәуелділік астарында шығынға апарар қолайсыз 
жағдайлардъщ жоспарын жүзеге асыру барысында мүмкіндіктің 
туындауын түсінеді. Тәуекелдік өндірістік, коммердиялық, 
қаржылық, иивестициялық және нарықтық болып бөлінеді. 
Тәуекелдіктің төмендеу эдісі мен тәуекелділік оқиғаның 
туындауынан шығынның азаюы мыналар болып табылады: 
сақтандыру, нарықтық дамуына болжам жасау. Серіктестер 
арасында тэуекелдіктің бөлінуі, күтпеген және басқа да 
шығындарды жабуға қаражаттың сақталуы.

Жұмысқа деген әрқашан да ннноваңиялық тэсілдемені 
иелену (қызмет өндірісіндегі қолда бар факторларды 
қолданудағы новаторлық қызметті түтынатын жаңа 
тұтынушыларын тарту мен іздеуде, өндіріс факторларында, 
қызметтің дәстүрлі емес ұйымдастырылған түрі жэне сатып 
алудың жаңа нарықтарына). Жаңашыл үрдісті енгізу мен 
іздеудегі кэсіпкер үшін жетекші күш жоғары табысты күту болып 
табылады.

Қазіргі кездегі жағдайларда табысты істің жетік 
үйымдастырылуы үшін кәсіпкердің бойында жақсы кәсіби 
дайындық, экономика облысындағы қажетті білім, саясат, 
психология, заң, өнім жэне қызмет өндірісін үйымдастыра алу 
қасиеттері болу керек, сондай-ақ ғалымдармен, маркетинг 
бойынша мамандармен, капитал иелерімен бірлесіп жұмыс жасай 
алуы қажет.

Кәсіпкерлік қызметте келесідей сатыларды бөліп шығарады:
- Кэсіпкердің мүмкіншіліктері мен нарықтық қажеттіктері қоса 
атқарыла алатын кәсіпкерлік идеялардың таңдалуы мен 
жинақталуы;
- Қызмет жэне маркетинг өндірісінің жоспары мен жұмыс 
жасауды жоспарлау, сондай-ақ қаржылық және үйымдастыру 
жоспарларын жоспарлау;
- Ресурстардағы жэне тауарды жеткізушілердегі қажеттіліктің 
анықталуы;
Жобаның жүзеге асырылуы, қызмет өндірісінің техникалық, 
қаржылық, үйымдастырушылық дайындығы жэне жоспарланған 
қызметтің жүзеге асырылуы;



- Фирманы басқару -  бұл жұмыстың түзетілуі және талдануы, 
бақылау, жаңа идеяларды іздеу.

2. Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық теориялары
Экономикалық жағдай бүл -  тауарлардың шын мәнісіндегі 

ұсынысы жэне оларға деген төлемақыға қабілетті сүраныс, 
тауарларды шын мэнісіндегі жэне потенңиалды сатып 
алушылардың кірістері, кәсіпкерлік үшін қағазға алынатын 
қаржылардың қол жетімділігі мен мөлшерінің бар болуы, 
альтериативті қызметтердің жэне оларга деген бағаның қойылуы, 
иарықтың инфрақүрылымының дамығандығы, бәсекелестік 
шарты.

Әлеуметтік жағдайлар бүл - кәсіпкерлікті жэне оларға 
деген даму жолдары туралы қоғамның көрінісі, кэсіпкерлік деген 
мемлекеттің қарым-қатынасы, үлттық дәстүрлер мен эдет 
гұрыптардың білім деңгейі.

Қүқықтық жағдайлар бүл -  кәсіпкерліктің дамуы үшін 
көбірек қолайлы жағдайларды қүратын және кәсіпкерлік қызметті 
реттейтін заңдар мен заң алдындағы актілер. Заңдардың ең 
маңыздысы кәсіпкерлік қызметтің қүқықтық кепілдемесі туралы 
заңдар болып табылады. Оған қоса жекеменшікке деген 
қүқықпен жэне келісім шарттағы міндеттемелерді орындауды 
айтуға болады.

Экономикалық теорияның негізінде жүзеге асырылатын 
экономикалық саясат экономикалық мэселелердің шешілу 
механизмдері мен варианттарын қарастырады. Осы саясатты 
жүзеге асыру барысында біртүтас экономикалық жүйе дамиды.

Экономикалық жүйе -  бүл материалдық, рухани игіліктер 
мен қызметтерді өндірушілер мен түтынушылар арасындағы 
байланыстардың ерекше реттелген жүйесі.

Нарықтық экономикалық жүйе жеке меншік қүқығының 
анықталуына, келісім-шарт кепілдігінің сақталуына орай жеке 
меншіктікке және экономикалық мэселелерді шешуге негізделеді. 
Ол ресурстарды тиімді пайдалануға жэне экономиканың тез 
көтерілуіне ықпал етеді, алайда табыс жөнінен қоғамның 
бөлшектеиуіне ықпал етеді.
Нарықтық жүйенің ерекшеліктері:
- Өндіріс факторлары жекешелендірілген;



- Адамдардың шаруашылық қызметін баеқару және үйлестіру 
нарықтық жүйеге негізделген;
- Жүйеге қатысушылардың іс-әрекетін олардың жеке, өзіндік 
мүдделерін қоргау арқылы ынталандыру, соның негізінде 
қоғамдық мүддені қамтамасыз ету үрдісі күшейген;
- Капитал иесіне кәсіпкерлікпен емін-еркін айналысу жэне 
капиталын қашан, қай жерде жэне қандай қызметке салу 
керектігін таңдауға қүқық берілген эрбір шаруашылық субъект 
өздігінше шешім қабылдап, пайда табуга үмтылады.
- Жекелеген өндірушілер мен түтынушылардың экономикалық 
билігінің элсіздігі соншалықты, олардың белгілі бір бөлігінің 
шынайы экономикалық билігі жоқ десе де болады, яғни олар 
нарықтағы жағдайды өзгертуге дэрменсіз қалады;
- Таза немесе дамыған бэсеке нәтижесінде өндірушілер 
тараиынан ресурстар барынша тиімді, эрі үнемді қолданылады 
жэне "ең аз шығын жүмсап, ең көп пайда табу" қағидасы жүзеге 
асырылады;
- Түтынушының өндіруші алдындағы үстемдігі, билігі, абыройы 
артады. Өйткені тек сүраныс білдірілген тауарлар ғана 
өндірілетін болады.

3. Кәсіпкерлік қызмет туралы ғалымдардың алғашкы 
идеялары

Кэсіпкерлік идея бүл -  экономикалық белсенділіктің 
кэсіпкермен шығарылған жаңа формасы, онда белгілі бір 
қызметтерде кэсіпкердің осы қызметтерді өндіру мүмкіндігімен 
жэне инновациядан қосымша табысты алуға деген нарықтың 
нақты қажеттіліктерімен немесе потенциалды қажеттіліктері қоса 
атқарылады.

Кәсіпкердің қызметі идеялардың банкісін қүруды 
болжамдайды, олар қызмет өндірісінің немесе делдалдықтың 
қосымша немесе негізгі профилін қүрай алар еді. Идеялардың 
жинақталуы ағымды сондай-ақ перспективті сипатта бола алады. 
Әрбір идея бойынша кәсіпкер шешім қабылдайды, яғни оның 
практика жүзінде жүзеге асырылуына ат салысуы керек немесе 
керек еместігін шешеді. Әрбір кэсіпкермен шешім қабылдау 
прцесі қолда бар альтернативтердің бір нүсқасының таңдалуын 
қамтамасыз ететін, жеке индивидуалды технологиясы бойынша
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жүргізіледі, бірақ жалпы этаптары мен олардың орындалуының 
жалғасымдылығы келесідей:
- Идеялардың алғашқы экспертті бағалануының кәсіпкердің 
өзімен жасалуы практикалық іске асырылудың нақтылығы;
- Практикалық позиция түрғысынан идеялардың бағалануы үшін 
нарықтағы жағдайлары туралы ақпараттардың жиналуы;
- нарықта өндірістік болжамдалатын қызметтерге сүраныс жэне 
үсыныс объектілерін анықтау мақсатымен кәсіпкерлік есептерді 
жүргізу; үқсас қызметтердің жүзеге асырылуының мүмкін 
бағалары; өндіріс шығындары; қызмет өндірісінің тиімділігі және 
табыстың көлемі т.с.с.

Екінші эксперттік бағалау қызығушылық танытқан 
мамандармен жүзеге асырылады және идеяларды кэсіпкердің 
мүмкіндіктерімен орнату мақсатын иеленеді.

Кэсіпкермен осы идеяны үстана отырып, жүмысты 
жалғастыру шешімін қабылдау немесе оны қабылдамай басқа бір 
кәсіпкерлік идеяны ойластыруға көшу.

Қабылданған идеяның жүзеге асырылуы бірнеше этаптан 
тұрады:
- Бизнес-жоспар, оның мәні, жобаның жүзеге асырылуының 
нақты есептерімен тиянақты түрде баяндалуында болады. Бизнес 
жоспарда сондай-ақ кэсіпкердің ұйымдастырушылық формасы 
мен идеяның бастапқыда жүзеге асырылуы үшін қажетті 
қаржылық қаражаттардың қалыптасуының қайнар көзі 
көрсетіледі;
- Қағазға алынатын қаржы қаражаттары мен серіктестердің 
тартылуы;

Егер фнрма жаңадан қүрылған болса, жеке фирманың 
мемлекеттік тіркелуі. Бүл үшін келесідей қүжаттар қажет:
- қүрылтайшылардың қүрамын анықтау жэне қүрылтай қүжаттар 
өңдеу;
- қүрылтайшылар фирманың қызметі мен қүрылуы туралы 
келісім шарт жасау;
- директор мен басқа да басшылардың тағайындалуы туралы 
фирма қүрылтайшылардың №1 хаттамасының толтырылуы және 
фирма қаулысының бекітілуі;
- банкте уақытша шот есептің ашылкы;
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- фирманың орналасу жері бойынша бөліміндегі тіркеу 
поштасында фирманың тіркелуі жэне фирманың мемлекеттік 
реестерге қосылуы;
- фирманың адамдарымен өздерінің салымдарын банкке салу 
жэне онда тұрақты есеп шотының ашылуы;
- кәсіпорынның салық инспекциясы бар аудандарда тіркелуі;
- дөңгелек мор мен бұрыштық штамптың әзірленуіне рүқсат алу;

Фирманың тауардың өндірісіне ұйымдастырушылық 
технпкалық дайындыгы;

Әрекет етуші фирма мен серіктестік байланыстарды 
басқару.

Кәсіпкерлік идеяның жүзеге асырылуы егер ол идеяны 
жүзеге асырудың басында жоспарланған нәтижелерге қол 
жеткізген жагдайда ғана табысты болып есептелінеді. 
Кэсіпкерлік табыстың дамыған түсінігі бірінші кезекте оқиғаның 
барысын өзгертуге талпынумен немесе жеке табынушылық 
идеямен байланысты болады. Коммерциялық табысты 
кэсіпкерлік жетістікті сүйемелдейді, бірақ кэсіпкерлік қызметтің 
өзінде мақсаттың өзі ретінде алға шықпайды. Кәсіпкерлік 
жетістігінің бүл түсінігі кәсіпкерліктің мэдениетіне қүндылықтар 
туралы көріністер мен нақты дәлелдерді бірлесіп алып жүретін 
жүйеге сүйенеді, ол тауарлардың өндірісімен кірістердің 
тиімділігінің үлғаюына септігін тигізеді жэне жоғары 
престингділікті қамтамасыз етеді.

Ф.Котлер бойынша кэсіпкерлік қызметтің мемлекеттік 
реттелу қажеттілігі, келесідей себептерден туындайды:

- Фирмаларды бір-бірінен қорғау қажеттілігі, өйткені 
бәсекелестік кэсіпкерлердің мүдделеріне тиген кезде олар оны 
бейтараптауга тырысады.

Түтынушының таза емес іскер практикадан қорғау 
қажеттілігі.

Қазақстанда кәсіпкерік үшін заңдар жүйесі енді гана 
жиналуда, әлемнің жетекші елдері оз кезектерінде көптеген 
ондаған жылдарға қүрылған осы сала үшін заңдарды иеленеді.

«Кәсіпкер» жэне «Менеджер» сөздері синонимдер болып 
табылмайды. Менеджер бүл -  қандай да бір рационалды 
тэсілдерді басқаратын кэсіби маман. Кэсіпкер өз қызметінде,
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сонымен қатар басқару саласында ереже ретінде жеке 
жаңашылдықты енгізуді қолданады.

Кәсіпкерлік қызметтің жалпы қабылдаған жіктелуі 
кәсіпкерліктің келесідей түрлерін бөліп шығарады:
Өндіруші -  қызметтің және басқа өнімнің ортаға шығуы; 
Коммерңиялық - өндірушіден түтынушыға жасалған өнімнің 
қозғалысы бойынша қызметтің ерекше түрі;
Қаржылық -  қызмет жэне онімнің қайта өңделуі мақсатында 
қаржылық қаражаттарды пайдалану мен құру бойынша қызметтің 
ерекше түрі.
Кеңес беру -  қаржыны, маркетингті басқару. Өндірушілердің 
мүмкіншіліктерін бағалау, жалпы басқару бойынша көмек пен 
кеңес берумен байланысты қызмет.

Қызметтің алғашқы үш түрін қайта өндірудің сатысымен 
байланысты айырады жэне негізгі түрлерге жатқызады, өйткені 
қызметтің нэтижелері соңғы немесе өндіргіш түтынуға дайын, 
қызмет немесе тауарлардың өндірісі болып табылады.

Қызметтің соңғы түрін (төртінші) кэсіпкерлік қызметің 
қөмекші түрлеріне жатқызады, өйткені бүл қызметің нэтижелері 
тэсілдер, әдістер, технологиялар мен жобалар болып табылады. 
Олардың қолданылуы қызмет сапасын жоғарлатады, бэсекеге 
қабілеттілігін жоғарлатады немесе оларға деғен өндірілуі мен 
жүзеғе асырылуының шығысын төмендетеді.

Қызметтің ерекшеліктерімен байланысты үйымның 
кэсіпкерлік қызметтері тек қана шартты түрде ғана белгілі бір 
түрге гана жатқызылуы мүмкін.

Осылайша, туроператорлардың қызметі көп жағдайларда 
өнімнің және оның бөлшектік өндірісімен түтүнушыға 
көтерілуінің үйымдастырушылық дайындығын қүрайды. 
Сондықтанда туроператорлардың қызметін шартты түрде 
өндірістік кәсіпкерлікке жатқызуға болды.

Турагенттер делдалдардың қызметін -  турларды 
сатушылардың функңиясын атқарады. Одан басқа, олар жеке 
қызмет жэне т.б. Бүл аралас қызмет түрі.

Контрагенттер -  қызметтерді орындаушылар, (қонақ 
үйлер, мейрамханалар, тасымалдаушылар, экскурсиялық бюро 
жэне т.б) олар қызметті, турөнімдерді түтынушыларға көрсетеді,
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қызмет өндірісінде де белсенді түрде қатысады және осы негізде 
өндірістік кәсіпкерлерге жатқызылуы мүмкін.

Үйымдар үйымдастырушылық дайындықты, қызметті 
сату мен орындауды қоса атқара алады. Бүл жагдайда фирма бір 
мезгілде кәсіперлік қызметтің бірнеше түрін атқара алады.

Кеңес берушілік кәсіпкерлік қызмет кеңінен қолданылады. 
Қызметтің сапасы неғүрлым жоғары және қызмет 
көрсетушілердің қүрамы күрделірек болса, соғүрлым қызметтің 
жүзеге асырылуы мен қүрылу процесіне маман кеңесшілердің 
саны көбірек болады. Осылай клубты демалыс келесідей 
қатысушыларды қолданады: промоутерлерді (жоба жасаушылар), 
сату бойынша мамандар, курорттарды басқарушылар, клубты 
демалыс орнын айырбастау бойынша мамандар жэне т.б.

Қайталауга арналган сурақтар:
1. Кэсіпкерлік қызметтің үғымы
2. Кәсіпкерлік қызметтің мазмүны
3. Кәсіпкерліктің екі (моделі) үлгісі
4. Классикалық кәсіпкерлік үғымы
5. Инновациялық кэсіпкерлік үғымы
6. Кэсіпкердің бойында болуы қажет қасиеттер
7. Кәсіпкерлік қызметте қандай сатыларды боліп шығарады
8. Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық теориялары
9. Экономикалық жағдай түсінігі
10. Әлеуметтік жағдайлар түсінігі
11. Қүқықтық жағдайлар түсінігі
12. Экономикалық жүйе анықтамасы
13. Нарықтық жүйенің ерекшеліктері
14. Кәсіпкерлік қызмет туралы ғалымдардың алғашқы идеялары
15. Кэсіпкерлік идея анықтамасы
16. Фирма жаңадан қүрылған кездегі қажетті қүжаттар
17. Ф.Котлер бойынша кәсіпкерлік қызметтің мемлекеттік 

реттелу қажеттілігі, қандай себептерден туындайды
18. Кэсіпкерлік қызметтің жалпы қабылдаған жіктелуі 

кэсіпкерліктің қандай түрлерін бөліп шығарады



2 КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ 
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ФОРМАЛАРЫ

1. Қазіргі замангы бизнес негіздеріндегі кәсіпкерлік ңызмет 
мазмүны
2. ҚР-дагы кәсіпкерлік қызметтің үйымдастырушыльщ- 
қуқықтық формалары
3. ҚР-дагы кәсіпкерлік қьізметті мемлекет тарапынан қолдау

1. Қазіргі заманғы бизнес негіздеріндегі кәсіпкерлік 
қызмет мазмуиы

Қазақстанда кәсіпорынның ұйымдастырылу нысандары 
"Меншік туралы" Заңға сәйкес мемлекеттік, жеке меншіктік, 
меншіктің аралас, нысандары құрылды.

Мемлекеттік кэсіпорындар мұнда негізгі құралдар 
мемлекеттік меншігінде болады. Мемлекеттік органдардың 
қарамағында болатын кәсіпорындарды қазыналық деп атайды.

Мемлекеттік холдинг-компаниясы - Холдинг деп үлкен 
корпораңиялардың ортақ мүдделерінід сақталуына акңиялардың 
бақылау пакеті арқылы біріңғай бақылау жасауды айтады. 
Алғашқы кезенде Қазақстанда мемлекеттік акционерлік 
кэсіпорындары құрылғанда халық шаруашыльіғы салаларында 
көптеген холдингтер көріне бастады.

Жеке кэсіпкерлік - бұл жеке кэсіпкерліктің ең жай нысаны, 
мүнымен айналысуга эрекетті әрбір азаматтың қүқығы бар.

Толық серіктестік - екі немесе одан да көп тең құқықты 
адамдардың ұйымдасқан шаруашылық қоғамның бірлестігінің 
түрі. Олар кәсіпкерлік кызметті жүзеге асыру үшін бірігіп, 
жасасқан шарт негізінде өз мүліктерімен қогам алдында жауапты 
болады. Толық серіктестіктің мүлкі қатысушылардың үлес (пай) 
жарнасы негізінде (ақшалай жэне басқа түрде) қалыптасады.

Коммандиттік (сенімгерлік) серіктестік - шаруашылық 
қоғамдарының бір түрі. Оған шарт жасасу негізінде екі, одан да 
көп кісі біріге алады. Алайда олар мүлікке деген 
жауапкершілігіне қарай екіге бөлінеді. Бірінші топқа жататындар 
толық үлесшілер (пайшылар) немесе коммандиттік серіктестіктің 
толық мүшелері деп аталады. Олар қоғамның борышы үшін өз 
мүліктерімен толық жауап береді. Ал коммандиттер, сенім
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бірлестігіндегілер деп аталатын екінші топтағылар қоғамға 
қосқан жарнасы көлемінде жауапты.

Жауапкершілігі шектеулі қоғам -  кәсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыру үшін екі, одан да көп адамды біріктіретін қоғамның түрі. 
Жауапкершілігі шектеулі қоғамнын оның мүшелері есебінен 
жиналған жарғы қоры бар. Жауапкершілігі шектеулі қогам 
жабық қоғам, яғни қоғам мүшесі өз үлесін қоғамның басқа 
мүшелерінің келісімімен басқа адамға немесе үшінші кісіге бере 
алады. Қоғам акциялар шығармайды. Мүның өзі қоғам 
мүшелеріне сырт жақтан қаржы тарту мүмкіндігін шектейді.

Қосымша жауапкершілік жүктелген қоғам - қатысушылардың 
жарғылық қорға өздерінің міндетті салымдарымен жауап беретін 
қоғам, ал бүл қаражаттардын жетіспейтін кезінде - қосымша 
өздерінің мүліктерімен салған салымдарынын үйлесімді 
мөлшері.

Ашық акциоиерлік қоғам - бүл заңдық қүқық, жарғысы бар 
қоғам. Ол рүқсат ету жолымен қүрылады, акцияда бірден үлесі 
бар, белгілі мөлшерде бір бөлшектенген негізгі капиталы болады. 
Олардың негізгі капиталы акцияларга бөлінеді. Акцияның 
ақшалай сомасы негізгі капитал көлеміне сай келуі керек.

Жабық акционерлік қогам - ашық акционерлік қоғамнан 
акцияларды таратудың ерекше эдісімен езгеше. Оның мэні 
акционерлік қоғамның акциясын сатьш алуды акционер 
басқалармен салыстырғанда артық қүқыққа ие болады. Міне, 
осыдан барып, акционерлік қоғамның өнеркэсіпте, саудада, банк 
жэне сақтандыру жүйесінде, экономиканың басқа да 
салаларында кеңінен дамуына эсер етеді.

Өндірістік кооператив - бүл қоғамның қызметі принципінде 
табыс табу емес, қоғам мүшелеріне көмек етіп, ықпал жасау. 
Кооператив кәсіпкерлік нысанына тэн жағдай, оның мүшелерінің 
сол кооперативпен тығыз байланыс орнатуында. Кооператив - ол 
заңды иегер.
Кэсіпкердің табысқа жетуі өзі функциялайтын жағдайлардан 
тәуелді болады. Олардың кейбіреулері мыналар:

Кэсіпкерлік орта -  бүл кәсіпкерліктің нэтижелеріне эсер 
ететін жэне кэсіпкерлік жүзеге асырылатын қоғамдық жағдай. 
Жағдайдың келесідей топтары бар.
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2. ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырушылық- 
күқықтық формалары

Кәсіпкерлік эр түрлі формада болады. Оларды топтастыру 
иегізінде екі белгі жатыр: меншік формасы жэне фирма көлемі. 
Меншік формасына байланысты кәсіпкерлік мемлекеттік және 
жеке болып бөлінеді.

Мемлекеттік кэсіпкерлік - әдетте тұрақты жэне капитал 
сыйымдылығы жоғары, үкіметтің каржылық жэне 
үйымдастырушылық жағынан қамқорлығында болатын 
кәсіпкерліктің түрі. Жеке кәсіпкерлік -бір ғана адам айналысатын 
бизнес. Жеке сектор мемлекетікке қарағанда бірқатар 
артықшылықтарға ие: 
қызмет сферасын тандау еркіндігі; 
бизнес колемінің шектелмеуі; 
қатаң бағамен шектелмеуі.

Әр меншік иесі өз пайдасына өзі ие, кез келген өндірісті өзі 
жасай алады. Ол тек табыс салығын төлейді жэне корпораңия 
үшін бекітілген салықтан босатылған. Бірақ кемшілігі 
капиталдың аздығы мен жауапкершіліктің шектелмеуінде жатыр.

Экономиканың жеке меншік секторындағы кәсіпорындар 
кэсіпорын иелері бір немесе бірнеше адам болып келулеріне, 
кәсіпорын жүмысы үшін жауапкершіліктеріне, кэсіпорынның 
жалпы капиталына жеке капиталдарды қосу тэсіліне байланысты 
бөлінеді.

Серіктестік - екі немесе одан да көп адам бірлесіп айналысатын 
бизнес. Серіктестіктің бірнеше түрлері бар. Енді олардың 
әрқайсысына тоқталайық.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік - кәсіпорынға өз 
қаражатын қосқан адам кәсіпорынның міндеттемелері бойынша 
өзі косқан қаражат мөлшерінде ғана жауапкершілік көтереді.

Жауапкершілігі шектеусіз серіктестік - кэсіпорынға өз 
қаражатын қосқан адам кэсіпорынның міндеттемелері бойынша 
өзінің барлык мүліктерімен ортақ жауапкершілікте болады.

Толық серіктестік - мүшелердің үлестік (пай) меншіктігіне 
негізделген. Серіктестіктің барлык мүшелері шаруашылық 
қызметтің нәтижесі бойынша өздерінің жеке мүліктерімен толык 
жауапкершілікті көтереді. Қаржылы жылдың қорытындысы
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бойынша серіктестік тапқан таза табыс қатысушылар арасында 
олардың жарғылық капиталға қосқан үлесіне сәйкес бөлінеді.

Артықшылығы: айтарлықтай қаражатты салыстырмалы
түрде кысқа мерзім ішінде жинақтауға болады; қаражат салу 
бағытында жүмыла кірісіп кете алады, экономиканың эр түрлі 
салаларына қаражат салуда эртүрлілікті қолдана алады.

Кемшілігі: таза табысты бөлу кезінде серіктестікке
қатысушылар арасында киындық туады; салық салуда жеңілдік 
жоқ.

Командитті серіктестік - үлестік меншікке негізделген. 
Командитті серіктестік өзінің салымы мөлшерінде жауапкершілік 
көтеретін, салымшы мүшелерді (коммандистер) жэне міндетгеме 
бойынша толық ортақ жауап беретін толық жолдастарды (өзінің 
мүлкімен жауап беретін жауапты серіктестерді) қамтиды.

Артықшылығы: баскаруға қатысы жоқ, бірақ өз капиталы 
болғанды қалайтындарды серіктестікке тартуға болады.

Өндірістік кооператив - өндіріс, қайта өндеу, өткізу, сауда, 
түрмыстық қызмет көрсету саласында бірігіп шаруашылық 
жүргізу үшін азаматтардың ерікті бірлестігі.

Акционерлік коғамдар - бірге кәсіпкерлік қызмет істеу үшін 
бірлескен түлғалар жиынтығы. Корпорация меншігіне күқық 
акциялар бойынша бөлінген, сондықтан корпорация иелері акция 
үстаушылар, ал корпорация акционерлік коғам деп аталады. 
Акционерлік коғамдар ашық жэне жабық болып бөлінеді.

Ашық акционерлік қоғам - бүл акция шығарып жэне оны 
сату арқылы көптеген қатысушышардың қаражаттарын біріктіру 
жолымен ақшалай қаржысы қүралған кәсіпорын.

Жабық акционерлік қоғам - акцияларды тек оның 
қүрылтайшылары арасында немесе алдын ала белгіленген 
адамдар арасында гана бөледі.
Корпорацияның артықшылықтарына мыналар жатады: 
акциялар жэне облигациялар сату арқасында ақша капиталын 
тартуда шектелмейтін мүмкіндіктер;
басқару функцияларын орындау үшін кәсіби мамандарды тарту;

корпорация қызметінің түрақтылығы, өйткені 
акционерлердің біреуінің қоғамнан шығып кетуі фирманың 
жабьлуына ықпал етпейді.
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Кемшіліктері: корпорация табысының акция ұстаушыларга
дивидент түрінде төленетін бөлігіне екі жақты салық салу: 
бірінші рет корпорация пайдасының бір бөлігі ретінде, ал екінші 
рет акция иесінің жеке табысының бөлігі ретінде. Кіші 
корпорациялардың иелері үшін екі жакты салық салудьің 
ауыртпалыгы елеулі. Сондықтан АҚШ-та бүндай фирмаларға 8 
корпорациялары (зтаіі Ьшіпізз согрогаііоп) статусын алуға 
болады. Бүл кезде корпорация табысы олардыц иелерініц табысы 
болып саналады және тек табыс салығы алынады.

Кәсіпкерлік көлеміне қарай шағын, орта, ірі болып бөлінеді, 
Шетелдік тэжірибені ескере отырып, Қазақстан жағдайында 
шағын бизнеске мынадай анықтама беруге болады: шағын бизнес 
бір немесе бірнеше инвестормен I қүрылатын географиялык 
шектеулі аймақта қызмет ететін нарықтың шектеулі үлесіне ие, 
басқару сипаты икемділікпен ерекшеленетін кәсіпорындар. 
Шағын бизнестің ерекшеліктеріне оның икемділігін, өндірілетін 
онім мен қызмет түрін тез өзгертуге кабілетті, технология жэне 
басқа да қызмет сфераларында жаңалықты ендіруге икемділігін 
жатқызуға болады. Сонымен қатар жүмысшылардың басқару, 
табысты бөлуге қатысуға тікелей мүмкіндігі бар. Ірі фирмаларда 
қүрылтайшылар кэсіпорынды басқаруға кэсіпқой менеджерлерді 
тартады, бүл өз кезеғінде екі жақ мүдделерінің келіспеушілігін 
туғызады, нэтижесінде басқару тиімділігі төмендейді. Шағын 
жэне орта кэсіпорындарда мүндай келіспеушілік жоқ, өйткені 
кэсіпорынның негізін қалаушы мен менеджер бір адам болып 
табылады. Шағын кәсіпорынды қүрудың бірнеше формасы бар: 
жаңа кәсіпорынды бастау, бизнесті сатып алу, франчайзинг жэне 
жанүялық бизнес. Батыс елдерінде шағын бизнес 
шаруашылықтың елеулі бөлігін қүрайды. Мүнда бизнестің 
франчайзингтік жэне венчурлық формалары кең тараған. Біздің 
республика үшін шағын бизнес формаларына франчайзинг пен 
жанүялық бизнесті жатқызуға болады.

Франчайзинг - ірі фирманың фабрикалық маркасын 
пайдалануға күқық алу үшін жэне белгілі бір сферада, белгілі бір 
территорияда өз қызметін жасау үшін келісім шарт жасайтын 
үсақ жеке фирмалар жүйесі. Олардың бағаны төмендетуге, 
тауарды жеткізуге, құрал-жабдықтар сатып алуға, несие алуға
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кемек түрінде жеңілдіктері бар. Франчайзингтік катынастардың 
3 типі бар:

Франчайзер - өнім шығарушы немесе қызмет көрсетуші 
фирма өзінің өнімін өндіру немесе қызмет көрсетуге франчайзи 
құқығын береді.
Франчайзер - өнімді негізгі өндіруші өзінің өнімін көтерме 
саудамен сату бойынша франчайзи қүқығын береді.

Франчайзер - көтерме саудагер, фрачайзи фирмаға бөлшек 
сауда бойынша кұкық береді.

Артықшылығы: оқыту мен дайындау, қаржылық көмек, 
маркетингтік көмек, басқару көмегі, бизнесті тез бастау, қауіп- 
қатер деңгейінін төмендігі.

Кемшілігі: франчайзингтік төлем, өсу шектеулілігі,
тәуелсіздіктің шектеулілігі, келісім-шарт мерзімі мен іс- 
қимылдын шектеулілігі, тек бір гана франчайзермен лсұмыс 
жасау мүмкіндігі.

Шағын бизнестің қалыптасуының келесі жолы - бір жанұя 
мүшелерінің күшімен құрьшған жэне қызмет істейтін жанұялық 
бизнес. Жанұялық бизнестің басты артықшылығы бизнесті 
жүргізуге көмектесетін туысқандық байланыстардың болуы. 
Тағы бір артықшылығы ірі корпорациялармен салыстырғанда 
жұмысшылардың жағдайына жоғарғы дэрежеде көңіл бөлінеді. 
Жанұялық бизнес кэсіпорындары кәсіпорын мөлшері, өнім мен 
қызмет түрі бойынша эр түрлі ерекшеленеді.

Венчурлық фирма - ғылыми зерттеулерді жасаумен 
шүғылданатын коммерциялык үйымдар. Олар жаңалықтармен 
бизнес жасайды. Қазақстанда кэсіпкерлік қызмет формалары 
Қазақстан Республикасының Азаматгық кодексімен анықталған. 
Соған сэйкес барлық үйымдар (заңды түлғалар) коммерциялық 
жэне коммерциялық емес болып бөлінеді. Коммерциялық 
фирмалар шаруашылық серіктестіктер, өндірістік кооперативтер, 
акционерлік қоғамдар, мемлекеттік жэне жергілікті унитарлық 
кәсіпорындар формасында күрыла алады. Коммерциялық ёмес 
фирмалар түтыну кооперативтері, қоғамдык жэне діни 
ұйымдар, қайырымдылық қорлар формасында құрылады.

Нарықтық қатынасқа көшу жағдайында кәсіпорынның 
өндірістік қызметін дамыту және олардың техникалық 
жабдықталуын жоғарылау үшін несиелік ресурстарды, соның
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ішінде лизингті пайдалану қажет. Лизинг несиенің бір түрі 
ретінде кэсіпорындарға қажетті тауарларды жэне қызметтерді аз 
мөлшерлі шығымен өндіруге жэне жоғалтуларды сақтауға 
мүмкіндіқ береді.

Қазақстан қазіргі кезде нарықтық экономиканы дамытуға 
бағытталған қүрылымдық реформаны қамтитын бағдарламаны 
жүзеге асыруда. Қазақстандағы экономиканы реформалау 
процесі 1991 жылы желтоқсанда тэуелсіздікті жариялағаннан 
кейін күшейе түсті. Сол сәттен бастап қазіргі уақытқа дейін 
бірнеше реформалар іске асырылды:
1992 жылы қаңтарда-бағаны ырықтандыру;
1993 жылы қаңтарда қабылданған Конституция;
1993 жылы сәуірде-¥лттық жекешелендіру бағдарламасы;
1993 жылы қарашада -  үлттық валюта-теңге;
1993-1994 ж.ж. дағдарысқа қарсы бағдарлама;
1995 жылы ҚР Конституциясында жеке меншікті мойындау;
1994-1996 ж.ж. қатаң ақша-несие саясатын жүргізу, индикативті 
жоспарлар;
1997 жылы қазан -  Қазақстанды дамытудың 2030жылға арналған 
даму стратегиясы;

Еліміздің 2030 жылға дейінгі мерзімге белгілеген басты 
жеті бағыты мыналар: 
үлттық қауіпсіздік жэне тәуелсіздік 
ішкі саясаттағы түрақтылық жэне қоғамды нығайту 
инвестиңияның жоғарғы деңғейінен жэне ішкі қаражатпен 
нарықтық экономика негізінде экономиканы көтеру 
Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білім алуы, жақсы 
түрмысы
Энергетикалық ресурстар жэне ннфрақүрылым 
Кәсіпқой үкімет
Сыбайлас жемқорлықпен жэне қылмыспен күрес.

Өз экономикасын қайта қүрудағы өте күрделі мәселелерді 
шешуге аяқ басқан Қазақстанның бастан кешкен
қиыншылықтарын ескермеуге болмайды. Ол жеке меншік 
сектордың жоқтығы, өндіріс ауқымындағы мемлекеттік 
кэсіпорыннан бастап сауда ауқымындағы монополиялар, ауыл 
шаруашылығындағы мемлекеттік сатып алу және несиелер мен 
мамандандырылған банкілерді мақсаткерлікпен бөлісуге дейін
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ескі құрылымға қоса макроэкономикалық тұрактылыктьщ 
қажеттілігі. Мүның сыртында экономикалық қызметке 
қатысушылар жүмыс істеуге мәжбүр болған жағдайдағы бағалар 
қүрылымы әлемдік нарықпен байланыста емес еді, халықтың 
психологиялық дайындығы, адамдардың нарықтық қатынастарға 
барабар ойлау жүйесі болмаған.

ҚР-ның “Қазақстан-2030” даму Стратегиясына орай 
Үкіметтің 1998-2000 жылдарға арналған іске асырар 
бағдарламасы жасалынды. ҚР Үкіметінің алдагы кезеңдегі 
қызметі төмендегідей басты міндеттерді орындауға бағытталған: 
-үлттық қауіпсіздікті нығайту;
-ішкі саяси түрақтылық пен қоғамды нығайту деңгейін ілгерілете 
беру;
-экономикалық өсу қарқынын үдету;
-элемдік нарыққа энергия шығарушыларды анықтау, жобалау, 
оның жекелеген учаскелерінде қүрылысты бастап, аяқтау 
жүмыстары;
-халықаралық сауданы дамытуды қамтамасыз ететін көлік пен 
коммуникаңияның негізгі нысандарын қайта қүру мен салуды 
аяқтау;
-мемлекетті басқарудың принңипті жаңа жүйесін қүру.

Адамдардың алдында қай елде болса да экономикалық билік 
және материалдық игіліктер кімнің қолында, фабрика, завод, 
дүкендер, жердің, материалдық және рухани байлықтардың 
иелері кім деген сүрақ түрады. Экономикалық биліктің мэні 
ол - негізгі қүрал-жабдықтарға жэне оның нәтижелеріне кімнің 
пелік жасайтындығында. Сондықтан эрбір мемлекеттің меншік 
туралы заңы болады. Меншік заң жағынан мүліктік 
қатынастарды анықтайды. Қүқық нормаларында әр түрлі 
азаматтар, жеке азаматтар, әлеуметтік топтар, кластар жэне 
мемлекет арасында материалдық байлық калай иеленіп, қалай 
бөлінетінін анықтайды. Меншік иесіне заңда көрсетілген мүлік 
тиесілі. Ол өз мүлігіне иелік жасау жэне билік жүргізу қүқысын 
алады. Сондықтан мемлекет жэне қүқық меншік катынастарын 
анықтайды, оны қорғайды. Қоғам өмірінде меншікке байланысты 
қатынастар эрқашан маңызды роль атқарған. Меншік белғілі бір 
затты жеке мүлік ретінде адамның иеленуінен шыққан. Меншік 
термині екі бір-біріне үқсамайтын түсініктерді білдіреді:
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Қоғам өзара қарым-қатынастағы жэне өздерінің ерекше 
мүдделері бар элементтерден түрады, яғни кәсіпкерлер және 
жұмысшылар. Өз тарпынан мүдделер өндірістің бағдар-бағытын 
апықтайды. Оны екі вариантқа топтауға болады.

Кэсіпкерлер мен жүмысшылардың қай-қайсысы болмасын 
өндірісті жүргізгенде (үйымдастырғанда) өздерінің мүддесінің 
қамтамасыз етілуін көздейді.

Өндірісті ұйымдастырғанда өздерінің мүддесін 
теңестіруге жэне оларды оңтайлы үйлестіруге үмтылады.

Адамзат қоғамының тарихи даму барысында құрал- 
жабдықтарға меншіктің эр түрлі формаларының болғандығы 
белгілі. Меншік экономикалық мағынасында шаруашылықты 
қоғамдастыру дәрежесіне тэуелді бөлінеді. Бүл жерде ең төменғі 
деңгей -  бүл жеке шаруашылық жүргізу. Қоғамдастырудың 
жоғарғы деңгейлері адамдардың қандай да бір ұйымдарға бірігу 
масштабының кеңеюімен қалыптасады.

Жалпы үлестік меншік келесі формалармен сипатталады: 
шаруашылық серіктестік, акңионерлік қогам, өндірістік 
кооператив, шаруашылық бірлестік, біріккен кәсіпорын.

Шаруашылық серіктестік-жарғылық капиталмен 
қатысушылардың үлесіне бөлінген коммерңиялық ұйым.

Акционерлік қоғам- жарғылық капиталы акциялардың 
белгілі бір санына бөлінген ұйым. Акция дегеніміз -  акционерлік 
қоғамға қаржы салғанын жэне АҚ пайдасының бір бөлігін 
дивидент түрінде алуға құқық беретін құнды қағаз.

Өндірістік кооператив- біріккен өндірістік немесе 
шаруашылық қызмет жасау үшін мүшелік негізінде 
азаматтардың ерікті бірлестігі. Мүндай қызмет оның 
қатысушыларының мүліктік пай жарналарын біріктіруге жэне 
кооператив мүшелерінің жеке еңбектік қатысуына негізделген.

Шаруашылық бірлестік -  заңды тұлгалар: шаруашылық 
серіктестіктер мен қоғамдар, өндірістік кооперативтер, 
мемлекеттік және басқа да кэсіпорындардың ерікті бірлестігі. 
Мұндай бірлестіктер ассоциация формасында құрыла алады. 
Ассоциация қатысушылары өздерінің дербестігін сақтайды жэне 
мүлкі оның мүшелерінің жарнамаларынан, қызметтен түсетін 
табыстан, несиеден тұрады.



Біріккен кәсіпорын -  отандық жэне шетелдік серіктердің 
капитал салуы негізінде құрылатын кәсіпорын. Ол шаруашылық 
қызметті, басқаруды жэне пайданы бөлуді бірігіп жүзеге 
асырады.

Үлестік меншіктен айырмашылығы жалпы біріккен иемдену 
типі бірқатар ерекшеліктерге ие:
A) әрбір меншік иесіне тиесілі мүлік иесі анықталмайды;
Б) біріккен меншіктің кез-келген қатысушысы өз бетінше, өз 
қалауы бойынша жалпы мүліктің қандай да бір бөлігін 
шаруашылық мақсатында пайдаланып, иемдене алмайды;
B) жалпы табыс қатысушылар арасында тең үлеспен немесе 
әрқайсысының еңбектік үлесіне тэуелді бөлінеді.

3. ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан 
қолдау

2007 ж. 12 қаңтардағы № 224 ҚР жеке кәсіпкерлік туралы 
заңы Кәсіпкерлердің қүкыктары мен заңды мүдделерін 
қорғаудың азаматтық- қүқықтық формалары

Кэсіпкерлік азаматтық-қүқықтық реттеу объектісі болып 
табылады. Азаматтық қүқықтың нормалары кәсіпкерлік 
саласында пайда болатын қүқықтық қарым-қатынасты ғана 
реттемейді,онда кэсіпкерлердің қүқығы мен заңды мүддесін 
сыбайлас-жемқорлықтан қорғауға бағытталған нормалар қатары 
бар. ҚР Азаматтық кодекс (жалпы бөлімі 27.12.1994
ж.қабылданған, іс-әрекетке 1.03.1995 ж.кірген,ерекше бөлім
1.07.1999 ж.қабылданған) жадталған жүйе қүратын заң болып 
табылады, ол мүліктік жэне жеке мүліктік емес қатынастың 
барлық ауқымын реттейтін қүқықтық негіз болып қызмет етеді, 
нарықтық экономика жағдайында дамиды. Азаматтық 
заңнамамен реттелетін қатынас саласында кэсіпкерлер заңмен 
тыйым салынганнан басқа кез-келген іс-эрекет жасауға қүқылы. 
Кәсіпкерлердің қүқығы мен заңды мүдделерін қорғау—бүл 
қүқыққа қол сүқпауды қамтамасыз етуге, бүзған жағдайда жэне 
бүзу салдарын жойған кезде оны жүзеге асыруға, жандандыруға 
бағытталған заңмен қарастырылған іс-шаралар жүйесі.ҚР АК 9 
бабы қүқықты қорғайтын органдарды, қорғау қүралдарын 
(тэсілдерін) жэне қорғау тэртібін белгілейді—сот, арбитраж 
немесе аралық сот. Кэсіпкерге АК 2 бабымен танысу қажет, онда

22



иіаматтық кодекстің негізгі қагндаларының біреуі бекітілген— 
кім болса да жеке істерге араласпауы. Бұл қағиданың 
мағнасының бірі—билік жэне басқару органдарына кэсіпкерлер 
оз мүлкіне қалай билік жүргізіп, өз пайдасын бөліп, кірісін 
иайдаланып жүргеніне ықпал жасауға тыйым салынуы. Осы 
қагидаға сәйкес сондай-ақ ешкімнің рұксатын, келісімін алу, 
ақпарат беру қажет емес, егер осыған үксас талаптар тікелей 
заңмен бекітілмесе. Біріншіден, кэсіпкерлік түсініктің мағнасын 
түсіну қажет. ҚР АК 10 бабы келесідей анықтама береді: 
“Кәсіпкерлік—ол меншік формасына қарамастан, тауарларға 
(жүмыстар, қызмет көрсету) суранымды қанағатандыру арқылы 
газа табыс алуға бағытталған, жеке меншікке (жеке кәсіпкерлік) 
пемесе мемлекеттік кэсіпорынды шаруашылық жүргізу 
(мемлекеттік кэсіпкерлік) қүқығына негізделген азаматтардың 
жэне заңды тұлғалардың бастамалы қызметі. Кәсіпкерлік қызмет 
ісәсіпкердің атынан, тәуекелмен жэне мүліктік жауапкершілікпен 
жүзеге асырылады”.

Кәсіпкерлік қызмет анықтамасынан шаруашылық қызмет 
келесі қажетті белгілермен сииатталады: а) нарықта өнім, қызмет 
көрсету, жұмыстар өндіру жэне сату арқылы кіріс (пайда) алуға 
бағытталған; б) бастама болып табылады, яғни кәсіпкердің тек өз 
ықтияры бойынша оның мүддесіне сәйкес жэне оның өз қарауы 
бойынша жүзеғе асырылуы мүмкін. Небір жетекші органның 
немесе тұлғалардың бұйрығы немесе тікелей нұсқауы бойынша 
іс-әрекетті жүзеге асыруды кэсіпкерлік деп есептеуге болмайды; 
в) кэсіпкердің толық мүліктік дербестігі базасында жүзеге 
асырылады. Кәсіпкер мүліктік базаның меншігі болып табылады, 
ол кәсіпкерлік барысында болуы мүмкін мүліктік шығын мен 
шығыстың толық қаупін көтереді; г) кэсіпкер азаматтық 
айналымда өз атынан сөйлейді.

Екіншіден, кэсіпкер ҚР Азаматтық кодексінің 10 бабының 3 
гармағын зерттеуі керек, онда кэсіпкерлерді қорғау жэне қолдау 
тәсілдері қаралады:

1) кэсіпкерлік қызметті, қызметтің лицензияланатын 
түрлерінен басқа, ешкімнің рұқсатын алмай-ақ жүзеге асыру 
мүмкіншілігі. Конституцияның 10 бабы ҚР-ң эр азаматының, 
арнайы рүқсат талап етілетін қызмет түрлерінен басқа (лицензия), 
ешбір шектеусіз жэне рүқсатсыз кэсіпкерлік қызметпен
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айналысуға құқығын бекітеді. Кәсіпкерлік қызметті 
лицензнялаудың негізгі міндеті не өз- өзінен немесе оны 
ойдағыдай емес жағдайда жүзеге асырған кезде мемлекеттік 
немесе азаматтар мүддесін бүзуы мүмкін түрлерін шектеу болып 
табылады. Кәсіпкерлікті лицензиялауға заңнамалық негіз болып 
1995 жылғы 17 сәуірдегі ҚР “Лицензиялау туралы” Заңы қызмет 
атқарады. Лицензияны беру шарттары бұзылған жағдайда ол 
заңсыз деп мойындалуы мүмкін. Лицензияны мерзімінен бұрын 
тоқтату, кері қайтарып алу, оның іс-әрекетін тоқтата тұру немесе 
оны заңсыз деп мойындау заңнамалық актілермен бұлтартпай 
белгіленген жэне сыбайлас-жемқорлыққа жол бермеу үшін оған 
қатаң сәйкес болуға тиіс;

2) кэсіпкерліктің барлық түрлерін экономиканың барлық 
саласында бір тіркеу органда шамасынша жеңіл тіркеу тэртібі. ҚР 
1995 жылғы 17 сәуірдегі “Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
және филиалдар мен өкілеттіктерді есепке ала тіркеу туралы” 
Заңмен заңды тұлғаларды тіркеудің жалпы тәртібі белгіленген, 
оның ішінде кәсіпкерлік қызметпен айналысатындарды да. Тіркеу 
кезінде кәсіпкерлік қызметпен айналысу заңдылығы тексеріледі. 
Қазіргі жағдайда мағнасыз деген желеумен тіркеуден бас тартуға 
тыйым салынады (тауарлар мен қызмет көрсетуге сұраныс жоқ, 
зор бэсекелестікд.б.). Тіркелу үшін кәсіпкер-өтініш беруші тек 
қана бір тіркеуші органға жүгінуге тиіс.Егер заңды тұлғаларды 
мемлекеттік тіркеу туралы заңмен талап етілетін құжаттар 
ойдағыдай құрастырылған болса, тіркеуші орғанның тіркеуден 
бас тартуға немесе өтініш берушіден небір қосымша
бұрыштамалар, келісімдер, рұқсат жэне т.б. талап етуге құқығы 
жоқ. Осы заңның 6 бабы заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 
тэртібін қарайды. Заңды тұлғаны тіркеу үшін тіркеуші органға ҚР 
Әділет министрлігі белгілеген форма бойынша өтініш беріледі 
жэне мемлекеттік жэне орыс тілдерінде құрастырылған үш дана 
кұрылтай құжаттары қосымша беріледі. Өтінішке ҚР-ң
заңнамасы белгілеген тэртіппен куэландырылған құрылтай
құжаттарды қосымша берумен бірге құрылтайшы немесе окілетті 
құрылтайшы қол қояды. Сол мезетте тіркеуші органға заңды 
тұлғаның орналасқан орнын куәландыратын қүжат, сондай-ақ 
заңды тұлғаның мемлекеттік тіркеу үшін жинақты бюджетке 
төлеғенін куэландыратын түбіртек немесе құжат тапсырылады.
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ІІІағын кәсіпкерлік субъектілері олардың орналасқан орнын 
куолапдыратын құжат тапсырмайды. Заң және басқа заңнамалық 
актілермен қарастырылғаннан басқа небір құжаттар мен 
мәліметтерді талап етуге тыйым салынады.Тіркеудің мағнасы 
жариялылық жағдайын жасайтынында, себебі тіркеуші орган 
арқылы кез келген мүдделі түлға заңды түлғаны сипаттайтын 
барлық материалдармен танысуға қүқылы, егер олар жабық 
пемесе мемлекеттік немесе коммерциялық қүпия болып 
габылмаса.Коммерциялық қүпияны сақтауды заңды қамтамасыз 
ету кәсіпкерлер мүддесін қорғаудың (ҚР АК 42 бабы) маңызды 
міарасы болып қызмет етеді. Коммерциялық (кэсіпкерлік) күпия 
чаңмен қорғалады.Коммерциялық қүпияны қүрастыратын 
мэліметтерді белгілеу тәртібі, оны қорғау қүралдары, сондай-ақ 
коммерциялық қүпия қүрамына кіруге тиіс емес мәліметтер 
іізілімі заңнамамен белгіленеді. Коммерциялық қүпияға 
мемлекеттік бақылау функцияларын, тергеу немесе сот іс- 
эрекеттерін орындау арқылы, қызмет жағдайымен жэне т.б. қол 
жеткізе алатын түлғалар оны басқа түлғаларға жарияламауға 
міндетті;

3) мемлекеттік органдармен жүзеге асырылатын кәсіпкерлік 
қызметті тексеруді заңнамалық актілермен шектеу. ҚР 
кәсіпкерлік қызметті жэне бақылау-қадағалау функцияларын 
жүзеге асыратын органдардың қызметін реттейтін нормативтік- 
қүқықтык актілердің көптеген саны қабылданған. Оларға ҚР 2006 
жылғы 31 қаңтардағы “Жеке меншік кәсіпкерлік туралы” 
заңдары, 2003 жылғы 22 желтоқсандағы «Мемлекеттік қүқықтық 
статистика және арнайы есеп жүргізу туралы", Бас прокурордың 
2004 жылғы 1 наурыздағы бүйрығымен бекітілген шаруашылық 
субъектілер қызметін тексерудің барлығын есепке алу бойынша 
Нүсқау. Кәсіпкер оларға оның қызметін тексерумен байланысты 
сүрақтар пайда болған жағдайда жүгіне алады.Тексеріс 
тағайындалғаны туралы акті негізінде тек қана бір тексеріс 
жүрғізіледі.Тексеріс тек қана тексеріс тағайындалған актіде 
корсетілген лауазымды түлғамен (түлғалармен) жасалады;

4) кәсіпкерлік қызметті заңнамалық актімен қарастырылған 
негіз бойынша шығарылған сот шешімі бойынша мәжбүрлікпен 
тоқтату. Кәсіпкерлік қызмет кез-келген негіз бойынша 
тоқтатылуы мүмкін. ҚР АК 49 бабы заңды түлғаның сот шешімі
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бойынша таратылу жағдайларын қарайды: банкрот болған 
жағдайда; заңды тұлғаны оны құрғанда заңнамалық бұзушылық 
жіберілғен кезде тіркелгенін заңсыз деп мойындаған кезде; заңды 
тұлғаның жарғылық мақсаттарына қайшы қызметті эрдайым 
жүзеғе асырғанда; қызметті тиісті рүқсатсыз (лицензиясыз) 
немесе заңнамалық актілермен тыйым салынған қызметті, немесе 
бірнеше дүркін немесе дөрекі заңнамалық бүзушылықпен, оның 
ішінде декларация бермеумен жүзеге асырылса; заңнама 
қарастырған басқа жағдайларда;

5) заңнамалық актілермен жеке меншік кәсіпкерлік үшін 
тыйым салынған жүмыстар, тауарлар жэне қызмет көрсету 
түрлерін, экспортқа немесе импортқа тыйым салынған немесе 
шектелген тізілімдерін белгілеу. ҚР АК 49 бабының 2 т.4 т. 
заңнамалық актілермен тыйым салынған қызметті жүзеге асырған 
кезде заңды тұлғаны сот тэртібінде таратуын қарастырады. 
Мұндай актілермен жеке меншік кәсіпкерлік үшін тыйым 
салынған жұмыстар, тауарлар және қызмет көрсету түрлерін, 
экспортқа немесе импортқа тыйым салынған немесе шектелғен 
тізілімдер қарастырылуы мүмкін. Мемлекеттік заңды тұлғалар 
үшін шектеу олардың құрылтай құжаттарымен жэне олардың 
құқықтық мэртебесі туралы нормативтік актілермен, сондай-ақ 
Қазақстанның халықаралық келісімдерімен қарастырылған;

6) мемлекеттік органдарды, лауазымды тұлғаларды, сондай-
ақ басқа тұлғаларды жэне ұйымдарды кәсіпкерлер алдында 
олардың қызметіне заңсыз кедергі жасағаны ұшін заңнама 
белгілеген мұліктік жауапкершілікке тарту. ҚР АК 922 бабы 
мемлекеттік органдармен, жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарымен, сондай-ақ олардың лауазымды адамдарымен 
келтірілген зиян үшін жауапкершілік
қарастырылады.Мемлекеттік органдардың заңнамалық актілерге 
сәйкес емес актілер шығарғаны нәтижесінде келтірілген зиян сот 
шешімі негізінде, акт шығарған органдардың, лауазымды 
адамдардың кінәсіне қарамастан, орнын толтыруға жатады. Зиян 
орны мемлекеттік қазына есебінен толтырылады. Лауазымды 
адамдардың, мемлекеттік органдардың экімшілік басқару 
саласындағы Заңсыз іс-әрекеттерімен (эрекетсіздігімен) 
келтірілген зиян орны осы органдардың билігінде тұрған ақша 
есебінен жалпы негізде толтырылады;
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7) атқарушы, бақылаушы және қадағалаушы органдарға 
клсімкерлік субъектілермен осы органдардың функциясына 
лсаіагын міндеттерді орындауға келісім-шартқа тұруға тыйым 
салу.
Косіпкерлік субъектілерімен келісім қатынастарға түсу ҚР 1998 
жылгы 2 шілдедегі “Сыбайлас-жемқорлықпен күрес туралы” 
'іаңы қарастырған сыбайлас-жемқорлықпен күрестің негізгі 
қагидаларына қайшы, оның 5 бабының 9 тармағы бақылау 
жасайтын жеке жэне заңды түлғаларга кәсіпкерлік қызметпен 
айналысуға мемлекеттік реттеудің болмауы туралы жариялайды.

Қайталауга арналган сурақтар:

1. Қазіргі заманғы бизнес негіздеріндегі кәсіпкерлік қызмет 
мазмүны
2. Мемлекеттік холдинг-компаниясы түсінігі
3. Жауапкершілігі шектеулі қоғам
4. Ашық акционерлік қоғам
5. Жабық аьсционерлік қоғам
6. Кәсіпкерлік орта үғымы
7.ҚР-дағы кэсіпкерлік қызметтің үйымдастырушылық-қүқықтық 
(|)ормалары
8. Кәсіпкерлік формалары
9. Мемлекеттік кэсіпкерлік анықтамасы
10. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік
11. Жауапкершілігі шектеусіз серіктестік
12. ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметті мемлекет тарапынан қолдау
13. Кәсіпкерлік қызмет анықтамасынан шаруашылық қызмет 
қандай белгілермен сипатталады
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3 ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ 
ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ 

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛУЫ МЕН ДАМУЫНДАҒЫ 
НАРЫҚТЫҢ НЕГІЗГІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ МЕН ТИПТЕРІ

1. Нарықтың инфрақүрылымы: мәні және негізгі элементтері
2. Нарықтың элементтері: сауда және коммерция
3. Кәсіпкерлік қызметті үйымдастырудагы нарықтың 
типтері

1. Нарықтың инфрақүрылымы: мәні және негізгі 
элементтері

Нарықтың сипаттамасы оның құрылымының, әрекет етуші 
тұлғаларының және олардың қызығушылық объектілерінің 
зерттеуінсіз толық болмайтын еді. Нарықтың әрекет етуші 
тұлғалары немесе субъектілері үй шаруашылығы, фирмалар және 
мемлекет болыи табылады.
Үй шаруашылығы - бүл бір немесе бірнеше түлғаның 
қүрамындағы экономикалық бірлік. Ол:
- өз бетінше шешім қабылдайды;
- қандайда бір өндіріс факторының иеленушісі болып табылады 
жэне өзінің мүлкін, капиталын, жүмыс күшін сата алады немесе 
жалға бере алады;
- Фирма - бүл экономикалық бірлік. Ол: сату мақсатымен өнім 
дайындау үшін өндіріс факторларын пайдаланады; пайданы 
максимизаңиялауға үмтылады; өз бетінше шешім қабылдайды.

Мемлекет қоғамдық мақсаттарға жету үшін нарыққа және 
шаруашылық субъектілеріне бақылауды қамтамасыз ету үшін 
саяси жэне занды билікті жүзеге асыратын үкіметтік 
мекемелермен үсынылған.

Үй шаруашылықтары, фирмалар және мемлекет нарық 
объектілерін сату және сатып алу, пайдалану, иелену туралы 
экономикалық қатынастарға кіреді. Нарықтық шаруашылықтың 
объектілері: тауарлар мен қызметтер, өндіріс факторлары 
(еңбек, жер, өндіріс факторлары), ақша, күнды қағаздар 
субсидиялар, элеуметтік төлемдер т.б. болып табылады. 
Нарықтың нақты қүрылымы бар.
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Нарық құрылымы - бұл нарықтың бөлек элементтерінің ішкі 
қүрылысы. Нарықтың құрылымын эр түрлі критерийлермен 
жіктейді. Олардың ішіндегі маңыздылары келесілер болып 
габылады:

экономикалық міндеттеріне байланысты: тауарлар мен
қьгшеттер нарығы, өндіріс қүралдары нарыгы, еңбек нарығы, 
ішнестиңиялар, қүнды қагаздар, қаржы нарығы;

гсографиялық орналасуына байланысты: жергілікті, аймақтық, 
ул гтық жэне әлемдік нарықтар;

бэсекенің шектелу дэрежесіне байланысты: монополиялық, 
олигополиялық, еркін жэне аралас нарықтар; 

саласы бойынша: автомобиль, бидай нарығы; 
сату түріне байланысты: көтерме, бөлшек сауда нарығы.

Қазіргі нарық инфрақұрылымсыз, яғни көмекші салалар 
мен ұйымдарсыз мүмкін емес. Нарық инфрақұрылымы - бұл 
марық қатынастарының сәтті жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 
коммерциялық жэне мемлекеттік фирмалар мен мекемелердің 
жиынтығы. Нарық инфрақұрылымының үш түрін ажырату 
қабылданған: тауар, қаржы және еңбек нарығы.

Тауар нарығының инфрақұрылымы биржалық емес 
сипаттағы делдал фирмалары, жәрмеңкелермен,
аукңиондармен, көтерме жэне бөлшек сауда кэсіпорындарымен, 
гауар биржаларымен ұсынылған. Қаржы нарығының 
ммфрақұрылымы өзіне валюта жэне қор биржаларын, 
банктерді, сақтандыру компанияларын жэне қорлады қосады. 
Еңбек нарығының инфрақүрылымы өзіне еңбек биржасын 
еңбекпен қамту қызметі мен кадрларды даярлау мен жұмыс 
күшінің миграциясын реттеуді жэне т.б. қосады.

Көріп отырғандай классикалық нарықтық
инфрақұрылымның негізгі элементтері сауда торабы, биржалар, 
және банктер болып табылады.

Бүдан басқа нарықтың сәтті жұмыс істеуі жарнамасыз, 
ақпараттық және кеңес беру қызметтерінсіз, тексеру жэне 
бақылау мекемелерінсіз мүмкін емес.

Соларға келейік.
Жарнама (лат.- айқайлаймын) - бүл сұранысты көбейту 

мақсатымен тауарлар мен қызметтер туралы мәліметтерді тарату. 
Ол тауар өндірісінің дамуының алғашқы кезеңінде пайда болды.
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Ежелгі Грецияда жэне Римде коммерциялық сипаттағы 
хабарландырулар ағаш, қола, сүйек тақтайларда жазылып 
қала жаршыларымен айқайлап оқылған. 20 ғ. басында жарнама 
бәсеке күресінің негізгі қүралдарының бірі бола бастады. 70 ж. 
ортасынан бастап жарнамалық бизнестің индустриясы жарнама 
агенттіктерінің кең торабымен түсіндіріледі, ал жарнаманың өзі 
маркетингтің қүрамдас бөлігі ретіндегі жаңа басқару жүйесінің 
элементі ретінде қарастырылады.

Ақпарат (лат. - мәлімдеу) - бүл нарық жағдайын 
болжамдау жэне талдау жасауға қолданылатын мәліметтер. Кез 
келген фирма сүраныс туралы, үсыныс туралы, пайда нормасы 
туралы, қай жерде қымбатқа сатып және арзанға сатып алуға 
болатыны туралы ақпаратты қажет етеді. Алған мәліметтердің 
негізінде фирма өзінің жүріс - түрысының стратегиясын жасайды. 
Нарық инфрақүрылымының қазіргі кезеңіне жекеленген 
ақпараттан мәліметтерді автоматты өңдеудің информациялық 
жүйесін құруға өту тән.

Консалтинг - коммерциялық бастамаларда 
мамандандырылған фирмалармен жүзеге асырылатын 
бақылаушылық кеңес беру. Қызметтер ноу-хау, лицензиялар, 
қызметтер мен тауарлар нарығының болжалдауымен жэне 
зерттеуімен көрсетіледі. Сонымен қатар заң қызметтері 
көрсетіледі. Жеке мамандарды үстаудан осындай кеңестерге 
төлеу арзанга түсетіндіктен фирмалар консалтингті кең ауқымда 
пайдаланады.

Аудит компаниялары ( ағылш. ревизор) - бүл фирманың 
бизнес сферасында мүмкіндіктерін бағалау мақсатымен 
фирманың қаржы - шаруашылық қызметінің кешенді 
ревизиясын жүзеге асыратын үйымдар. Әдетте, аудит 
компаниялары акционерлік компаниялардың қызметін бақылап 
отыратын мемлекеттік органдардан арнайы өкілдік алады.

Қорытынды: Нарық инфрақүрылымы нарық
қатынастарынан туындайды. Ол нарық қатынастарының 
қатысушыларына, олардың қызығушылығының іске асуына 
жэне қызметтерінің өркениетті сипатын қамтамасыз етуді 
жеңілдетуге бейімделген.
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2. Нарықтын элементтері: сауда және коммерция
Қоғамға өндіріс сферасынан басқа тауарларды 

іуіі.шушыларға жеткізуді қамтамасыз ететін эрекеттердің 
ж и ы п ты ғы  қажет. Экономикалық өнімнің өндірушілерден 
і ү і і.и іушыларға қарай жылжумен байланысты қызмет аймағы 
ОЙпалым сферасы деп аталады. Айналым сферасында өнім 
1'ііі'ушының қолынан сатып алушының қолына өтеді, яғни меншік 
ііссіп әзғертеді. Тауардың бірінші меншік иесі сатушы мен екінші 
меппіік несі сатып алушының арасында пайда болатын тауар - 
акша қатынастарының ағенті немесе делдалы сауда болып 
іабы лады .

Сауда - бұл адамдардың тауар айырбасын және сату - сатып 
алу актін жүзеге асырумен байланысты қызметі. Тауарлардың 
сауда саттық операциялары өнім жасамайды, тек тауарды 
откізудегі қоғамның қажеттіліктерін қанағаттандырады. Берілген 
жагдай бүл әрекетті қызметке жатқызуға негіз береді.

Отандық экономикалық ғьлымда сауда қызметтерін 
пегізгі жэне қосымша қызметтерге бөлу қабылданған. Негізгі 
сауда қызметтеріне тауарды, жарнамаларды өткізумен, сатып 
алушының сүрапысын зерттеумен, жәрмеңкелерде, аукциондарда 
тауарларды көрсетумен байланысты әрекет жатады. Қосымша 
сауда қызметтеріне айналым сферасындағы өндіріс процесінің 
жалғасуымен байланысты қызметтер жатады: тасымалдау,
сорттау, сақтау жэне тауарларды орау.

Сауда әрекетін жүзеге асыру үшін капитал қажет. Оның 
алғашқы формасы сауда әрекетінің дербес түріне бөлінгенде 
үшінші ірі қоғамдық еңбек бөлінісі кезеңінде пайда болған көпес 
капиталы болды. Мүнан былай көпес капиталының орнына сауда 
капиталы келді. Сауда капиталы - бұл айналым сферасында 
жүзеге асатын және өнеркәсіп капиталынан бөлектенген капитал. 
Аліашқы кезеңде өнеркэсіпшілер, олардың тарапынан нарықты 
черттеуге жэне сауда торабын құруға қосымша шығындарды 
қажет ететін тауар өткізумен өздері айналысты. Біртіндеп бұл 
функциялар сауда кәсіпорындарына өтті. Нәтижесінде сауда 
каппталы өнеркэсіптіктен бөлініп дербес болды. Бұл процесс екі 
жаққа да тиімді болып шықты: өндіруші уақыт пен ақшаны 
үнемдейді, ал саудагер сатып алу мен сату бағасының
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арасындағы айырмашылық ретінде пайда болатын сауда 
пайдасын алады.

Қазіргі кезеңнің өзгеше ерекшелігі ірі компаниялардың 
өткізуді бақылау мақсатымен өзінің жеке өткізетін немесе 
сататын торабын құра отырып, өнімінің сатылуын қайтадан өз 
қолына алғандағы процесс.

Сауда тек сатқанымен ғана емес, сонымен қатар 
қалай сатуымен де сипатталады. ¥йымдастыру әдістеріне 
байланысты:
- нақты ақшаға сату;
- нақты емес ақшаға сату. Бұл жағдайда тұтынушының орнына 
нарық и пфрақұрылымынын қажетті элементі болатын банк 
есептеседі.
- тауарларды несиеғе сату;
- тауарларды сатып алушының мүлкін кепілге алу арқылы сату;
- тауар айырбасымен сату, яғни бартер.

Сатудың көлемдік белгілеріне байланысты көтерме жэне 
бөлшек сауда деп бөледі. Олар сонымен катар бағаларымен 
ерекшеленеді: бөлек сатқан тауарлардың көтермелеп сатқан
тауарлардан бағалары төмен болады. Сатушы үшін тиімді тауар 
сату есебінен табыс алуға бағытталған сауда әрекеті коммерция 
деп аталады. Коммерцияның өзегін сатып алу және келесі 
сатумен байланысты сауда операциялары қүрайды, яғни 
тауарларды қайта сату. Сэтті коммерция үшін екі ең басты 
шарттар сақталуы қажет:
• Тауардың сатып алу бағасы тауарды нарықта сата 
алатын бағадан элдеқайда төмен болуы керек;
• Берілген тауардың түріне төлем қабілеті бар сүраныс 
көтере сатып алынатын тауарды, оны иемденген бағасынан 
аспайтын бағамен сату үшін жеткілікті болу керек.

Сауда дүкендерде, аукциондарда, жэрмеңкелерде жүзеге 
асады. Дүкен (фран. - қойма, амбар) - тауарды сататын немесе 
сақтайтын бөлме. Дүкендерде эдеттегідей бөлшек сауда 
жүргізіледі. Бір текті тауарларды өндіру аукциондарда, 
жәрмеңкелерде үлгімен көтерме сауда жүргізуге мүмкіндік 
береді.

Аукцион (лат. - жүрт алдындағы сауда) - бүл сатып 
алушылар арасындағы бәсеке жағдайында тауарларды сату.
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Іауарларды алуға куқық алатын аукцион жеңімпазы ең үлкен 
баі аны үсынған сатушы болып табылады. Ішкі аукциондармен 
қатар халықаралық аукциондар жүргізіледі: Санк -Петербургтегі 
пуіикалық, Москвадағы асыл түқымды аттарды сату мен 
байланысты аукцион, Лондондағы "Сотби" фирмасының өнер 
'іаттарын сататын аукцион жэне т.б.

Жәрмеңке (нем. - жыл сайынғы нарық) - бүл нақты жерде 
және белгіленген уақытта жүзеге асатын уақытылы, кезең сайын 
ү і і і,і мдаст ыр ылатын нарық. Жэрмеңкелер орта ғасырлық 
I нропада пайда болды жэне алгашында қауіпсіздік мақсатымен 
қорғандардың, шіркеулердің дуалдарының түбінде жүргізілетін. 
Олар сауданың негізгі формасы болып табылатын. Уақтылы 
сауда торабының дамуымен байланысты (19 ғ. аяғы -  20 ғ. басы) 
жормеңкелердің ролі төмендеп, олардың функциясы өзгерді. 
Жәрмеңкелер сатуға үсынылатын өнімді көрсететін уақытылы 
коммерциялық көрмелерге айналып кетті. Жәрмеңкелер салалық, 
пмбебап, аймақтық жэне халықаралық болып болінеді. 
Жэрмеңкелердің өткізілуі ғылыми - техникалық 
конференциялары жэне симпозиумдерді үйымдастырумен сай 
келеді. Ең ірі жыл сайынғы халықаралық жәрмеңкелер 
I Іарижде, Миланда, Торонтода, Венада т.б. қалаларда 
откізіледі.

3. Кәсіпкерлік қызметті үйымдастырудағы нарықтың 
типтері

Нарықтық экономиканың негізгі шарттарының бірі ол 
бәсекенің болуы.

Бэсеке - дегеніміз латын тілінен аударғанда " соғысып- 
қалу" деген сөз. Нарықтық экономика жағдайында 
шаруашылық субъектілері бір-біріне бәсекелес келеді. Бэсеке 
ол өнімді өткізуге ресурстар алуды жэне тиімді жағдайлар мен 
марықта үстемдік жасау үшін жүргізілетін күрес. Бэсекенің 2 
түрі бар:
• Бағалы бәсеке;
• Бағалы емес бэсеке.

Бағалы бәсеке - өндірушілер өзінің өнімін өткізу үшін, 
нарықта монополиялық жағдай алу үшін бағамен манипуляция 
жасайды, бағаны арзандатады, күпия сыр ретінде езғертеді.
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Бағалы емес бәсекеде өндірушілер өнімнің белгілі бір 
артықшылығын пайдаланады: өнімнің сапасы, дизайны,
дамыған технолоғия, кепілді жөндеу мерзімі т.б.

Еркін бэсеке нарығында тауар өндірушілер жэне 
тұтынушылардың саны өте көп болады. Тауар өндірушілер 
біртекті тауар өндіреді. Нарықта өндірушілер мен түтынушылар 
саны көп болгандықтан бір өндіруші немесе бір түтынушы 
бағаға, сүраныс пен ұсьнысқа әсер ете алмайды. Еркін бэсеке 
нарығының ерекшеліктері:
- Тұтынушылар мен өндірушілердің саны өте көп болады;
- Бағаға бақылау болмайды;
- Салаға кіру мен шығу оңай;
- Бағалы бәсеке қолданылады.

Еркін бәсеке нарығында экономикалық билік кеңінен 
жайылған жэне бұл жағдайды дамыған экономикалык бэсеке 
дейді. Нарықта адамның кажеттіліктерін толық қамтамасыз 
ететін өнімді шығару үшін бәсеке стратегиясы анықталады. 
Фирмаларды эз стратегиясына қарай мынадай бәсекелес типтерге 
бөлуге болады:
Лидер - 40%;
Лидерлікке претенденттер - 30%;
Қызмет атқарушылар - 20%;
Жаңалар-10%.

4-ші топ нарықта өз орнын іздейді жэне сонымен қатар 
жеткілікті пайда алуды көздейді. Олар бэсекелестерді 
қызықтырмау керек. 3-ші, 1-ші, 2-ші топтармен бэсекеге
түспейді. Олар орта жэне ірі фирмалардың артынан жүреді. 
Сондықтан өз күштерін үнемдейді. 2-ші топ монополиялық 
жағдай алуға тырысады. Бәсекені жарнама, тауардың сапасын 
жоғарылату, тауардың жаңа түрін ұсыну т.б. арқылы жүргізіп 
отырады. 1-ші топ өзімен бірдей лидерлермен жэне 2-ші топпен 
бэсекеге түседі.

Монополистік бәсеке нарығы. Таза монополия. 
Монополистік бәсеке нарығында ондірушілердің 

салыстырмалы коп саны ерекшеленген тауар өндіреді. 
Монополистік бәсеке нарығының негізгі ерекшелігі: 
Фирмалардың салыстырмалы көп саны;
Өнімдер бір-бірінен ерекшеленеді;
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Ііагалы жэне бағалы емес бэсеке жүргізіледі;
( 'алаға кіру салыстырмалы оңай, бірак белгілі бір шектеулер 
иайда болады. Олар: патент, лицензия, сауда маркасы т.б.

Монополистік бәсеке нарығында тауарлар бір-бірінен 
д 11 (1 іференциалданып ерекшеленеді:
( 'апасы жағынан;
Қызмет көрсету жагынан;
<|)црманың орналасуы жағынан.

Таза монополияда өнімнің бір гана өндірушісі болады. Бүл 
оиімді ауыстыратын басқа өнім жоқ. Таза монополияның негізгі 
ерекшеліктері: Белгілі бір өнімнің бір ғана өндірушісі және 
сагушысы болады; Бүл өнімді ауыстыратын басқа өнімдер жоқ. 
( 'омдықтан монополистің жарнама жасауы өз еркінде болады.

Монополист бағаға толық бақылау жасайды. Салаға кірудің 
шектері оте жоғары болады. Оның экономика, технология, заң 
жагынан шектері бар. Сонымен қатар табиғи монополиялар да 
болады: газ, су, электроэнергия, байланыс т.б. Бүл салалар 
бірнеше қолда болатын болса, шығындарды анықтау қиындап, 
майда аз болады. Сондықтан мемлекет бүл салаларды бір 
кэсіпорынның қолына береді. Бірақ бағаға бақылауды өзі 
жасайды.

Олигополистік нарық. Олигополистік нарықта
(|)ирмалардың аз көлемі үстемдік жасайды. Олигополистік 
нарық стандартты жэне дифференциалды болады. Стандартты 
олигополияда ауыр өнеркэсіп өнімдері өндіріледі. Мысалы: 
қүрыш, мыс, т.б. Дифференциалды олигополияда түтыну 
гауарлары өндіріледі: автомобиль, киім, т. б. Олигополистік 
парықта бірнеше фирмалардың маңызда үлесі бар. Бүл фирмалар 
(>ір-біріне тэуелді болады. Олигополиялардың болуы масштаб 
осерінен. Олар ҒТП - тің жэне капиталды орталықтандыру 
нотижесінде пайда болған. Көп фирмалар өз әрекеттерін аз ғана 
капиталмен бастап, басқа фирмалармен бірігіп әрекет етеді. 
Салаға кіру үшін бірден ірі фирма болу керек, себебі 
олигополистік нарықта патенттер, лицензиялар, жарнамаларды, 
сгратегиялық тауарларды бақылауға көп шығындар кетеді. 
( )лигополистік нарықта тек қана бағалы емес бэсеке 
қолданылады, өйткені баға өзгерісіне басқа фирмалар тез арада 
жауап бере алады. Сондықтан олар жарнамаға көп шығын
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жұмсай алады. Монополияның пайда болуы ғылыми техникалық 
прогрестің тоқтауына алып келеді. Сонымен қатар монополия 
өнім сапасының төмендеуіне жэне бәсекенің жойылуына ықпал 
етеді. Сондықтан да мемлекеттің басты мақсаттарының бірі ол 
нарықта фирманың монополизациясын жою. Сол үшін 
белгілі бір шаралар қолданылады. Олар экімшілік жэне 
нормативтік реттеу. Әкімшілік реттеу ол монополияға қарсы 
заңдар шығарып, мемлекет тарапынан бақылау жүргізу арқылы 
жүргізіледі. Монополияға қарсы акт бірінші рет 1889ж. Канадада 
пайда болды.

Құн еңбек мөлшерін көрсетеді, ал бага оларға бірегей ақша 
мөлшерімен өлшейді. Сату-сатып алудың эрбір жекелеген 
актінде баға сұраныс жэне ұсыныс әсерінен құннан үздіксіз 
ауытқып отырады. Егер сүраныс пен ұсыныс тең болса, онда 
нарықтық баға негізінде орташа немесе нарық үшін тауарлардың 
негізгі массасы өндірілетін жеке қүнмен анықталатын қоғамдық, 
нарықтық құн жатыр. Егер сұраныс ұсыныстан елеулі артып 
кетсе, онда нарықтық құн негізінде өндірістің нашар жағдайында 
өндірілген тауардың жекелеген құны жатыр. Егер ұсыныс 
сұраныстан елеулі асып кетсе, онда нарықтық құнды өндірістің 
жақсы жағдайында өндірілген тауардың жекелеген құны 
анықтайды. Еңбек құн теориясы баға механизмін толық гылыми 
жүйелеуде құн мен баға арасындағы қайшылықтарды үйлесімді 
шешеді. Тауар бағасының қалыптасуына байланысты екі қарама- 
қарсы көзқарастың қысқаша мазмүны осындай.

Қайталауга арналган сүрақтар:
1. Нарықтың инфрақұрылымы: мэні жэне негізгі элементтері
2. Нарықтың сипаттамасы, оның құрылымы
3. Үй шаруашылығының анықтамасы
4. Нарық құрылымы
5. Тауар нарығының инфрақұрылымы
6. Жарнама (лат.- айқайлаймын) анықтамасы
7. Ақпарат (лат. - мәлімдеу) анықтамасы
8. Нарықтың элементтері: сауда және коммерңия
9. Сауда анықтамасы
10. Сәтті коммерңия үшін басты шарттар
11. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудағы нарықтың типтері
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2. Вәсеке ұғымы
3. Ііосеке түрлері
4. I Іарық түрлері
5. Монополистік бэсеке нарығы
6. Олигополистік нарық
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4 ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ 
ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ 

ҰЙЫМДАСТЫРУДА НАРЫҚТЫҢ МАҢЫЗЫ МЕН ӘСЕРІ

1.Кәсіпкерлік қызметті үйымдастыруда нарықтың эсер 
багыттары
2. Нарықтық экономикадагы бага қызметтері
3. Кәсіпкерлік қызметтің еңбек багасы

1. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыруда нарықтың әсер 
бағыттары

Өндірісті экономикалық ұйымдастырудың бірінші типі 
натуралды шаруашылық болып табылады. Натуралды 
шаруашылық адамдардың өнімді өз қажеттіліктерін қамтамасыз 
ету мақсатында өндіруі. Олар айырбастауға және нарыққа бет 
бұрмайды. Ол әмбебап қол еңбегіне неғізделген алғашқы 
қауымдық кезеңде пайда болған. Өндірістік күштер жағдайы мен 
олардың ұйымдастырылуы едәуір қарапайым. Нені, қалай, кім 
үшін мәселелерін шаруашылық иелері өздері шешті. Натуралды 
шаруашылықта пайда болған әдістер мен косемдердің шешімі ең 
маңызды рольді ойнады. "Өндіріс-тұтыну" принциптері 
арасындағы байланыс өте тұрақты болып келеді. Натуралды 
шаруашылықпен салыстырганда едәуір күрделісі тауар 
шаруашылығы. Ол өндірілген өнімді сатуға бағытталған. Ал 
өндіруші мен тұтынушы арасындағы байланыс нарық арқылы 
жүзеғе асырылады.

Тауар өндірісі алғашқы қауымдық қүрылыс жойылып жеке 
меншік пайда болған кезде дүниеге келді. Тауар өндірісінің даму 
сатылары нарық пен айырбастың дамуына байланысты. 
Нарықтың келесі типтерін бөліп көрсетеді; дамымаған, еркін, 
тэртіптелген, деформацияланған.

Нарықтың әрбір типіне тауар өндірісінің ерекше моделі сай 
келеді:
1. дамымаған нарықтың тауар өндірісі
2. еркін нарықтың тауар өндірісі
3. реттелінетін нарықтың тауар өндірісі
4. деформацияланған нарықтың тауар өндірісі
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Еңбек құн теориясы ХҮІІІ-ХІХ ғ.ғ. арасында қалыптасты. 
і)І'і оның негізін тауар өндірісіне шығындалған, еңбекпен 
ішықталған саяси экономикадағы классиктердің жұмысынан көре 
мламыз. К.Маркс пен Ф.Энгельс құнның негізінде қоғамдық 
мбс і рактылық еңбек жатыр деп есептеді. Маркстың ойы бойынша 
іауар өндірушінің еңбегі екіге бөлінеді: бір жағынан бұл белгілі 
і үрдегі еңбек. Ол жұмысшылардың кәсіптік дағдыларымен және 
түтыну құнымен, нақты нәтижесімен анықталған еңбек 
қүралдарын қолданумен сипатталады. Сол себептен оны құратын 
еңбек нақты еңбек деген атқа ие болды. Екінші жағынан еңбек - 
бүл жұмыс күшінің шығыны, бірақ оның нақты формасына 
қатысты емес, жиынтық қоғамдық еңбектің бөлігі. Ол абстракты 
еңбек деп те аталады. Дэл осы құнды құрайды немесе эртүрлі 
і үтыну құндарын бір-біріне теңестіреді. Құн мөлшері де эртүрлі 
козқараста болды. А.Смит құн мөлшеріне жұмыс уақытын 
қолданды. Д.Рикардо өндірістің нашар жағдайында тауар 
омдірісіне кететін уақытты қолданды. К.Маркс өндірістің 
қоғамдық қалыпты жағдайында өнім өндірісіне кететін қоғамдық 
қажетті жұмыс уақытын қолданды.

Ақша түрлі қызмет атқарады. Классикалық саяси экономия 
ақшаның бес қызметін ерекше көрсетеді: құн өлшеу, айналым 
қүралы, төлем құралы, қор жинау (қазына), элемдік ақшалар. 
Қазіргі экономикалық ғылым құн өлшеу жэне айналым құралы 
қызметіне көңіл аударады.
Ақша жүйесі - эр елде тарихи қалыптасқан жэне заң 
жағынан мемлекетпен орнатылған ақша айналымын
үйымдастыру формасы.
Ақша айналымы - төлем мен айналым құралы қызметтерін 
атқаратын ақшаның үздіксіз қозғалысы. Ақша жүйесінің 
элементтері:
ііқша бірлігі, яғни ақша өлшемі;
баға масштабы, яғни ақша бірлігі ретінде мемлекет рұқсатын 
алған металл ақшаның сандық салмағы;
'шиссиялық жүйе, яғни құнды қағаздар мен ақша шыгаратын 
мекемелер. Ақша белгілерінің түрлері, несие ақшаларының 
жүйесі.
Ақша жүйесінің институттары, ақша айналымын реттейтін 
мемлекеттік жэне мемлекеттік емес мекемелер.
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Нарық, айырбас, айналым категориялары өте тығыз 
байланысты жэне күнделікті түрмыста көп кездеседі. Қоғамдық 
еңбек бөлінісі қызмет пен еңбек өнімдерінің айырбасталуына 
мүмкіндік туғызады. Бүған байланысты айырбас барлық 
экономикалық дэуірге кіретін экономикалық категория болып 
табылады. Айырбастың ең көп тараған формасы - бартер.

Бартер - бір тауардың екінші тауарға ақшасыз айырбасталуы 
(Т-Т) "Айырбас" пен "тауар айналымы" арасында айырмашылық 
бар. Тауар айналымы - жанама түрде ақша мен тауар айырбасы 
(Т-А-Т). Олай болса тауар айналымы ақша айналымымен 
байланыста болады.

Алайда көптеген жыл көлемінде тауар айналымы кездейсоқ 
қүбылыс деп ұйғарылды. Тек ол қазіргі жалпылық сипатқа ие 
болган кезде ғана нарық жүйесінің дәлелін қарастыруға болады. 
Бүл 6-7 мың жыл бүрын болған. Алғашқы кезеңдері нарық деп - 
адамдар тауарлар мен қызметтердің айырбасын жүргізетін жерді 
атаған.

Тауар өндірісі қоғамдық еңбек бөлінісінің кеңінен дамуына 
байланысты. Нарық әркелкі, сондықтан оны әртүрлі жақтарынан 
оқьп үйренуге болады. Нарықты сату - сатып алу көзқарасы 
жағынан қарастырсақ, ол үсыныс пен сүраныс жэне өндіруші мен 
түтынушы арасындағы өзара арақатынас сферасы деуге болады. 
Ал экономиканы үйымдастыру жағынан қарастырсақ, ол 
экономиканы қалыптастырудың қоғамдық формасы болып 
табылады. Нарық қатысушылардың позициясы жағынан оны 
шаруашылық субъектілері арасындағы қоғамдық байланыс деп 
айтуға болады.

Нарық - экономикалық ұйымдасқан қатынастар жүйесі. 
Үдайы өндірістің барлық салаларында өндіру, түтыну, бөлу, 
айырбастау, сату- сатып-алу арқылы жүзеге асырылатын жүйе. 
Нарық келесідей маңызды қызмет атқарады:

Біріншіден, қоғамдық өндірісті реттеу жүзеге асырылады, 
яғни "не, қалай, кім үшін өндіру керек?" мэселелері шешіледі;

Екіншіден, өндіруші мен түтынушы арасында байланыс 
қалыптасады. Нарықтың эрбір қатысушысы бір мезгілде эрі 
сатушы, әрі сатып алушы болып табылады. Ол өміріне қажетті 
немесе өндірісіне қажетті тауарды сатып алады да, осы нарықта
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іпі оидірген өнімді, немесе мүлікті, не болмаса жүмыс күшін 
пітады;

Үшіншіден, нарық арқылы өндіріске кеткен 
ііімгындарды айқындауға болады. Нарық тек не өндіру ғана 
сксіііи анықтамайды, сонымен қатар қоғамға қажетті өнімді алу 
үшіп қанша шығын жүмсайтынын айқындайды. Егер шығын 
цсцгейі жоғары болса, онда өнімді сатып ала алмайды жэне өнім 
шідағы уақытта өндірілмейді. Дэлірек айтқанда, нарыққа 
шыгындарын жаба алатын және бағалары қолайлы тағайындалған 
і иуарлар шығады;

Төртіншіден, нарықтың маңызды қызметі - бағаны белгілеу. 
1>ага сүраныс пен үсынысқа қарай ауытқып отырады. Егер 
іауардың қандай да бір көлемі сүранысты жоғарылататын болса, 
опда баға төмендейді, оған сәйкес өндіріс пен үсыныс та 
юмендейді. Керісінше, жоғары баға өндірісті кеңейтеді.Бұл 
осулер тепе - тең баға қалыптасқанша жалғаса береді;

Бесіншіден, нарық өндірушілерді дифференциалдайды. 
I .осске кезінде шығыны нарықтық багадан төмен фирма өмір сүре 
алады. Бүл кезде фирма пайда таба алады. Егер жүмсаған 
шыгындар нарықтық бағадан асып кететін болса, ол бос 
пп.ігындалуға алып келеді. Өндірушілердің дифференциясы 
гиімді фирмалардың дамуына, ал тиімсіздерінің жойылуына алып 
іселеді.

2. Нарықтық экономикадағы баға қызметтері
Нарықтық экономикада баға үш басты қызмет атқарады:

I. Ііағдар беруші -  сатушы мен сатып алушылар әрекеттері үшін 
ақпарат береді;

Ынталандырушы - өндірісті өте үнемді эдіспен жүргізуге жэне 
гүранысты үтымды пайдалану арқылы ықпал етеді;
1. Бөлу -  бүл арқылы нарықтық экономика қатысушылары 
прасында табыстар, өндірістік факторлар жэне игіліктер бөлінеді.

Бүл қызметтердің орындалуы тек ғана бағалардың табиғи 
динамикасын бүзатын монополия жэне инфляциясыз 
жагдайдағы еркін баға қозғалысы арқылы ғана мүмкін болады. 
Ііүл шарт бүзылса нарықта бейберекет, кездейсоқ қүбылыстар 
орын алады.
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Ақша капитал пайда болуының басты негізі қызметін 
атқарды. Ақшаның капиталға айналуының басты шарты -  ақшы 
иесінің нарықта өз құнынан әлдеқайда жогары жаңа баға 
қалыптастыра алатын тауар табу мүмкіндігі еді. Жалғыз мүндай 
тауар адамның жүмыс күші болып табылады.

Нарықтық қатынастарды қалыптастыру белгілі бір 
заңдылықтардың іске асырылуымен байланысты:
Мемлекет иелігінен алу жэне жекешелендіру процесі негізінде 
меншік қатынастарының өзгеруімен; Мемлекет иелігінен алу 
меншіктің барлық нысандарын қамтиды. Мемлекеттік меншік 
шеңберінің өзінде ең алдымен ол оның нақты монополиясын 
жоюмен, меншіктің басқа нысандарына "рүқсат беруімен" 
көрінеді.

Үш көзбен байланысты ішкі экономикалық қатынастарды 
ырықтандыру:
а) жеке және заңды түлғалар үшін сауда еркіндігін енгізу;
э) өндірушілер қызметін нарық талабына бағындыру.
Сыртқы экономикалық қатынастарды ырықтандыру ол:
а) шетелдік инвестициялардың елге келуін кеңейту;
ә) сыртқы экономикалық байланыстарды мемлекетке беруді жою.

Нарықтық инфрақүрылымды қалыптастырумен (тауар жэне 
қор биржалары, еңбек биржасы, банк жүйесі, сауда үйлері, 
аудиторлық компаниялар мен нырықтық экономика 
субьектілеріне қызмет көрсететін басқа мекемелер түрінде). 
Реформалардың екінші кезеңінің басты нэтижесі принциптік 
жаңа экономикалық жағдай болды. Оның нәтижесінде экімшіл- 
эміршіл экономиканы нарыққа айналдыру процесі негізгі жүйелік 
озгерістер негізінде түрақты сипатқа ие болды. Олардың 
қатарына мыналарды жатқызуға болады:

Экономиканы ырықтандыру, элеуметікк-экономикалық 
процестердің нарықтық реттеушісін пайдалану, сыртқы 
экономикалық қызметті ырықтандыру, елді шетелдік капитал 
үшін ашу, валюталық режимді салыстырмалы түрақтандыру, 
биржалық сауда дамуымен қатар шаруашылық өмірді 
мемлекеттік реттеу нысандары елеулі қысқарды.
- Жеке сектордың басым бөлігін басым көпукладты экономика 
негізінде қалыптастыру
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I Іарықтық экономика жэне инфрақұрылым институттарын 
/іамыгу. Қысқа мерзім ішінде республикада банктер, 
іііпісстициялык жэне сақтандыру компаниялары, биржалар, 
ііудиторлық компаниялар жэне шаруашылықты жүргізуші 
і'убі.ектілерге қызмет көрсетуге, олардың өндірген тауарларын 
игкізуге көмектесу, жүмыс істеу сенімділігін арттырумен 
міммсрциялық тәуекелділікті азайтуга бағытталган басқа 
ііоі.сістілер желісін қамтитын нарықтық инфрақұрылым негізі 
кшіыптасты.

( 'алыстырмалы тепе-тең гұтынушылық нарықтарды кұру
Қаржылық түрактылық. Мемлекеттің қаржылық 

гүрақгандыруға қол жеткізу жөніндегі жасалған шаралары 
габысты аяқталды. Бүл инфляция қарқыны мен қаржылық 
шірықтың проценттік мөлшерлемесін төмендетуде көрініс тапты.

Өндірістік функцияның мэні.
Өндірілетін тауарлардың саны өндірістегі технологиялык 

лдістердің ерекшеліктеріне байланысты. Өндірістің 
гсхиологиялық эдісі деп өндіріс факторларын, яғни шикізаттар 
мсп ресурстарды белгілі бір оңдеу процестері арқылы дайын 
опімге айналдыруды айтамыз. Өндірістік процесте қолданылатын 
(|»аісторларды торт негізгі түрге бөледі: 
ііипсізаттар мен материалдар; 
басқа өнеркэсіптің өндірген тауарлары; 
еңбеккүші; 
кагштал.

Пайданы жоғарылату ережесі өндірістің барлық 
(|іакторларының шекті өнімділігі олардың бағасына тең 
оолатындығын немесе әрбір ресурстың оның ақшалай түрдегі 
шеісті өнімі оның бағасына тең болғанша қолданылатындығын 
оілдіреді. Сондықтан да шектеулі өнімділік теориясына сэйкес 
опдірістің эрбір факторына сол фактор алып келетін табыс тиесілі 
болады.

Негізгі капитал - ұзақ кезең бойы қызмет ететін 
материалдық-заттай қүндылықтардың жиынтығы. Олар өндіріске 
қызмет ете отырып, өзінің табиғи-заттай формасын сақтайды 
жэие өз қүнының бір бөлігін жаңадан жасалған өнімдер мен 
қызметтерге көшіреді жэне меншік иесіне ақшалай формада 
боліктеп қайтарылады. Сонымен негізгі капитал -  қызмет ету



мерзімі ұзақ негізгі қорлардың ақшалай бағалануы. Олардың 
құрамына өндірістік жэне өндірістік емес объектілер кіреді. 
Өндірістік негізгі қорларға өнеркәсіп, кұрылыс, ауыл 
шаруашылығы, көлік, байланыс, сауда және басқа да 
материалдық өндіріс бағытындағы негізгі қорлар жатады. 
Өндірістік емес негізгі қорлар тұрғын үй, мәдениет, спорт 
мекемелері, балабақша, емдеу орындарына қызмет көрсету үшін 
бағытталған. Негізгі қорларға ғимараттар, қүрьшыстар, машина 
мен қүралдар, есептеу техникасы, тасымалдау қүралдары, 
өндірістік жэне шаруашылык құралдар жатады.

Негізгі қорлар бастапқы құн, қалпына келтіру құны жэне 
қалдық құн бойынша бағаланады.

Бастапқы құн -  қорларды дайындауға, жинауға, экелуге 
кеткен шығындардың жиынтығы.

Қалпына келтіру құны -  негізгі қорларды қайта өндіруге 
кеткен шығындардың жиынтығы.

Қалдық құн -  тозу құнын алып тастағандағы бастапқы 
немесе қалпына келтіру құны.

Айналмалы капитал -  бұл кәсіпорындардың, 
бірлестіктердің, ұйымдардың өндірістік қорларының бір 
өндірістік айналымда түгел түтынылып, өзінің құнын 
дайындалатын өнімге толық көшіретін бөлігі. Өзінің табиғи 
формасын сақтамайды жэне өндіріс аяқталғаннан кейін ақшалай 
нысанда қайтарылады. Айналмалы қорлар екі бөліктен тұрады:
- өндірістік айналым қорлары
- айналыс қаражаттары

Өндірістік айналым қорларына өндіріс қалдықтары 
(запастар), аяқталмаған өндіріс, болашақ кезеңдердің шығындары 
жатады. Айналыс қаражаттарына дайын өнімдер, жөнелтілген, 
бірақ ақысы төленбеген тауарлар, банк шотындагы, кассадағы 
ақша қорлары жатады.

Айналыс қаражаттары меншікті жэне қарызға берілген 
айналым қаражаты болып бөлінеді. Меншікті айналыс қаражаты
-  кәсіпорындардың ең аз қажеттіліктерді қамтамасыз ету үшін 
бекітілген нормативтерге сэйкес өздеріне тиесілі қаражаттың бір 
бөлігі. Қарызға берілген айналым қаражаты -  кәсіпорындардың 
айналым қаражатының қысқа мерзімді банк несиесі жэне 
айналымға тартылған каржы есебінен құралған бөлігі. Айналым
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мі|>ижаттары әрқашан да қозғалыста болады жэне ауыспалы 
пііпалым жасайды. Мұндай құбылысты айналым қорларының 
һг іс ңі деп атайды. Айналым қорларының айналымын 
ім.ілдамдату кэсіпорынның негізгі мақсаты болып табылады жэне 
оіп.ің мынадай жолдары бар: 

і млыми-техникалық прогрестің соңғы нэтижелерін қолдану; 
омсркэсіптік өндірісті ұйымдастыру формаларын жетілдіру; 
шикізат, отын-энергетика ресурстарын үнемді қолдану.

Өндірістік қорлар өзінің қозғалысында кезекті түрде өндіріс
ж.іпс айналыс стадиясына өтеді. Демек, қорлардың айналым 
уақыты сэйкесінше өндіріс уақыты жэне айналыс уақытынан 
іүрады. Қорлардың өндіріс сферасында болу үзақтығы өндіріс 
уақытын, ал айналыс сферасында болу үзақтығы айналыс 
уиқытын қүрайды. Өндіріс уақыты өндіріс заттары және өндіріс 
қүралдарының келіп түсуі мен дайын өнім болып шыққанша 
оидіріс сферасында болуының бүкіл кезеңін қамтиды. Ол үш 
Гюлікке бөлінеді: 

жүмыс уақытын қүрайтын тікелей еңбек проңесінің уақыты;
- сңбек проңесіндегі үзілістер уақыты; 

опдіріс қүралдарының өндірістік запастарда болу проңесі.
Айналыс уақыты кәсіпорынды жабдықтау проңесі кезінде 

оидіріс қүралдарын сатып алуға кететін уақыт пен өткізу уақыты 
дайын тауарларды нарықта сату уақытынан түрады.

Өндіріс - бүл материалдық немесе рухани игіліктерді 
дайындау проңесі. Өндірісті бастау үшін не өндіру керек жэне 
қалай өндіру керек мэселесі туады. Маркстік теория өндіріс 
(|>акторлары ретінде адамның жүмыс күшін, еңбек заты мен еңбек 
қүралдарын қарастырып, оларды екі үлкен топқа бөледі: 
омдірістің жеке факторы жэне заттық фактор. Жеке фактор 
іідамның еңбекке деген физикалық жэне ақыл-ой 
қибілеттіліктерінің жиынтығы ретінде жүмыс күшін сипаттайды. 
іаттық фактор өндіріс қүралдары болып табылады. Өндірісті 
үйымдастыру осы факторлардың үйлесімді қызметін көздейді. 
Маркстік теория өндіріс факторларының өзара байланысы, 
олардың бірігу сипаты өндірістің элеуметтік бағыттылыгын, 
қогамдағы топтардың қүрамы мен олар арасындағы 
қіі гынастарды анықтайтындығынан келіп шығады.
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Еңбек - адамның ақыл-ой жэне физикалық қызметі, 
жинақтағаи тәжірибе, жалпы және кәсіптік біліміне негізделген 
өзіндік қабілеттіліктерінің жиынтығы. Экономикалық теорияда 
өндіріс факторы ретінде еңбек адамдардың пайдалы нәтижеге қол 
жеткізу мақсатымен шаруашылық іс-эрекет проңесіне жұмсайтын 
кез-келген ақыл-ой жэне физикалық күш-жігері. А.Маршалл: 
"кез-келген еңбектің мақсаты белгілі бір нәтижеге қол жеткізу",- 
деп көрсеткен. Адамның еңбек ететін уақыты жұмыс уақыты деп 
аталады. Оның ұзақтығы - өзгермелі шама жэне белгілі бір шегі 
бар. Адам тәулігіне 24 сағат еңбек ете алмайды. Оған еңбекке 
деғен қабілеттілігін қалпына келтіруге жэне рухани қажеттілігін 
қанағаттандыруға уақыт қажет. Ғьшыми-техникалық прогресс 
еңбектің мазмұны мен сипатына, жұмыс уақытының ұзақтығына 
өзгерістер алып келеді. ҒТП жағдайында еңбек өнімділігі мен 
интенсивтілігі артып, жоғары дәрежелі кадрларды кэсіби 
дайындауға деген уақыт артады. Еңбектің интенсивтілігі уақыт 
бірлігіне физикалық жэне ақыл-ой энергиясын жұмсау 
дэрежесінің өсуі. Ал еңбек өнімділігі уақыт бірлігіне өндірілген 
өнімнің санын көрсетеді. Еңбек өнімділігін арттыруға эртүрлі 
факторлар әсер етеді.

3. Кәсіпкерлік қызметтің еибек бағасы
Кәсіпкерлікке үлкен праволық статус берілумен бірге 

шаруашылық сферасының әртүрлі салаларында жауапты 
міндеттер жүктелген.

Кэсіпкердің жауапкершілігі көпшілік жагдайда экімшілік 
тэртіпті бұзудан басталады, ол үшін заң бойынша әкімшілік 
жауапкершілік қаралған.

Кәсіпкердің экімшілік жауапкершіліғі басқару саласындағы 
тэртіп бұзушылығы нормативтік актілер, заңдар. Президенттің 
қаулылары, өкімет қаулылары, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының экімшілік құқық бұзушылық туралы 
Кодексімен реттеледі.

Әкімшілік жауапкершілік біреудің субъективтік қүқығын 
бүзғаны үшін емес, қоғамдық, мемлекеттік мүддеге нұсқан 
келтіргені үшін болады. Ол үшін айып алынады, ол таза пайда 
есебінен тікелей бюджетке түседі. Әкімшілік айып сөзсіз



иидіріліп алынады, бірақ кәсіпкер сот арқылы қайта қаратуға 
кұ.қылы.

Жалақы -  еңбек бағасы. Еңбек басқа өндіріс факторлары 
і мяқты жалақы деп аталатын табыс әкеледі. Жалакы-жұмысшы 
мічі жұмыс беруші арасындағы күрделі экономикалық қатынас.
І.үл қатынас біріншіден, еңбек нарығында туындайтын сыртқы 
і|юрмаға ие, екіншіден, кэсіпорындағы жұмысшының еңбек 
кі.пметімен байланысты терең мэнғе ие. Жалақының сыртқы 
(|н)|імасына қарап бұл құбылыстың қарапайым, эрі түсінікті 
скемдігін байқау қиын емес. Еңбек нарығында жұмысшы мен 
жүмыс беруші келісімге отырып, осы келісім бойынша жұмысшы 
Гнмігіленген уақыт аралығында кэсіпорында еңбек етуге, ал 
к.ісіпорын иесі бүл үшін оған жалақы төлеуді міндетіне алады.

Жалақының мэні жөнінде экономикалық теорияда 2 
комцепция бар:

Жалақы - бұл еңбектің бағасы, оның шамасы мен 
мпиамикасы сұраныс жэне ұсыныспен анықталады.

Жалақы - еңбек емес, жұмыс күші деп аталатын тауар 
күиының ақшалай көрінісі. Өйткені еңбек тауар бола алмайды, ол 
оидіріс шарттары сияқты нарықтық факторлармен де 
ішықталады.

Жалақының 2 концепциясы ағылшын саяси экономиясының 
классиктері А.Смит пен Д.Рикардо салған теориялық негіздерден 
коріиеді. А.Смит еңбек пен жұмыс күші арасындағы 
пйырмашылықты қарастырмайды. Ол табиғи бағаға ие еңбек 
піуар болып табылады деп санайды. Ол өндіріс шығындарымен, 
>іі н и жұмысшы мен оның жанұясының өмір сүруі үшін қажетті 
кұралдар құнымен анықталады. Демек, Смит табиғи жалақы 
дегенде жұмыс күшінің құнын түсінген. Жалақының шамасы 
жүмысшының өмір сүруінің физикалық минимумымен 
ішықталады. Бүдан басқа жалақы өзіне тарихи және мәдени 
ілементтерді қосады. Осы жағдаймен Смит жалақының 
шамасында ұлттық ерекшеліктердің болатындығын түсіндіреді. 
Жалақының динамикасын ол экономикалық жағдаймен
(жономикалық прогресс, экономикалық регресс жэне
жономиканың өзгеріссіз жағдайы) байланыстырды. Осыған 

юуелді еңбекке сұраныс жэне оның бағасы өзгереді.
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Экономикалық өсу жағдайында еңбекке суран ыс өседі, 
сондықтан нарықтық жалақы табиғи жалақыдан жоғары болады.

Д. Рикардо да А.Смит сияқты жалақы еңбектің бағасы деп 
есептейді. Ол жалақы теориясын Мальтустың халық тұрғындары 
теориясымен байланыстырады. Рикардоның ойынша жалакы өмір 
сүру қүралдарының физикалық минимумына талпынады. Оның 
мәні мынада: жалақының өсуі туылу дәрежесін ынталандырып, 
бүл еңбек үсынысының өсуіне алып келеді. Нәтижесінде жалақы 
төмендейді жэне керісінше жалақының төмендеуі жүмысшылар 
саны мен еңбек үсынысын қысқартады. Демек, жалақының өсуіне 
алып келеді. Сондьщтан еңбек ұсынысының ауытқуынан жалақы 
біршама тұрақты шама - өмір сүрудің физикалық минимумына 
жақындайды.

Жалақының жұмысшы мен оның жанүясының өмір сүру 
құралдарының физикалық минимумымен анықталынатындығы 
жалақы теориясының неғізіне алынған.

К.Маркстің жалақыға қатысты конңепңиясының неғізінде 
еңбек пен жұмыс күші терминдері ажыратылады. Бұл 
конңепңияға сәйкес жалақы еңбек бағасы болып табылмайды, 
өйткені еңбек тауар емес және оның құны жоқ. Жұмыс күші 
тауар болып табылады, ал жалақы осы тауардың бағасы, яғни 
оның құнының ақшалай көрінісі. Жалақы формасында жұмысшы 
барлық еңбек үшін емес, тек ғана қажетті еңбек үшін ақы алады. 
Жалақының экономикалық мазмұны: табыс есебінен өндірістің 
жеке факторы өтеледі, материалдық жэне моральдық 
қажеттіліктердің қанағаттандырылуы қамтамасыз етіледі. Маркс 
жұмыс күшінің құны мен жалақыны өмір сүру құралдарының 
физикалық минимумымен теңестірді. Оның ойынша жүмыс 
күшінің құны алғашқы қажетті тұтыну заттарының құнымен 
анықталады.

Жалақының шамасы өндіріс шарттарына, жұмыс күшінің 
ұдайы өндірісі-жұмыс күші қүнына ықпал ететін еңбектің 
ауырлығы, онімділіғі, интенсивтіліғі деңғейіне тәуелді болады. 
Жалақы нарықтық коньюктура - еңбекке сұраныспен үсыныс 
арақатынасына тәуелді. Қазіргі экономикалық теорияда жалақы 
еңбекті пайдаланғаны үшін төленетін баға ретінде 
анықталынады. Бұл жерде еңбек термині кең мэнге ие. Ол өзіне

48



.іртүрлі кәсіптегі жүмысшылар мен мамандардың еңбек ақысын 
қосады.

Жұмыс күшін сатып алу-сатуда номиналды жалақы 
иимкталынады. Номиналды жалақы бұл бір сағат, күн немесе 
пмтада алынатын ақша сомасы. Осы ақша сомасына өмір сүруге 
қажетті тауарлар мен қызметтер сатылып алынады. Бұл алынған 
ақша сомасының сатып алу қабілеттілігі нақты жалақы деп 
пталады. Демек, нақты жалақы номиналды жалақы мен сатып
....... іатын тауарлар мен қызметтердің бағасына тәуелді болады.
Гұі ыну бағаларының өзгеріссіздігі жағдайында номиналды жэне 
пақты жалақының өсу қарқыны сэйкес келеді. Инфляция 
/ісіігдайында олардың шамасы едәуір ерекшеленеді. Нақты 
жалақының динамикасы номиналды еңбек ақы индексін тауарлар 
мсы қызметтер бағаларының индексіне бөлгенге тең. Нақты 
жалақы индексінен жэне жалақы мен бағаның әртүрлі сандық 
мәндегі индекстерін ескере отырып нақты жалақы 
дннамикасының негізгі төрт вариантын алуға болады:

1. Номиналды жалақы тұтыну бағалары өсетін қарқынмен 
жогарлайды. Мұндай жағдайда нақты жалақы деңгейі тұрақты. 
Бүл вариант номиналды жалақы автоматты түрде 
шідексацияланған жағдайда болуы мүмкін. Бұл сирек болатын 
қүбылыс. Экономикалық түрде инфляциядан сақтағанымен 
иомналды жалақының өсімі нақты жалақының өсуімен қатар 
жүрмейді.

2. Номиналды жалақы ифляцияға қарағанда тез өседі. Нақты 
жалақы абсолютті мөлшерде өседі. Бұл жағдай бірінші кезекте 
жүмысшылардың артықшылықты топтарын қозғайды. Бұл 
динамика экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымына 
кіретін 28 жоғарғы дамыған елдер үшін тэн. 30 жылда (1965- 
1994) мұнда тұтыну бағалары 5,4 есе өскен, бірак номиналды 
сңбек ақы осы уақытта 8,2 есе өскен. Бүл тұтыну бағаларының 
иоминалды жалақы деңгейімен салыстырғанда төмендегенін 
білдіреді.

3. Инфляцияның төменгі қарқыны жағдайында номиналды 
жалақыны индексациялау жүргізілмейді. Бұл жағдайда нақты 
сңбек ақының шамасы аз ғана мөлшерде қысқарады. Тұрмыс 
дсңгейінің төмендеуінің алдын алу үшін жұмысшылар еңбек
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уақытының ұзақтығын өсіруге немесе басқа жерлерде қосымша 
жұмыска орналасуға тырысады.

4. Инфляциялық сиираль. Егер инфляцияның жоғарғы 
қарқыны жағдайында еңбек ақыны индексациялау жүргізілмейтін 
болса, онда жүмысшылар сонда да сәйкесінше номиналды 
табыстың өсуіне қол жеткізеді. Үкімет иен кәсіпкерлер ақшалай 
еңбек ақының жоғарғы деңгейін бекітетін болса, онда 
қорытындысында өнім қымбаттайды. Ал бүл түтыну 
бағаларының өсуіне алып келеді.

Қайталауга арналган сурақтар:

1. Кәсіпкерлік қызметті үйымдастыруда нарықтың әсер 
бағыттары
2. Өндірісті экономикалық үйымдастырудың бірінші типі
3. Нарықтың эрбір типіне тауар өндірісінің қандай моделі сай 
келеді
4. Еңбек қүн теориясы қай ғасырлар арасында қалыптасты
5. Ақша қызметтері
6. Нарықтық экономикадағы баға кызметтері
7. Өндірістік функцияның мэні
8. Пайданы жоғарылату ережесі
9. Негізгі капитал ұғымы
10. Негізгі қорлар қалай бағаланады
11. Айналыс қаражаттары
12. Өндіріс, еңбек анықтамалары
13. Кәсіпкерлік қызметтің еңбек бағасы
14. Кэсіпкердің экімшілік жауапкершілігі
15. Жалақының мэні жөнінде экономикалық теориядағы 
концепциялар
16. Нақты жалақы динамикасының негізгі торт варианты
17. Д. Рикардо, А.Смит, К.Маркстің жалақы туралы 
түсініктемелері
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5 ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ 
ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ 

ТИІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ КӨЗДЕРІ

I. Шыгынды азайту жэне пайданы жогарылату ережесі 
'Уконо.микалық және бухгалтерлік пайда.

I. ІІайданы жогарлатудың басты шарттары.

1. Шығынды азайту және пайданы жоғарылату ережесі
Аз шығындар ережесі -  бұл эрбір ресурсқа жұмсалынған 

пқіпа бірдей қайтарым-бірдей шекті өнім бергендегі шығындар аз 
жүмсалынатын жағдай. Барлық факторлардың қайтарымы бірдей 
Оолған жағдайда оларды қайта бөлудің қажеттігі жоқ. Өйткені 
(іасқалармен салыстырғанда көп табыс алып келетін ресурстар 
ііолмайды. Өндіруші тепе-теңдік жағдайда болады да осы 
жигдайда максимальды өнім шығымын қамтамасыз ететін өндіріс 
(|)ііісгорларының оптимальды үйлесіміне қол жеткізіледі. 
1'ссурстардың шекті өнімділігі игіліктер өндірісіне оларды 
сигізудің өлшемі (шамасы) болып табылады. Өндірісте ресурстар 
қшідай деңгейде қажет және оларды пайдаланудың деңгейі қалай 
ипықталады? Ол ең алдымен осы факторлар алып келетін табыс 
ііс іі  оларды пайдаланумен байланысты шыгындар арасындағы 
аііырмамен анықталады. Өндіруші осы айырманы жоғарылатуды 
көздейді. Жетілген бэсеке жағдайында игіліктер мен 
ресурстардың бағасы белгілі болады. Осы жерден мынадай 
қорытынды жасауға болады: кез-келген ресурстың ақшалай 
түрдегі шекті өнімділігі натуралды түрдегі шекті өнімділік 
сияқты өзгеретін болады. Ойткені ақшалай көрсеткіш натуралды 
ісорсеткішті түрақты (белгілі) бағага көбейту арқылы алынады.

ГТайданы жоғарылату ережесі кэсіпкерлік қызметтің барлық 
факторларының шекті өнімділігі олардың бағасына тең 
болатындығын немесе эрбір ресурстың оның ақшалай түрдегі 
шеісті онімі оның бағасына тең болғанша қолданылатындығын 
білдіреді. Сондықтан да шектеулі онімділік теориясына сэйкес 
кэсіпкерлік қызметтің эрбір факторына сол фактор алып келетін 
табыс тиесілі болады.
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2. Экономикалық және бухгалтерлік пайда.
Пайда категориясыиың экономикалық әдебиеттерде эртүрлі 

көзқарастармен келісілген бірнеше анықтамасы кездеседі:
- пайда - бүл кәсіпкерлік қызмет үшін марапаттау және 
техникалық жетістіктерді енгізуге төлем;
- пайда - бүл тәуекел жэне белгісіздік үшін төлем;
- пайда - бүл табыс пен шығынның айырмасы.

Қазіргі кездегі пайда туралы түсінік үш негізгі бағытта 
қарастырылады: кейнсиандық, институционалды-әлеуметтік жэне 
неоклассикалық.

Бухгалтерлік жэне экономикалық шыгындарды 
ажыратқандай пайдаға қатысты ды екі жағдай ажыратылады: 
Бухгалтерлік пайда - өнімді сатудан түскен табыс пен ақшалай 
(айқын) шығындардың айырмасы.

Экономикалық пайда - өнімді сатудан түскен табыс пен 
экономикалық, яғни бухгалтерлік пен альтернативтік 
шығындардың айырмасы.

Бухгалтерлер үшін пайда - бүл фирманың жалпы табысынан 
жекелеген түлғалар мен басқа да фирмаларға капитал мен еңбек, 
материалдардың қүнын төлегеннен кейін қалатын табыстың 
бөлігі. Пайда бүл жерде тек ғана айқын шығындарды, яғни 
фирманың оның қүралына кірмейтін жеткізушілеріне төлемдерін 
қосады. Бірақ мүндай пайда кәсіпкерлік қызметтің тиімділігін 
толық сипаттамайды. Капитал белгілі бір түлғаға немесе түлғалар 
тобына тиісті болған жағдайда альтернативтік варианттармен 
салыстырғанда меншікті капиталды тиімсіз пайдалану 
нәтижесінде шығынға үшырамады ма деген сүрақ туады немесе 
болашақта басқа салаларға салынып, оның көп табыс әкелуі де 
мүмкін. Сондықтан да бухгалтерлік пайдадан капиталға 
проценттік табысты, жер мен ғимарат үшін жал төлемін және 
басқару шығындарын алып тастау қажет. Нәтижесінде қалғаны 
экономикалық пайда болып табылады. Экономикалық пайда 
нольге тең болуы да мүмкін. Бүл кәсіпкердің өзінің ресурстарын 
минимальды тиімділікпен пайдаланатынын білдіреді. Егер фирма 
экономикалық пайда алатын болса демек сол салада кәсіпкерлік 
қабілеттілік, капитал, жер жеткілікті минимальды шамамен 
салыстырғанда жоғары тиімділік береді. Кэсіпкер қашан да өзінің 
бизнесін жүзеге асырғанда өндіріс пен өнімді сатуға кеткен
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іиыіындарды өтеп ғана қоймай белгілі бір табыс алуды көздейді. 
Мүпдай қажетті мннимальды табыс калыпты пайда ретінде 
корінеді. Өзінің шамасы бойынша қалыпты пайда кәсіпкерлік 
қычметгің айқынсыз шығындарымен анықталады. Ол кэсіпкерге 
мсмшікті ресурстарды альтернативті пайдаланғанда алуға 
Полатын, яғни жіберіп алған табысты өтеуі тиіс.

3. Пайданы жоғарлатудын басты шарттары.
Жетілмеген бәсекелестік жағдайында, егер фирма нарықта 

моиополиялық жағдайды иеленсе (газ,мұнай, теміржол және т.б.) 
онда ол пайдалы табиғи жағдайларда сирек кездесетін пайдалы 
қазбалар жерінде, қолайлы климат және т.б. пайда болатын 
мопополиялық пайда алады.

Фирма үшін үлкен табыстың қайнар көзінің маңыздылығы - 
шііық жазылу бойынша акңияны сатқаннан алынған шамамен 
кэсіпорынға салынған нақты капитал арасындағы айырмашылық
- қүрылтайшылар пайдасы болып табылады. Оны берілген 
акңионерлік қоғамның қүрылтайшылары иемденеді.

Кәсіпорындар мен үй шаруашылықтарының кызмет етуі 
опдіріс факторларын пайдалануға жэне оларды пайдаланудан 
сэйкес табыстарды алуға негізделеді. Өндіріс факторлары ретінде 
шаруашылық іс-әрекеттің мүмкіндігі мен нэтижелілігіне шешуші 
ықпал ететін ерекше маңызды элементтер немесе обьектілер 
түсіндіріледі. Шаруашылық іс-эрекетке тартылатын кәсіпкерлік 
қызметтік ресурстардың эрқашан да меншік иелері болады жэне 
олардың бірде біреуі осы ресурстарды пайдалану қүқығын басқа 
идамдарға қайтарусыз бере алмайды. Сондықтан да кәсіпкерлік 
қызметтің негізгі элементтерінің қозғалысы, оларды иемдену, 
басқару жэне пайдалану терең қоғамдық-экономикалық 
қатынастарды қозғайды.
Ақша массасы -  бұл экономикада тауарлар мен қызметтердің 
айналымы үшін қажетті қолма-қол жэне аударым ақша
11 ысанындағы барлық ақша қүралдарының жиынтығы.

Ақша үнемі айналыста болуы қажет. Өндіріс үрдісінде 
фирмаларда белгілі бір уақытта ақша қүралдары уақытша 
босатылады. Ал осы уақытта басқа фирмаларда кажеттілігі 
сезінеді. Бүл қайшылық несие көмегімен шешіледі. Несие -  бүл 
жономикалық субъектілер арасындағы келісім-шарт, яғни белгілі
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бір мерзімге процент төлеу және қайтару шартымен несиеге 
берілетін ақша құралының қозгалысы. Ол негізгі екі функцияны 
атқарады.

1. Несие көмегімен фирма, аймақ және сала арасында акша 
кұралын қайта бөлу жүреді. Бүл функцияның іске асуы уақытша 
бос ақша қүралдарын тиімді пайдалаиуга мүмкіндік береді.

2. Несие айналымдагы нақты ақшаны несиелік ақшамен жэне 
несиелік операциямен ауыстыруга мүмкіндік береді, бүл айналым 
шыгындарын қысқартады.

Несие негізінен үшке бөлінеді:
а) беру тәсілі бойынша:
- түтыну тауарлары;
- шикізаттар;
- ресурстар;
-ақшакапиталы; 
акция, облигация; 
вексельдер.
б) беру мерзіміне байланысты: 
қысқа мерзімді (Іжылга дейін); 
орта мерзімді (1-5 жылга дейін); 
ұзақ мерзімді (5-10 жылга дейін); 
арнайы ұзақ мерзімді (20-40 жылга дейін).
в) несиелік кеңістік сипаты бойынша: 
халықаралық;
мемлекеттік;
банктік;
тұтынушылық;
ипотекалық;
коммерциялық.

Несиелік жүйе- валюта-қаржылық мекемелердің кешені, бүл 
кешен айналымдагы ақша санын өзгерту жолымен экономиканы 
реттейді. Оның алгашқы деңгейі - Орталық банк, ал 
коммерциялық банктермен ұсынылатын екінші деңгейі тікелей 
клиенттермен жұмыс істейді. Коммерциялық банктер несие 
институттары секілді ақша массасын реттеуде басты роль 
атқарады. Арнайы несие -  қаржылық институттармен ұсынылган 
несие жұйесінің үшінші деңгейі: зейнетақы қорлары, сақтандыру 
компаниялары, инвестициялық жэне ипотекалық банктер, қарыз
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жопе қор жинау ассоциациялары жэне т.б. Олар өздеріне 
комтеген ақша ресурстарын шоғырландырады, сондықтан ақша 
спясатына үлкен ықпал жасайды.

Қайталауга арналган сүрацтар:

I 11 Іығынды азайту ережесі
2. I Іайданы жоғарылату ережесі 

Аз шығындар ережесі түсінігі 
!. г)кономикалық пайда.
■I. 1>ухгалтерлік пайда.
5. I Іайда категориясының бірнеше анықтамасы
о.І Іайданы жоғарлатудың басты шарттары.
7. <І)ирма үшін үлкен табыстың қайнар көзінің маңыздылығы 
К. ГІесие қандай негізгі екі функцияны атқарады.
(). ГІесиенің негізгі түрлері.
10. Несиелік жүйе анықтамасы
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6 ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ 
ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ 

¥ЙЫМДАСТЫРУДАҒЫ ТӘУЕКЕЛДІЛІК ПЕН 
БӘСЕКЕЛЕСТІК

1. Кәсіпкерлік қызметті үйымдастырудың негізгі нысандары
2. Кәсіпкерлік қызмет тәуекелділігі: түсінігі және оның 
түрлері
3. Кәсіпкерлер бәсекелестігі

1. Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың негізгі 
нысандары

Кэсіпкерліктің мэні өндіріс күштерін жаңадан 
үйымдастырудан түрады. “Кэсіпкерлік” термині тэуекел сөзімен, 
ал кәсіпкердің өзі тауарды өндіру мен өткізуде белгілі бір тәуекел 
мен жауапкершілікті өз мойнына алатын адаммен 
байланыстырылады. Қазақстан Республикасы 1991 жылы
тэуелсіздік алғаннан кейін кэсіпкерлік белсенділікті қолдауға 
байланысты бірқатар заңдар қабылданды. “Қазақстанда
кәсіпкерліктің дамуы мен шаруашылық қызметтің еркіндігі 
туралы” заң жэне т.б. бар.

Бизнес (іс, өндіріс) -  бүл бір-бірімен өзара бәсекеге түсетін, 
өз мүддесін ойлауға үмтылатын , өндіретін заттары мен
жасайтын қызметін адамдарға үсынатын үйым. Бизнестің басты 
мақсаты - табыс, бірақ адам оны эрқашан да мақсат ете бермейді. 
Бір нәрсе ғана анық: бизнес - ауыр жүмыс. Басқаша айтқанда, 
бизнес дегеніміз -  адамның аз ақшадан көп ақша табуы, ягни аз 
ақшаны көп ақшага айналдыра білу деген сөз. Бизнестің жаны -  
айырбас; Ақша мен ақыл -  бизнестің арқауы болып табылады. 
“Ақша -  зат - ақша” - бүл бизнестің көзі. Кез -  келген бизнес үш 
түрден ғана түрады. Олар: жеке меншік, серіктестік жэне 
корпарация.
Жалғыз адам бәріне ие.

Серіктестік (компания жэн т.б.) -  екі немесе одан да көп 
адамдрдың бизнеспен айналысатын еркін одағы.

Корпорация - мүндағы барлығы жекеменшік пайдаға қарай 
бөлінген
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2. Кәсіпкерлік кызмет тәуекелділігі: түсінігі және оның
түрлері

I Іарық жағдайында тәуекел кәсіпкерліктің шешуші элементі. 
Г.іускелдің ерекшеліктері кэсіпкерлік істе белгісіздік, 
к ү гпегендік, сенбеушілік болжамдылық жетістікке жетуге кедергі 
Гюлуы мүмкін. “Кәсіпкерлік іс туралы” заңда жазылгандай 
косіпкерлік іс өз тәуекелділігіне, кэсіпорынның үйымдастыру 
қүқықтық формасы шегіндегі мүліктік жауапкершілігіне 
псгізделген.

I Іарық жағдайында тәуекелділікті бэсеңдету үшін бірнеше 
одіетер бар:
I ) ісэсіпкерлік жоба жасауға істі жетік білетін кеңесшілерді, 
мпмандарды тарту;

) жобалау алдындағы мүмкін болатын қиындықтарды жете білу;
() ондірілетін өнімге сүранысты болжау;
I) тэуекелділікті жобаға қатынасушылардың өзара бөлісуі;
.*>) сақтандыру;
0) болжамсыз шыгындарды жабуға керекті қаражатты кезекке 
үстау.

'Гэуекелдің жүмыс тапсырушы мен жұмысты орындаушы 
мрасындағы бөлінуінің жалпы конңептуалды моделін 1-ші 
еуреттен көре аламыз.

Тэуекелдің бірнеше түрі бар:
( )ндірістік
Коммерциялық
< І> иі іанстық(кредит)
1111 вестициялық 
I Іарықтық
( )сы түрлерге жеке тоқгалайық.

1. Өндірістік тәуекел. Бүл өнімді өндірумен және оны өткізумен 
оайланысты. Бүл тәуекелге өнімнің белгіленген көлемінің өзгеруі 
жэне өткізу қаркыны, материалдық жэне еңбек шығындарының 
пртық жүмсалуы. Нарықтағы баға деңгейінің кемуі, брак, 
рскламация т.б. себептер тікелей ықпал жасайды.

2. Коммерциялық тэуекел -  бүл кәсіпкерлердің сатып алган 
опімді нарықта өткізуінде пайда болады. Коммерциялық келісім 
жагдайында бағаның төмендеуін, тауар өткізуде кездесетін 
қосымша шығындарды ескеру қажет.
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3. Қаржылық тәуекел. Бұл қаржылық кәсіпкерлік ісінде 
кездеседі. Мысалы, қаржылық келісім тәуекелділік 
шарттасушылардың бір жағының төлем қабілеттілігінің 
кемдігінен пайда болуы т.б.

4. Инвестиңиялық тәуекел - бұл кэсіпорынның өзінің және 
сатып алған құнды қағаздарының кұнсыздануы арқылы болуы 
мүмкін.

5. Нарықтық тәуекел - бұл ұлттық ақша бірлігінің нарықтағы 
процент ставкасының немесе шетел келісім серіктестіктерінің 
валюта курсының өзгеруімен байланысты.

3. Кәсінкерлер бәсекелестігі
Нарықтық экономиканың ең басты принципі - тауар 

өндірушілердің еркін бәсекелестігі. Бэсекелестік -  бұл 
өндірушілер арасындағы күрес немесе жабдықтаушылар, 
кэсіпорындар, фирмалар арасындағы өнім өндіру жэне өнімді 
тиімді өткізу үшін күрес.
Бәсекелестіктің төмендегідей эдістері бар:

Баға бэсекесі- басқа бәсекелестіктерге қарағанда төмен 
бағамен тауар сату, төмен тарифпен қызмет көрсету. Бұл 
жағдайда бағаның төмендеуі өнім бірлігіне шығындарды 
азайтқаннан немесе пайда есебінен болады. Ірі монополистер 
бағаны төменге түсіріп барлық бэсекелестіктерді жояды, сонан 
кейін бағаны өсіріп жіберген зиянын немесе ала алмаған 
пайдасын қайтарады.

Баға емес бэсеке- нарыққа жоғары сапалы, артық сенімділігі 
бар, пайдалану мерзімі ұзақ, жоғары өнімділікті, көп 
ассортиментті тауар ұсынады. Өнімнің аса ерекше маңызды 
параметрі -  экологилық тазалығы, қуат сиымдылығы, 
эстетикалық көрсеткіші, қауіпсіздігі т.б.
Арсыз бәсекелестік - бүл эдіс бэсекелестіктің нормасының 
ережесін бұзу, демпинг (томенгі бағамен сату), нарықта үстемдік 
ету, өтірік мәлімет т.б.

Бэсекелестік -  нарықтың негізі. Біздің елімізде -  
бәсекелестік болған жоқ деуғе болады, бір кәсіпорын екінші 
кэсіпорынмен сайыста өкіметтен артық қор алуға , құрал -  
жабдықтарға лимит алуға, шетелдік жабдықтар алуға мемлекеттік 
ірі күрделі қаржы алуға, жоспарды кемітуге ат салысады.
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Қайталауга арналган сүрацтар:

I. Кәсіпкерлік қызметті үйымдастырудың негізгі нысандары 
1>изнес (іс, өндіріс) үғымы

і. С'еріктестік (компания жән т.б.) түсінігі 
•I. Корпорация түсінігі
■>. Кэсіпкерлік қызмет тәуекелділігі: түсінігі жэне оның түрлері
0 I Іарық жағдайында тәуекелділікті бәсеңдету әдістері 
/ І эуекелдің түрлері, олардың анықтамалары
К, Кэсіпкерлер бәсекелестігі 

Ііаға бэсекесі 
10. Баға емес бэсеке
1 1. Бәсекелестік түсінігі, анықтамасы
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7 КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ЖОСПАРЛАУ, 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ, БАСҚАРУ

1. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау
2. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
3. Кәсіпкерлік қызметті басқару жүйесі

1. Кәсіпкерлік кызметті жоспарлау
Экономиканы жоспарлы дамытудың обьективті қажеттілігі 

өндірушілердің бөлінуіне жэне қоғамдық еңбек болнісінің 
дамуына байланысты пайда болады.

Жоспарлау- зерттеліп отырған нысанның жағдайын алдын 
ала нақты көре білу, сол арқылы көздеген мақсатқа сәйкес 
дамудың жолдары мен тәсілдері көрсетіледі, сондай- ақ оны 
шешудің басқару жолдары анықталады. Сонымен, жоспарда 
алдын ала көре білу дәлірек жэне айқынырақ көрініс болып 
табады.

Жоспарлау -  кәсіпорынның дамуы мен жалпы мақсатына 
жету үшін үйымның барлық мүшелерінің күшін қамтамасыз 
ететін бағыт.
Жоспарлау - басқарудың негізгі функңиясы. Жоспарлау сатып 
алушылардың эртүрлі қажеттіліктерін есепке ала отырып өнім 
ассортименттерін көбейтуде зор мэнге ие. Жоспарлау мэні 
бекітілген мерзімге нарық сүраныстары мен материалдық көздер 
есебімен қамтамасыз етіліп дамуына бағытталған, анықталған 
негіздеме.
Ф.Энгельс “Анти- Дюринг”атты еңбегінде былай деп
жазды:“Дамыған қоғамда өндірістегі анархия өндірісті қоғамдық 
жоспарлы реттеумен ауыстырылады, ол бүкіл қоғам қажеттілігіне 
жэне оның мүшелерінің қажеттілігіне сай жүргізіледі”.

Өз кезінде К.Маркс жоспарлауды қоғамдық еңбекті халық 
шаруашылығының салдары мен түрлеріне бөлуде қажетті 
пропорңияларды қоғамның сүранысы мен мүмкіндіктеріне сәйкес 
саналы анықтау жэне жүзеге асыру үшін қажет деп түсіндірді. 
1986 жылы 11 шілдеде Л.Кугельманға жазған хатында ол былый 
деген болатын: “Қоғамдық еңбекті белгілі пропорңиямен бөлу 
қажеттігі қоғамдық өндірістің белгілі формасына сэйкес 
жойылуы мүмкүн емес, оның көріну формасы ғана өзгереді”.
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Әкімшілік жоспарлау жүйесінен нарықтық экономикаға 
кошуге байланысты жэне халық шаруашылығын дамытудың 
жиңа қарым- қатынастарының қалыптасуы жайында жоспарлау 
жаңа қырынан көрінеді де, жаңа міндеттерді шешуді 
ічіідейді.Жаңа жағдайдағы жоспарлаудың сапалық ерекшелігі 
/іюгарыдан жасалатын бұрынғы директивтік жоспарлау орталық 
(К.іие жергілікті органдардың, кэсіпорындар мен ұйымдардың 
и шра тиімді келісімі арқылы орындалатын нүсқаулы жоспарлауға 
иііналады.

Нарықтық экономикада жоспарлау жойылмайды, керісінше, 
/госпар мен нарықтың өзара байланысы күшейе түседі. Әйтпесе 
ішрықтың өз бетінше дамуы жэне өзін-өзі реттеуі қогамдық 
жономикалық жэне элеуметтік проңестер барысында үлкен 
қителіктер мен күрделі олқылықтарга үрындырады. Сондықтан эр 
оір мемелекет, жоспарлау мен экономикалық реттеуге сүйене 
отырып, пайда болған деформайияларға түзетулер енгізіп, 
иарыктық қатынастарды элсін- элсін бәсекелестік жагдайына 
кслтіреді, экономиканы динамикалық тепе- теңдікте үстап, 
гүгынуды қоғамның төменгі күнкөріс деңгейі дэрежесіне 
г.ійкестендіруге тырысады.Сонымен, жоспарлау жүйесі 
парықсыз, нарықтық қатынастар механизімінсіз сэтсіздікке 
үшыраса, тиісінше нарықтық шаруашылықты болжаусыз жэне 
реттеусіз жүргізу аса тиімді болмайды.

Жоспарлау- басқару шешімдерін қабылдау просеңі. Ол 
косіпорынның экономикалық даму мінездемесіне бағытталған.

Нарықтық ортада жоспарлау келесі принңиптерге негізделіп 
гүрлерге бөлінеді:
Дсмократиалық жоспарлау- бүл кәсіпорындағы жоспарлау 
оасқару шешімдері директивті түрде емес, индикативтік негізде 
гоменнен қалыптастырады.
Меншіктің алгашқы формасы -  обьектіні меншіктеу қүқығы ең 
алдымен меншік иесіне беріледі.
Жоспарлаудың ғылымилығы- жоспарды жасауда экономикалық 
іаңдармен ғылыми нормамен нормативтерді, ғылыми 
гехниканың жетістіктерін қолдауды білдіреді.

Жоспардың элеуметтік бағыттануы.
Ағымдық, оперативтік, стратегиялық жоспарлардың өзара 

байланысы мен бірлігі.
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Жоспардың кешенділігі -  кәсіпорындағы барлық жоспарлау 
түрлерін қамтиды.

Жоспардың оңтайлылығы -  бүл бірнеше жоспардың ішінен 
максималды пайдамен шығындардың ми нимумын беретін 
оңтайлы жоспарды таңдауға мүмкіндік береді.

2. Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
Кәсіпорынның финанс жағдайын талдау неден басталады? 

Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін, өтімділігін талдау. Өндірістік 
қүралдар коздерінің қүрылымын бағалау Активтің 
айналымдылығын талдау, кэсіпорынның пайдалылығын талдау.

Кәсіпорынның финанс жағдайын талдаудың басты 
информаңиялық кезі бухгалтерлік есеп, бүл кәсіпорынды 
қоғаммен және оның серіктестерімен тығыз байланыстырады, 
олар кәсіпорынның финанс жағдайын білу мақсатында бірінші 
кезекте бухгалтерлік баланспен танысады.

Финанс жағдайын талдау жасаудың информациялық көздері 
бухгалтерлік (финанстық) есептер:
№ 1 форма "Кәсіпорынның балансы"
№ 2 форма "Финанс нәтижесі және оны пайдалануы туралы";
№ 4 форма "Ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп".

Баланс мэліметі бойынша кәсіпорын, акционерлер, 
инвесторлар, кредит берушілер, сатып алушылар, сатушылар т.б. 
алдында өз міндеттерін атқара алатындығын, немесе финанстық 
қиындық бар екенін көрсетеді. Баланс екі жақты кесте, сол 
жағында актив, он жағында пассив. Актив пен пассивтің тең 
басуы баланстың маңызды сыртқы белгісі. Бухгалтерлік балансты 
тікелей меншіктегі әртүрлі мүліктік қүралдар тобы (материалдық 
қүндылықтар) және осы қүндылыққа право, шаруашылық 
субъектілері (кэсіпкерлер, банктер, инвесторлар т.б.) еркімен 
қүрылған капитал ретінде көрінеді. Баланс шаруашылықтың 
(кәсіпорынның) жағдайын ақшалай бағалау ретінде береді.

3. Кәсіпкерлік қызметті басқару жүйесі
Қазіргі кезеңде елімізде кэспкерлік субъектілері үшін салық 

салудың арнайы салық тэртібі қарастырылған, яғни ол бір реттік 
талон, патент жэне қарапайым декларация негізінде жүргізілуде. 
Кәсіпкер - бүл арада өзінің қызметінің меншігіне, алатын
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і і іо і. іс ы н ы ң  мөлшеріне байланыеты белгілі бір пайызын төлеуге 
іурін қолдануға кұқылы. Мүның өзі әр адамның өз шамасына 
мірай жүмыс істеуіне мүмкіндік берілген деген сөз.

Гінді әрі карай кәсіпкерлік рүқсатының қалай бөлінетінін 
шддау.

Ійр реттік талонды пайдалану кәсіпкерлік қызметте 
іімгюдтық сипатпен жүретін, яғни бірыңғай түрақты емес және 
іүліаның қызметін реттейді.

Салық салудың жеңілдетілген тэртібі -  патент негізінде, 
ічіуда, қызмет көрсету салаеындағы шағын бизнесте
қолданылады. Мүндай жағдайдағы өлшем ретінде өткізуден 
і үскеи айналымға қатысты екенін керек.

Патент бойынша төленетін салық сомасы жарияланып салық 
юлеушінің алдын -  ала табысынан 3% мөлшерінде белгіленген. 
Мүндайда табыс эрқашанда барлык шыгындарды есепке ала 
ои.ірып, жалпылама алынады. Патенттің қүны бюджетке жеке 
іабыс салығы мен элеуметтік салық түрінде тең үлесте енгізіледі.

Қайталауга арналган сурақтар:
1. Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау
2. Жоспарлау түсінігі, анықтамасы
I. К.Маркс жоспарлауды қалай белгілеген
4. I Іарықтық ортада жоспарлау принциптері 
’■>. Жоспардың әлеуметтік бағыттануы 
(). Кэсіпкерлік қызметті қаржыландыру
7. Кэсіпорынның финанс жағдайын талдау неден басталады?
К. Финанс жағдайын талдау жасаудың информациялық көздері
Ч. Баланс мэліметі
10. Кәсіпкерлік қызметті басқару жүйесі 
I I. Салық салудың жеңілдетілген тэртібі 
12. Патент бойынша төленетін салық сомасы
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8 ТУРИЗМ ЖӘИЕ ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ 
ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ 

ӨНІМІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ

1. Кэсіпкерлік қызметті талдау жэне багалау
2. Кэсіпкерлік қызмет өнімін өткізу үрдісі

1. Кәсіпкерлік қызметті талдау және бағалау
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы кәсіпорынның қаржы 

ресурстарының болуы, орналастыру жэне пайдалануды білдіретін 
көрсеткіштер жүйесімен сипатталады.

Кэсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау міндеттеріне: 
кэсіпорынның мүліктік жағдайын бағалау; мүліктің қалыптасу 
козі, кұны жэне құрылымы;
қаржы ресурстарын пайдалану бағыттарын бағалау; 
кэсіпорынның қаржы тұрақтылығы мен автономдылығының 
көрсеткіштерін анықтау; 
кәсіпорынның төлем қабілеттіліғін бағалау.
Кэсіпорынның мүлкін қалыптастыру көзіне: 

кэсіпорынның қаржысы (баланстың IV бөлімі -  ПІУ); 
заемдық жэне тартылған қаражаттар (V бөлімі мен VI, баланс -  
ПУ+ПУІ)

Пассивтің IV бөлімінде «Қысқа мерзімді пассивтер» 
берілғен баланстың жекелеғен баптары, кәсіпорынның қаражат 
көзіне жатады жэне дәл есеп айырысу үшін пассивтің IV 
бөлімінің қорытындысына қосылуы керек. Ондай баптарға: 
алдағы кезеңдер табысы, тұтыну қоры, алдағы шығындар мен 
төлемдердің резервтері жатады.

Кэсіпорынның жеке қаражаттары п,¥ = п"'+ түрінде 
есептеледі. Талдау проңесінде анықталғандай, қандай қаражат 
көзі кэсіпорынның мүлкінің ұлғаюына үлкен әсер еткенін табу 
үшін мыналарды

тах( ОП’,у / Б;0(П )г + Пу) / Б 

мұнда £>пі>' - талдау жасалынып отырған кезеңдеғі кэсіпорынның 
қаражатының өзғеруі, руб; ° (Пу +п^  - талдау жасалынып отырған 
кезеңдеғі заемдің тартылған қаражаттардың өзғеруі, руб.
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Сонан соң, мүліктің қандай түрінің -  алналымдағы немесе 
иішалымнан тыс активтердің улғаюына қаражат көздерінің өсуі 
Пміытталғаны анықталды.

Осы мақсатта
ігах(/)Л; (£Й; /£>(£-); Ш„ ! Щ Б-)

Мүнда олі - есеп беру кезеңіндеғі айналымнан тыс активтердің 
очгеруі; руб;
,ІЛ" - есеп беру кезеңіндегі айналымдағы активтердағы 

мктивтердің өзгеруі;
/Н5-). есеп беру кезеңіндегі мүліктің қүнының өзгеруі; руб.

Кәсіпорынның мүлкі мен оның қалыптасу көздерінің 
қүрылымын бағалау, кэсіпорын үшін де, ақпаратты сырттай 
гүтынушылар үшін де қажет.

Өнеркэсіп кэсіпорыидарыиың көпшілігінің қаржылық 
жағдайы үшін мына төмендегідей сипаттар тэн: 
іаратылатьш активтердің төмен үлестік салмағы. Айналымдағы 
акгивтер негізгі өндірістік бөлшектер (қорлар) мен дайын 
онімдер қорлары қүрайды;
айналымдағы активтердің ақшалай қаражатының өте төмен 
үлестік салмағы;
мүлікті қаржыландыру көзінің негізгі кәсіпорынның қаражаты 
қүрайды, ал негізгі қаражаттарды қайта бағалау есебінен үлғаяды; 
иіемдық қаражаттар мүлікті қаржыландыруда онша үлкен емес 
үлестік салмақты алмайды, бірақ та осу қарқыны айналымдағы 
активтердің өсу қарқынын тежейді.

Кәсіпорынның қаржылық түрақтылығы кэсіпорынның 
балансының активі мен пассивінің жекелеген бөлімдері 
арасындағы арақатынасымен сипатталады.

Кэсіпорынның қаржы түрақтылығын анықтау үшін мына 
төмендегідей көрсеткіштер пайдаланылады: 
аигономиялық коофициент - кәсіпорын қаражатының үлестік 
салмағы:

к ак, = п ‘ , г / Б  б а д а ң с

Қазірғі кезде кэсіпорындардың көпшілігі осы 
коэффициенттің мағынасына ие:
кэсіпорының қаражатына заемдай жэне тартылған 
қаражаттардың қатынасы:
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К 3 =(П, ,  + П „ - ) / П ‘,у 

Бұл көрсеткіш кэсіпорын қаражатының заемдай жэне 
тартылған қаражаттардың 1 теңгесіне кэсіпорын қаражатының 
актнвіне сынғанын сипаттайды:
кэсіпорынның айналымдағы қаражат шығыны мен қорларын 
қамтамасыз ету дәрежесі:

аамтамасьету ^ к  с с с рны  ̂АЬ/Ь і

мұнда с°ар°жш = 77/4 “ А1 + ш  ~ А{1) - кэсіпорынның айналымдағы 
қаражаты.

Кэсіпорынның төлем қабілеттілігінің талдауы «Банкроттық 
туралы» заңымен белгіленеді, ол мына төмендегідей 
көрсеткіштермен белгіленеді: 
жыл бойы тарату коэффиңиенті; 
кэсіпорын қаражатын қамтамасыз ету коэффициенті.

Егерде осы көрсеткіштердің біреуі өзгенің нормативтік 
мағынасынан төмен болса, кәсіпорын төлем қабілетті емес деп, ал 
баланс құрылымы қанағаттанарсыз деп танылады.
Кәсіпорынның төлем қабілетсіздігінің жалпы себептері

Кэсіпорынның қаржы-экономикалық жағдайын бағалау 
нәтижесінде анықталған, кэсіпорынның төлем қабілетсіздігінің 
жалпы себептеріне мына төмендегілерді жатқызуға болады. 
Кәсіпорын өнімінің төмен бэсеке қабілеттілігі, ал төменгі тұтыну 
сипаттамасы мен тауар бағасының жоғары болуымен көрінеді. 
Өнімді сату кезінде ақшаның өз уақытында түспеуі.
Кәсіпорындар арасындағы тауар қатынастарының бартерлік 
сипатына өнімді сатудан түскен ақшаны құрайтын ақшалай 
төменгі ұлестік салмағы.

Мемлекеттің тапсырыс берілген, бірақ ақшасы төленбеген 
өнімге дебиторлық қарызы

Мемлекеттің дебиторлық қарызы кәсіпорынның 
жеткізушілермен қызметшілер алдында несиелік қарызының өсуі.

Кэсіпорынның төмен қабілетсіздігінің мемлекеттің 
тапсырыс берген, бірақ ақысы төленбеген қарызына тэуелділігі 
мына төмендегі ағымдағы таралу коэфффициентін білдіреді:

„ /  _  А ц  ~ Ү , Р ,

Тл

Мұнда, А" - баланс бөлігінің қорытындысы;
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Пү - баланстың қорытындысы;
^ Р' ~ мемлекеттің карызының і-тапсырысы бойынша 

мілсмінің суммасы.
Мемлекеттік кэсіпорындар алдындағы қарызына қызмет 

етуі бойынша төлемдер суммасы қарыз болған кезеңнің 
ү кіқтығымен көлеміне байланысты есептеледі:

2  = (ЕРг іг 5г  360)/100

мүпда, р ~ і- міндеттеме бойынша мемлекеттік қарыздың көлемі;
1> “ і- міндеттеме бойынша қарыз болу кезеңі;
' _ қарыздың пайда болу сәтінен жылдық есептеу ставкасы.

Кэсіпорынның қаржылық орғанизміне кэсіпорында қалған 
исдомоствалық тұрғын үй қорын үстау бойынша шығындар үлкен 
салмақ болады. Кэсіпорын түрғын үй қорын негізғі қызметінің 
қаржы нэтижесінің 70%-і есебінен үстап отырады.

Кэсіпорынның электроэнергиясын, газ, отын мен суды 
сататын ұйым-монополисттер алдындағы қарызы. Бұл қарыз 
қуаттылығы дұрыс анықталмаған жасанды көтеру есебінен пайда 
болады.

Электроэнергиясын жұмсау бойынша таратылган 
қуаттылығымен салыстырғанда кэсіпорын айыппұл санкңиясын 
күтеді. Кэсіпорын нарық жағдайында үш ай бүрыс қажетті 
ілектроэнергиясының колемін анықтай алмайды, барлыгы 
тапсырысқа төлем жасауға байланысты.

Өндірістің қысқаруына байланысты босасп қалған 
гимараттар, пайдаланылбайтын өндірістік, экімшілік жэне 
гүрмыстық ғимараттар да қаржылай салмақ болып табылады. 
Кейбір кәсіпорындарда салынып бітпеген гимараттар мен 
ондірістік алаңдар, күрделі де қымбат қондырғылармен 
жабдықталған ғимараттар бар. Бұл мүліктер тұтас комплекс 
құрамында жекешелендіру жоспары бойынша кәсіпорынның 
балансына өткен. Осы ғимараттармен алаңдарға жұмсалатын 
шыгындар, салық төлемі, оларға жұмсалатын жарық пен жылу 
шығындары кәсіпорынның қаржылық жүйесіне үлкен салмақ 
болып батады.
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2. Кәсіпкерлік қызмет өнімін өткізу үрдісі
Қазіргі нарықтың экономнка негізінде шығарылған өнімдер 

мен тауарлардың сапасына басқалай талап қояды.Бұл қазіргі 
дүнеиде кез -  келген кэсіпорынның өміршеңдігі , оның тауарлар 
нарығындагы жэне қызмет көрсетудегі орнықты жағдайы 
бэсекеге жарамдылық деңгейі көрсетеді.

Сапа дегеніміз -  тұтынушылардың сұранысы мен 
қажеттілігіне жауап беретін тауарлардың қасиеттері мен 
сипаттамаларының жиынтығы .

Өз кезегінде бәсекеге жарамдылығы екі көрсеткішке 
байланысты -  баға деңгейіне жэне тауар сапасы деңгейіне. Ал 
екінші фактор бірте -  бірте бірінші орынға шығады. Еңбек 
өнімділігі, ресурстардың барлық түрдерін үнемдеу өнімнің 
сапасына тікелей орын береді.

Тауардың сапасы -  бұл белгілі мұқтаждықтарды 
қанағаттандыруға ұлкен себепші болатын өнімнің 
пайдалылығының жиынтық ерекшелігі. Өнімнің сапалылығы мен 
техникалық, тауар тану ғана емес, сонымен қатар ең маңызды 
экономикалық санаты. Егер де тұтыну кұны -  бұл жалпы алғанда 
тауардың пайдалылығы болса, ол өнімнің сапалылығы -  бұл оны 
пайдаланудағы нақтылы жағдайда тұгыну құнының қажетіндегі 
көрінуі.

Өнім сапасының мынадай негізгі көрсеткіштері бар: 
Функңионалдық сэйкестілік -  бұл тауардың өзіндік базалық 
функңиясын осындай алу қабілеттілігі.

Нормативтік сэйкестілік, яғни тауардың стандарттар мен 
нормаларға сәйкес келуі.

Тауар сенімділігі -  оның берілген мерзімде ақаусыз жэне 
сынбай жұмыс істеуі.

Тауардың ұзақ пайдалану мерзімі -  бұл тауардың қызмет 
ету мерзімінің тиімділігі.

Сервис -  тауардың сатуға дейінгі жэне сатылғаннан кейінгі 
қызмет тиімділігі мен жылдамдығы .

Өнімнің эстетикалық қасиеттері: дизайны, түрі, түсі, дэмі 
жэне тағы басқа.

Тауар имиджі -  яғни басқа бәсекелес тауарлардан 
артықшылығы. Тауар сапасын көтеру бұрын өндірген өнімдердің 
ескіруіне әкеп соғады. Кейбір жағдайда өндірушілер тауарды
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жасанды түрде ескіртеді.Мысалы шүлық бүйымдары мен электр 
компаниялары өз тауарлары тез айналымда болуы үшін олардың 
саііасын әдейі төмендетуі мүмкін.

Тауар сапасы, көбінесе, «өнім өзегіне» яғни, оның 
физикалық жэне химиялық қасиеттеріие, дайындалған 
матералдар қүрамына салмағына, дэміне, иісіне, икемділігіне, 
қүрастырылуына, қуаттылығына, өнімділігіне байланысты 
болады. Өнімнің қызметі көбінесе оның белгілеуі мен 
б;ійланыстырылып түсіндіріледі. Өнімнің сапа деңгейі оның 
салалық көрсеткіштері жүйесі негізінде анықталады. Бүл деңгейді 
ііпықтау үшін мүның эрбір көрсеткіштерінің сандық жэне 
сапалық маңызын білу және үқсастық өнім көрсеткіштерімен 
салыстыру қажет.

Сапаны жинақтап қорыту көрсеткіштері жалпы салада 
иемесе кэсіпорында өнім сапаының деңгйін сипаттайды. Бүл 
корсеткішке жататындар: сүрыптылығы, маркасы, жүктелімі, 
иайдалы заттың мазмүны,
онімнің дүниежүзілік стандартқа сай үлесі, тағы басқа.

Өнімнің сапасын басқару дегеніміз -  бүл белгілеу, 
қамтамассыз ету жэне сапаның қажетті деңгейін қолдау 
мақсатындағы құру жэне пайдалану немесе өнімді түтыну 
пегізіндегі жүргізілетін іс - әрекет.

Соңғы кездерге дейін кэсіпорындарда сапа проблемасын 
шешу кезінде нарықтық қажеттілік есепке алынбай өнім сапасы 
техникалықдеңгейге багьпталады. Сапаны басқару 
мэселелерімен техникалық бақылау жэне сапаны талдау 
бөлімдері айналысты. Олардың негізгі функцияларына бүйымдар 
иараметрлерін (белгілерін) тексеру, өндірістік процесстердің 
әрбір оперцияларында қолданылатын шикізаттар, материалдар, 
жабдықтардың дэлдік жүмыстары, өнімде табылган кемістіктер, 
оларды талдау жэне себептерін белгілеу кіреді.

Өнімнің сапасын басқаруды жетілдіруде отандық 
оидірушілердің алдына қойылатын негізгі проблемалар, олар :
I .Өнімнің сапалылығын басқару жүйесінде маркетинг қызметі 
механизмін қосу;
2.Тұтынушыға жэне барлық өндірістік қызметтерде сапаны 
басқару жүйесін калай бағыттау;
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З.Өнімнің өмірлік кезеңінің барлық белестеріндегі сапаны 
басқару жүйесіндегі механизм эсерлерін күшейту;

Сапаны басқару жүйесін енгізу кәсіпорында мынадай 
міндеттерді шешуге мүмкіндік береді:
1 .Жогаргы сапалы өнімнің тұрақтылығын қамтамассыз ету
2.Өнімкөлемін ұлғайту жэне оны сататын нарықты табу
3.Жоғарғы бағада сататын өнімді көбейту мүмкіндіктерін 
қарастыру
4.Өнімнің бәсекеге жарамдылығы жэне қаржы жағдайының 
тұрақтылығы жөніндегі мәселелерді шешу.

Сонымен қатар өнімнің сапасын басқару эрбір кэсіпорында 
жүйелі түрде іске асқаны жөн.Кәсіпорындарда шығарылатын 
өнімердің сапасы -  нарықтық жагдайда қызметтің негізгі 
факторы болып табылады, себебі, нарықтың саралымын 
кеңейтуді, кэсіпорынды жаңартуды, пайданың артуын 
қамтамассыз етеді.

Өнімнің сапасын басқаруда нормативтік актілерді іске 
асыру сапасын жэне өнімқауіпсіздігі заңдылығын қамтамассыз 
етуде тиімділік жүйені ұйымдастыруды талап етеді.

Халықаралық тэжірибе көрсеткендей, сапалылықты арттыру 
қызметі жүйелік басқару шеңберінде жүргізілуі тніс.

Қайталауга арналган сүраңтар:
1. Кәсіпкерлік қызметті талдау жэне бағалау
2. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау міндеттері
3. Кәсіпорынның жеке қаражаттары қай түрінде есептеледі
4. Өнеркэсіп кэсіпорындарының көпшілігінің қаржылық 
жағдайының сипаттары
5. Кэсіпкерлік қызмет өнімін өткізу үрдісі
6. Сапа дегеніміз не
7. Тауардың сапасы анықтамасы
8. Өнімнің сапасын басқаруды жетілдіруде отандық 
өндірушілердің алдына қойылатын негізгі проблемалар
9. Сапаны басқару жүйесін енгізу кэсіпорында қандай 
міндеттерді шешуге мүмкіндік береді
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9 КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ІСКЕРЛІК 
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ

/. Кэсіпкерлік қызметтің іскерлік корреспонденциясы
2. Кэсіпкерлердің жауапкершілігі

1. Кәсіпкерлік қьізметтің іскерлік корреспонденциясы
Іскерлік араласу.
Нарықтық экономика жағдайында бағаның маңызы зор. 

Кэсіпкерлер үшін бүл өмір мен өнім мәселесі. Баға өндірістің 
қүрылымын жэне көлемін анықтайды. Қоғамның өмір сүру 
деңгейіне әсер етеді, Баға туралы шешім қабылдау үшін көптеген 
(|)акторларды ескеру керек: 1) тауардың өзіндік құны; 2)
босекелестердің бағасы жэне оның езғеру мүмкіндіктері; 3) 
бағаның өзгеруіне түтынушылардың мінездері; 4) мемлекеттің 
(|іирма саясатына тікелей немесе жанама ықпалы. Баға жэне баға 
саясаты кэсіпорнның маркетинглік істерінің тауардан кейінгі 
маңызды элементі.
Орбір шаруашылық субъектісі кэсіпкерлікпен айналысуында 
нарықтағы бағаның жасақталуына қандай факторлар ықпал 
жасайтынын жақсы білуі керек

Кэсіпкерлікке үлкен праволық статус берілумен бірге 
шаруашылық сферасының эртүрлі салаларында жауапты 
міндеттер жүктелген.

Кэсіпкердің жауапкершілігі көпшілік жағдайда экімшілік 
тәртіпті бүзудан басталады, ол үшін заң бойынша экімшілік 
жауапкершілік қаралған.

Кәсіпкердің экімшілік жауапкершіліғі басқару 
сферасындағы тэртіп бү-зушылығы нормативтік акттер, заңдар. 
Президенттің указдары, өкімет қаулылары, оның ішінде 
Қазақстан Республикасының экімшілік право бүзушылық туралы 
Кодексімен реттеледі.

Әкімшілік жауапкершілік біреудің субъективтік қүқығын 
бүзғаны үшін емес, қоғамдық, мемлекеттік мүддеге нүскан 
келтіргені үшін болады. Ол үшін айып алынады, ол таза пайда 
есебінен тікелей бюджетке түседі. Әкімшілік айып сөзсіз 
ондіріліп алынады, бірақ кәсіпкер сот арқылы қайта қаратуға 
праволы.
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2. Кәсіпкерлердің жауапкершілігі
Кәсіпорынның финанс жағдайын талдау неден басталады? 

Кэсіпорынның төлем қабілеттілігін, өтімділігін талдау. Өндірістік 
құралдар көздерінің құрылымын бағалау Активтің 
айналымдылығын талдау, кәсіпорынның пайдалылығын талдау.

Кәсіпорынның финанс жағдайын талдаудың басты 
информаңиялық кезі бухгалтерлік есеп, бұл кәсіпорынды 
қоғаммен жэне оның серіктестерімен тығыз байланыстырады, 
олар кәсіпорынның финанс жағдайын білу мақсатында бірінші 
кезекте бухгалтерлік баланспен танысады.

Финанс жағдайын талдау жасаудың информаңиялық көздері 
бухгалтерлік (финанстық) есептер:
№ 1 форма "Кәсіпорынның балансы"
№ 2 форма "Финанс нәтижесі және оны пайдалануы туралы";
№ 4 форма "Ақша қаражаттары қозгалысы туралы есеп".

Баланс мәліметі бойынша кэсіпорын, акңионерлер, 
инвесторлар, кредит берушілер, сатып алушылар, сатушылар т.б. 
алдында өз міндеттерін атқара алатындығын, немесе финанстық 
қиындық бар екенін көрсетеді. Баланс екі жақты кесте, сол 
жағында актив, он жағында пассив. Актив пен пассивтің тең 
басуы баланстың маңызды сыртқы белгісі. Бухгалтерлік балансты 
тікелей меншіктегі әртүрлі мүліктік күралдар тобы (материалдық 
қүндылықтар) жэне осы қүндылыққа право, шаруашылық 
субъектілері (кәсіпкерлер, банктер, инвесторлар т.б.) еркімен 
қүрылған капитал ретінде көрінеді. Баланс шаруашылықтың 
(кэсіпорынның) жағдайын ақшалай бағалау ретінде береді. 

Қайталауга арналган сүрақтар:
1. Кәсіпкерлік қызметтің іскерлік корреспонденңиясы
2. Баға туралы шешім қабылдау үшін қандай факторларды ескеру 
керек
3. Кэсіпкердің жауапкершілігі
4. Әкімшілік жауапкершілік
5. Кәсіпорынның финанс жағдайын талдау неден басталады?
8. Финанс жағдайын талдау жасаудың информаңиялық коздері
9. Баланс мәліметі
10. Кэсіпкерлік қызметті басқару жүйесі
11. Салық салудың жеңілдетілген тэртібі
12. Патент бойынша төленетін салық сомасы
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10 КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ДАМУЫНДАҒЫ 
КӘСІПОРЫН РОЛІ

/. Кәсіпкерлік қызметтің дамуындагы кэсіпорын орны
2. Кэсіпорынның көмекші және қызмет көрсетуші 
ондірістерін үйымдастыру.

1. Кәсіпкерлік кызметтің дамуындағы кәсіпорын орны
Кәсіпорын -  кәсіпкерлік қызмет даму сатысының негізгі бір 

бөлігі болып табылады. Өйткені кәсіпорындарда қоғамға қа-жетті 
онім шығарылады жэне жумысшы мен жұмыс кұрал-дарының 
арасында байланыс орнатылады. Еркін өнеркәсіп кэсіпорны 
дегеніміз өндірістік-техникалық, ұйымдастыру -экімшілік жэне 
шаруашылық еркіндігі бар өндіріс бірлігі. Кәсіпорындар белгілі 
бір өндіріс өнімін шығару үшін, не болмаса жұмыс атқару үшін, 
эртүрлі қызметтер көрсетулер арқщлы қоғамның қажеттілігін 
қанағаттандыру жэне пайда табу мақсатында құрылады.

Өңдірістік жүйе ретінде кэсіпорынның ішкі жэне сырткы 
ортасы болады.

Сыртқы ортаға - экономикалық саясат, құқықтық жағ-дай, 
жономикалық, әлеуметтік, экологиялық жэне техноло-гиялық 
жагдайлар жатады.

Ішкі ортаға - еңбек ресурстары, техника жэне техноло-гия, 
бэсекелестік, маркетинг жэне т.б. жатады.

Кэсіпорынның нарықтық экономикадағы негізгі мақсаты - 
бәсекелесуге кабілетті өиім шығару арқылы негұрлым көп пайда 
табу жэне ең аз шығынмен ең жоғарғы пайда табу негізінде 
сұранысқа ие жэне бәсекелесуге қабілеті бар онім шығару болып 
табылады.

Нарықтық экономика жағдайында бағаның маңызы зор. 
Кәсіпкерлер үшін бұл өмір мен өнім мәселесі. Баға өндірістің 
құрылымын жэне көлемін анықтайды. Қоғамның омір сүру 
деңгейіне эсер етеді, Баға туралы шешім қабылдау үшін көптеген 
(|)акторларды ескеру керек: 1) тауардың өзіндік құны; 2)
бәсекелестердің бағасы жэне оның езгеру мүмкіндіктері; 3) 
баганың өзгеруіне тұтынушылардың мінездері; 4) мемлекеттің 
фирма саясатьіна тікелей немесе жанама ықпалы. Баға жэне баға



саясаты кәсіпорнның маркетинглік істерінің тауардан кейінгі 
маңызды элементі.

Әрбір шаруашылық субъектісі кэсіпкерлікпен 
айналысуында нарықтағы бағаның жасақталуына қандай 
факторлар ықпал жасайтынын жақсы білуі керек

2. Кәсіпорынның көмекші және қызмет көрсетуші 
өндірістерін ұйымдастыру.

Өндірісті техниалық жэне ұйымдастыру қызметінің 
міндеттері мен құрылымы. Кэсіпорын жұмысының техникалық- 
экономикалық көрсеткіштер деңгейі өндіріске техникалық жэне 
ұйымдастыру бойынша қызмет көрсету қызметінің
жұмыстарының сапасымен анықталады.

Кэсіпорындарды техникалық қайта кұру мен қайта 
жарақтандыру қарқындарының арту жағдайында, 
кэсіпорындардың жоғарғы өнімді автоматтандырылған
жабдықпен жарақтануы жағдайында өндіріс ырғақтылығы, еңбек 
өнімділігі, өнім сапасы мен өзіндік құны аталған қызметтердің 
жұмысының тиімділігіне байланысты болады.

Өндірісті ұйымдастыру мен техникалық қызмет көрсету 
қызметтерінің құрылымы өндіріс типі мен масштабына, 
дайындалатын өнім технологиясы мен құрылымдық
ерекшеліктеріне, кәсіпорынның мамандану деңгейіне, оның басқа 
кәсіпорындармен коопераңиялануына байланысты болады.

Көптеген кэсіпорындарда өндіріске қызмет көрсету 
шығындарының үлес салмағы жоғары. Бұл өндіріске қызмет 
көрсету жұмыстар көлемінің үлкендігімен сипатталады. Көмекші 
жұмыстарды механикаландыру мен автаматтандыру 
шығындарын қаржыландыру- бұл тиімді қаржы бөлу 
бағыттарының бірі болып есептеледі. Осы қызметтің 
жұмысының сапасы мен үнемділігін көтеру бағыттары бұл 
қызмет көрсету функңияларын оптимальді орталықтандыру мен 
шоғырландыру, анағұрлым тиімді технологиялық проңестерді 
жэне қызмет ету жүйелерін пайдалану, қолдай еңбектің 
пайдаланылуын қысқарту, еңбек сыйымдылығы жэне ауыр 
еңбекті механикаландыру мен автоматтандыру болып табылады.

Бұл қызметтердің тиімді жұмысын қамтамасыз ету үшін 
жоспарлауды, есепті, бақылауды және олардың жұмыстарын
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іилдауды жетілдірудің, еондай-ақ еңбек ақының ынталандырушы 
і уііелерін пайдаланудың, жұмыекерлердің ңехтар мен жұмыс 

ирыпдарының тұрып қалуын болдырмауға материалдық 
і> і.пығушьшығын тудырудың үлкен маңызы бар.

Жөндеу шаруашылығын үйымдастыру. Өндіріс тиімділіғінің 
цеңіейі еңбек қүралдарына жэне оның жүмыс жағдайында 
сііқталуын қамтамасыз ететін техникалық қызмет көрсету, 
(Копдеу мен модернизаңиялаудың жүйесіне байланысты.

Бүл жүмыстардың төменгі сапасы мен уақытылы 
прындалмауы өндіріс ырғақтылығын бүзады, шығынға әкеледі, 
(Ніімді қымбаттатуға әкеледі. Жондеу бойынша қызмет көрсету 
ніыгындары өндіріс шығындарының көп белігін қүрайды жэне 
жчшдеумен айналысатын жүмысшылар саны да жоғары болады. 
Косіпорындардың жаңа жогарғы өнімділікті жэне қымбат 
техникамен жабдықталуы техникалық қызмет көрсету әдістері 
меи формаларын үйымдастыруға, жабдықты жөндеуді, жөндеу 
ооиынша шығындарды төмендетуге қажеттілікті анықтайды.

Жөндеу шаруашылығының міндеттеріне - жабдықты 
.ірдайым жүмыс қалпында сақтау, жөндеуде оның түру уақытын 
қысқарту, оның жөндеу шығындарын қысқарту жатады.

Өнеркәсіптік кэсіпорында олар жоспарлық- ескертулік 
жөндеу жүйелері негізінде шешіледі.

Жоспарлық-ескертулік жөндеу- бүл жабдықты күту мен 
бақылау, жондеу, жөндеуде болу уақытын қысқарту, сондай-ақ 
жендеу мен іске қосу бойынша шығындарды қысқарту бойынша 
жоспарланған үйымдастыру-техникалық шаралар кешені болып 
і абылады. Бүл жүйе жабдықтың жоғарғы енімділігін қамтамасыз 
етеді жэне берілген сападагы енімді дайындау үшін жағдайлар 
жасайды.

Жоспарлы- ескертулік жендеу келесі жүмыстардан түрады: 
Жендеу аралық қызмет керсету.
Мерзімдік профилактикалық операңиялар.
Жоспарлық жөндеулер.

Жендеу аралық қызмет керсету- жабдықтың қирауын 
ескерту үшін жэне қатардан шығуын болдырмау үшін 
жүргізіледі. Оған: жабдықты күтумен жэне оның жағдайын 
бақылаумен, пайдалану ережелерін сақтауды бақылаумен, 
жабдықты майлауды бақылаумен, майда бүзылыстарды жоюмен
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байланысты күнделікті шаралар жатады. Бүл жүмыстарды 
жабдықты пайдаланушы жүмысшылар, жөндеу персоналы 
(сменааралық үзілістерде жүмыс сменасында жабдықтың түрып 
қалуын болдырмау мақсатында жүргізіледі) атқарады. Шеберлер 
мен бригадирлер жабдықты пайдалану ережелерін сақтау 
барысында бақылау жасайды.

Мерзімдік профилактикалық операциялар жөндеу 
персоналымен алдын-ала өңделген кесте бойынша және жабдық 
түріне, оны пайдалану жағдайына байланысты жуу, майын 
ауыстыру, дәлдікке тексеруі, сондай-ақ майда бүзылыстарды жою 
мақсатында және кезектегі жөндеу үшін қажетті дайындық 
жүмыстарының тізімін бекіту үшін жабдықты тексеру үшін 
жүргізіледі.

Жоспарлық жөндеулер олардың көлеміне, еңбек 
сыйымдылығына жэне шығындарына байланысты кіші, орташа 
жэне күрделі жөндеулер болып бөлінеді.

Кіші жөндеу бұл тез тозатын бөліктерін ауыстыру мен 
қалпына келтіруді жүзеге асырады. Бұл жөндеу жұмыс емес 
сменаларда, демалыс күндері жүргізіледі немесе кезектегі 
жөндеуге дейін жабдықтың жүмыс істеу қабілетін қамтамасыз 
етеді.

Орташа жөндеу бұл кішіге қарағанда үлкен жэне қымбат 
жөндеу және бірқатар бөліктерді ауыстыру немесе қалпына 
келтіруді жүзеге асырады жэне жабдықты бөлшектеуді орындау 
арқылы жүзеге асырылады.
Күрделі жөндеу көлемі, еңбек сыйымдылығы мен құны бойынша 
жоғары. Күрделі жөндеу барысында жабдық түгелімен 
болшектеледі, ауыстырылады немесе толық қалпына келтіріледі. 
Нэтижесінде оның техникалық сипаттамалары түгелімен қалпына 
келтіріледі.

Кәсіпорында жөндеу шаруашылығының қызметі бас 
механик бөлімімен басқарылады. Оның құрамына: конструктор- 
технолог, жоспарлы өндірістік топтар, жөндеу цехтары, қосалқы 
бөлшектер қоймалары тағы басқа кіреді.

Кэсіпорында жөндеу жұмыстары орталықтандырылған, 
орталықсыздандырылған жэне аралас жүйе бойынша орындалуы 
мүмкін.

%
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і і|іііілықсыздандырылған жүйеде барлық жөндеу жүмыстары 
нохтік механиктердің өз күшімен, бас механик бөлімінің 
Оііспіылығымен жүргізіледі. Ал орталықтандырылған жүйеде 
іноидеу - механикалық цех жүмыскерлерінің күшімен, аралас 
і үііеде - цехтік механиктер жөндеу аралық қызмет көрсетеді 
і, .іі іе кіші жөндеу жүргізеді, ал жөндеу цехінің жүмыскерлері - 

орташа жэне күрделі.

Қайталауга арналган сүрақтар:
I, Косіпкерлік қызметтің дамуындагы кәсіпорын орны
’, Кэсіпорын түсінігі, анықтамасы
I. ( )ндірістік жүйе ретінде кәсіпорынның орталары
■I. Кэсіпорынның нарықтық экономикадағы негізгі мақсаты
'), Ііаға туралы шешім қабылдау үшін қандай факторларды ескеру
ксрек
(). Кәсіпорынның көмекші жэне қызмет көрсетуші өндірістерін 
үйымдастыру.
/. Өндірісті техниалық жэне үйымдастыру қызметініц міндеттері 
мсн қүрылымы
Н. Жөндеу шаруашылығын үйымдастыру 

Жөндеу шаруашылығының міндеттері
10. Жоспарлық-ескертулік жөндеу
I 1. Жөндеу аралық қызмет көрсету
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11 ТҮРЛІ САЛАЛАРДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ 
ҮЙЫМДАСТЫРУ БАҒДАРЛАРЫ

1. Энергетикалық кэсіпкерлік қызметті үйымдастыру
2. Аспаптық кэсіпкерлік қызметті үйымдастыру
3. Транспорттық кэсіпкерлік қызметті ұйымдастыру
4. Қойма иіаруашылыгындагы кэсіпкерлік қызметті 
үйымдастыру

1. Энергетикалық кэсіпкерлік қызметті ұйымдастыру.
Өнеркәсіптік кәсіпорындарда жетілген техника, өндірістік 

процестерді механикаландыру мен автоматтандырудың үздіксіз 
артуы себепті әр түрлі энергияны түтыну көлемі, еңбектің 
энергия сыйымдылыгы артып отыр.

Энергетикалық қызметтің сапалы жүмысы кэсіпорын 
экономикасына үлкен эсер етеді. Бүл энергия шығындарының 
өнімнің өзіндік қүнында біршама артуымен анықталады, эсіресе 
металлургия, химия өнеркэсіп салаларында. Энергиямен 
қамсыздандырудың қысқа мерзімдік үзілулері өндіріс жүрісінің 
бүзылуына, шыгындарға әкеліп соқтырады.

Энергетикалық шаруашылық міндетіне- уақытылы жэне 
толық түрде барлық бөлімшелердің эр түрлі энергиямен 
бекітілген параметрлерде қамтамасыз етілуі; энерго жабдығын 
жөндеу бойынша жүмыстарды орындау; үнемді энергияны 
түтынуды қамтамасыз ету; оның шығындарын төмендету кіреді.

Энергиямен қамсыздандыру кэсіпорынның қызметі қалалық 
энергетикалық жэне жылу жүйелерін, газбен қамсыздандыру 
жүйесінен орталықтандырылып та жэне жеке өзінің энергияны 
өндіруі, яғни жылу орталықтарда, компрессорлық станцияларда т 
б мүмкін. Анағүрлым тиімді деп орталықтандырылған 
энергиямен қамсыздандыру есептеледі, мүнда энергиямен 
қамтамасыз етудің үнемділігі мен сенімділігі артады.

Ірі кэсіпорында энергиялық шаруашылық:
-Электрлік күштік жабдықтардан, трансформаторлық 

қондырғылардан, компрессорлық, мүздатқыш, вентиляциялық 
жылу жабдығынан түрады.
Телефондық, теледидарлық жэне радиобайланыстар 
қүралдарынан түрады.
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>мергия жабдығын жөндеу бойынша цехтардан тұрады.
1 )лектрлік, бу, ауа, газ жүйелері.

Ірі кэсіпорындарда энергетикалық шаруашылықты бас 
шергетик бөлімі жүзеге асырады, ал кіші кәсіпорында бүл 
фуикцияларды бас механик бөлімі жүзеге асырады. Олар энергия 
іііі.и ындарын нормалайды, оның тұтынуына есеп пен бақылау 
жүргізеді, энергиямен қамсыздандыру балансын өңдейді, 
шергияны үнемдеу шараларын жэне энергия жабдыгын жөндеуді 
ү іі ымдастырады.

Энергия жабдығын жондеу энергетика жөндеу цехінің 
күшімен жоспарлық-ескерту жөндеуі жүйесі бойынша 
жүргізіледі.

Кәсіпорын тұтынатын энергия номенклатурасы өнім түріне, 
гехника мен өндіріс технологиясы сипатына және бірқатар 
і-рекшеліктеріне байланысты болады. Кәсіпорындагы 
іүтынылатын энергия мақсаттық тағайындалуы бойынша 
болінеді: қондырғылық, технологиялық (термиялық, химиялық 
және басқа процестер үшін), жылыту, жарықтандыру, 
санитарлық-винтиляциялық.

2. Аспаптық кәсіпкерлік қызметті үйымдастыру.
Өндірісті жоғарғы техникалық-экономикалық

корсеткіштермен жүргізу жағдайының бірі ретінде аспаптық 
шаруашылықты тиімді ұйымдастыру есептеледі.
Оның міндетіне: өндірісті уақытылы жоғарғы сапалы аспаппен 
)ісэне оны алуға жұмсалатын шығындардың минималды деңгейде 
технологиялық жабдықтауды қамтамасыз ету саналады.

Аспаппен қамтамасыз етудің жеткіліксіздігі нэтижесінде 
жабдықтың жэне жұмыс орындарының тұрып тұрып қалуы 
көптеп кездеседі. Ал бұл еңбек өнімділігін тежеуге, өндіріс 
ырғақтылығын бұзуға әкеледі.

Аспаптық шаруашылық қызметі функцияларына: 
аспаппен қамсыздандыруды нормалау мен жоспарлау; 
аспаптың цехтарда аспаптарды даярлау жэне өндірісті сатып 
алынатын аспаппен қамтамасыз ету; 
тиімді сақтау мен тұтынушыларға аспапты тиімді тарату; 
аспапты қалпына келтіру;
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аспапты үнемді пайдалану бойынша шараларды өңдеу, бақылау, 
еееп жүргізу тағы басқа.
Пайдалану сипатына байланысты аспаптар бөлінеді: 
бірқалыпты;

Мемлекеттік стандарттармен регламенттелген (бүл аспаптар 
аспаптық зауыттардан алынуы тиіс);

Кәсіпорында дайындалатын еңбек заттарын өңдеу үшін 
пайдаланылатын қалыптастырылған;

Берілген операциядағы белгілі бір бөлшегін оңдеуге 
арналған арнайы аспаптар (олар кәсіпорынның аспаптық цехінде 
даярланады).

Аспаптың айналым жүйесін үйымдастыру, жоспарлау, есеп 
жүргізу үшін олар өндірістік тағайындалуы мен қүрылымына 
байланысты классификацияланады.

Классификация негізінде аспаптар индексацияланады, яғни 
оның әрбір типтік размеріне оған сәйкес шифрдің бекітілуі. Бүл 
шифр оның технологиялық тағайындалуын, негізгі 
қүрылымыдық жэне пайдалану белгілерін көрсетеді. 
Өнеркәеіптік кэсіпорында келесі деңгейлер қабылданған 
классификацияда бөлінеді: топтар, топшалар, түрі, әртүрліліктер.

Аспаптың шаруашылық жүмысын тиімді үйымдастыру, 
жоспарлау, талдаудың қажетті жағдайы ретінде кәсіпорынның 
аспапқа қажеттілігін, технологиялық жарақтануға қажеттілігін 
анықтау есептеледі.

Кәсіпорынның аспапқа қажеттілігін анықтау үшін 
пайдаланылатын аспаптың номенклатурасын нақтылау жэне 
эрбір типтік размер үшін айналымдылық жэне шығындалу 
мөлшерін есептеу қажет.
Аспаптың жүмсалу (шығындалу) қоры бүл өндірістік 
бағдарламаны орындау барысында толық жүмсалуы мүмкін 
болатын аспаптың максимальды көлемі.

Аспаптың айналымдық қоры- бүл өндірісте пайдалануға 
қажет болатын және өндірісті үздіксіз қамтамасыз ету үшін 
запастарды құруға қажет болатын аспаптардың минимальдіы 
мөлшері.
Ірі жэне массалық өндірістерде аспаптың шығындалу нормасы: 

Нр=(Ы* Іт)/[Ттозу( 1 -ц)] * 60
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Мұндағы: М-оңделетін бұйымдар саны (шығындалу
мормасы анықталатын бұйымның);
Ііп - берілген аспаппен бір бұйымды өңдеуге қажетті машина 
уақыты, минут;
Т тозу -а спаптың толық тозуына дейінгі машиналық уақыты, 
сағат; ц - аспаптың кездейсоқ істен шығу коэффициенті.

Бірліктік жэне майда сериялы өндірістерде шығарылу 
пормасы жабдықтың технологиялық жарақталуына негізділеді. 
Мұнда эрбір жабдық топтары мен жұмыс орындары үшін 
пайдаланылатын аспаптың типтік номенклатурасы бекітіледі. 
Аспаптың шығарылу нормасы:

НР=Тст*Км*Кп/[Ттозу( 1 -я)]

Мұндағы: Тст-жабдықтың жұмыс уақыты (норма
есептелінетін

жабдық ұшін);
Км-жабдықтың жалпы жұмыс уақыты құрамындағы машина 
уақытының меншіктік мэні;
Кп-берілген аспаптың пайдалану коэффициенті.
Бүкіл кәсіпорын бойынша аспаптың жылдық шығындары:

Зж= '=1
Мұндағы: ^ 1 - і-ші типтік размердің аспаптың жылдық 

тұтыну көлемі;
Сі- і-ші типтік размерлі аспап бірлігінің құны; 
п- пайдаланылатын аспаптың типтік размерлер 

саны.
Аспаптың цехтік айналым қоры 2ц 
2цех=2ж о+2ж+2қ
Мұндағы: 2ж о- жұмыс орындарындағы аспаптар саны;

7ж - жөндеуде жатқан аспаптар саны;
/ к  - қоймада аспаптық-таратушы цехтағы 

аспаптар саны.

3. Транспорттық кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру.
Кэсіпорында өндірісті жұрғізу ұшін шикізат, материалдар, жинақ 
бұйымдар жеткізіледі. Бұл процесс өндірісте еңбек заттарының
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үлкен көлемінің қозғалысымен байланыеты, ал өнімді 
дайындалған соң ол кәсіпорыннан шығарылуы тиіс. Барлық осы 
тиеу-түсіру, транспорттық жүмыстары транспорттық 
шаруашылықпен орындалады. Бүл транспорттық жэне тиеу- 
түсіру жүмыстарының шығындарының үлесінің өнімнің өзіндік 
қүнындағы үлкен көлемімен анықталады.

Бүл жүмыстардың сапалы орындалу деңгейінен 
материалдық қүндылықтардың пайдалану көрсеткіштері, сақтау 
көрсеткіштері байланысты. Сондай-ақ транспорттық 
шаруашылықты үйымдастыру деңгейінен өндірістік ңикл 
үзақтығы, аяқталмаған өндірістегі айналым қорларының көлемі 
байланысты болады.

Оның міндетіне: уақытылы, сапалы және үнемді түрде
барлық қажетті тиеу-түсіру, транспорттық жүмыстардың 
орындалуы.

Кәсіпорында пайдаланылатын транспорт қызмет көрсету 
зоналары бойынша бөлінеді:

1. Сыртқы- кәсіпорынның сыртқы жабдықтаушылармен 
және онімді түтынушылармен байланысты орнату үшін қызмет 
етеді. Оларды орталықтандырылған тасымалдау қызметтері өз 
күшімен жүзеге асырады.

2. Цех аралық- ңехтар арасында жүктерді тасымалдау үшін 
және қоймадан қоймаға жэне цехтарға жүктерді жеткізу бойынша 
қызмет етеді.

3. Цех ішіндегі немесе цехтік - цех ішінде транспорттық 
қызмет көрсетуді жүзеге асырады. Ол жүмыс орындары 
арасында, учаскілер арасында еңбек заттарын тасымалдау үшін 
қолданылады.

Кәсіпорында дайындалатын өнім сипатына, оның 
дайындалу технологиясына, өндірістің үйымдастырылуына 
байланысты эр түрлі транспорттық қүралдар мен тиеу-түсіру 
механизмдері қолданылады: рельстік және рельстік емес
транспорт, автомобильдер, конвейерлер, транспортерлер, жетекті 
жэне жетексіз қүралдар, лифттер, крандар, т.б.

Транспорттық жүмыстар көлемі, оларға қажеттілік, жүктерді 
тасымалдауды үйымдастыру жүк айналымын жэне жүк ағымын 
есептеу арқылы негізделеді.
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Жүк айналымы- бүл белгілі бір уақыт кееіндіеінде белгілі 
бір қүрылымдық бөлімше шекарасында тасымалдануы тиіс 
жүктің жалпы көлемі.

Жүк агымы- бүл белгілі бір уақыт ішінде екі тиеу мен түсіру 
болімдері арасындагы бір бағыттағы тасымалданатын жүк 
колемі. Жүк ағымының сомасы- кәсіпорынның жүк айналымын 
қү.райды.
Тәуліктік жүк айналымы С)т т а х  
О т  тах=Ог*КнШг
Мүндағы: (^г-жылдық жүк айналымы;
Кн-қалыпты емес жүк айналымының 

коэффициенті;
Ог-бір жылдағы жүмыс күндер саны.

Жүк айналымы мен жүк ағымы негізінде транспорттық 
қүралдардын қажетті көлемі есептеледі жэне тиеу-түсіру 
жүмыстарының көлемі анықталады.

4. Қойма шаруашылығындағы кәсіпкерлік қызметті 
үйымдастыру.

Қоймалық шаруашылықтың міндеті түтынушыларга 
кәсіпорынның қалыпты қызметі үшін шикізат, материалдар, 
сатып алынатын шала фабрикаттар запастарын, аяқталмаган 
өндіріс қалдықтарын, сондай-ақ минимальды шығындармен 
өнімді дайындау мен откізуге дайын онімнің сақталуы мен 
босатылуы.

Қоймалық шаруашылықтың жүмысының сапасынан 
материалдық қүндылықтардың сақталуы, олармен өндірістің 
үздіксіз қамтамасыз етілуі, айналым қорларының айналымдылық 
жылдамдығы, онімнің озіндік қүны мен сапасы байланысты.

Қоймалар бірқатар белгілері бойынша
классификацияланады. Қызмет көрсету сфералары бойынша 
қоймалар:

Цехаралық (орталық)- барлық кәсіпорын бөлімшелерін 
қамтамасыз ету үшін қолданылады.

Цехтік (қоймалық)- берілген цех бөлімшелерін қамтамасыз 
ету үшін қолданылады.

Орталық қоймалар- кэсіпорынның сэйкес бөліміне, ал цехтік 
қоймалар- цех қызметтеріне бағынады.
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Өндірістік процеске қатысуына байланысты қоймалар 
бөлінеді:

Қамсыздандыру - материалдық-техникалық қамсыздандыру 
элементтерімен өндірісті қамтамасыз етеді.

Өндірістік - өзіндік өндіріс жартылайфабрикаттарымен, 
аспаптарымен, жабдық үшін қосалқы бөлшектерімен тағы 
басқалармен қамтамасыз ету.

Өткізу - дайын өнім қоймалары.
Сақталатын материалдық қүндылықтар сипаты бойынша 

қоймалар:
Әмбебап- материалдардың кең номенклатурасын сақтау үшін 
қызмет етеді.
Арнайы- біртекті материалдарды сақтау үшін қызмет етеді.

Қойма ауданының сипаты бойынша: ашық, жабық,
жартылай жабық деп бөлінуі мүмкін. Қоймалар сақталатын 
материалдардың физикалық-химиялық талаптарына жауап беруі 
тиіс, қойма ауданының толық пайдаланылуын қамтамасыз етуі 
тиіс, қоймалық операциялардың максимум механикаландырьшуы 
тиіс.

Қайталауга арналган сурақтар:
1. Энергетикалық кәсіпкерлік қызметті үйымдастыру
2. Энергетикалық шаруашылық міндеті
3. Ірі кәсіпорында энергиялық шаруашылық
4. Кәсіпорындағы түтынылатын энергия мақсаттық тағайындалуы 
бойынша қалай бөлінеді
5. Аспаптық кэсіпкерлік қызметті үйымдастыру
6. Аспаптық шаруашылық қызмет функциялары
7. Аспаптың айналымдық қоры
8. Транспорттық кәсіпкерлік қызметті үйымдастыру
9. Кәсіпорында пайдаланылатын транспорт қызмет көрсету 
зоналары бойынша қалай бөлінеді
10. Жүк айналымы, ағымы
11. Қойма шаруашылығындағы кәсіпкерлік қызметті 
үйымдастыру
12. Қоймалар қалай классификацияланады
13. Өндірістік процеске қатысуына байланысты қоймалар қалай 
бөлінеді
14. Қойма ауданының сипаты бойынша қалай бөлінеді
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12 ТУРИЗМ ЖӘНЕ ҚОНАҚЖАИЛЫЛЫҚ 
ИНДУСТРИЯСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ 

ЖОСПАРЛАУДЫ ¥  Й Ы МДАСТЫРУ

/. Жоспарлау функциялары мен міндеттері принциптері.
2. Жоспарлау технологиясы.
3. Жоспарлар түрлері мен қүрылымы.

1. Жоспарлау функциялары мен міндеттері, 
нринциптері. Жоспарлау бұл жоспарды өңдеу жэне оған 
түзетулер енгізу. Оған болжам жасау, негіздеу, нақтылау жэне 
шаруашылық обьектісінің жақын жэне болашақтағы қызметін 
сипаттау кіреді.

Өндірістік кэсіпорын қызметін жоспарлау және басқару 
гығыз байланысты. Кәсіпорынның өндірістік қызметін жоспарлау 
мен басқару қатынасы келесі 1 суретте беріледі.

Іскерлік және 
шаруашылық 

қызметті басқару

Шаруашылык
қызметін

жоспарлау

Іскерлік жэне 
шаруашылық қызмет 

орындалу барысын 
бақылау

Өндірісті
басқару

Өндірістік
жоспарлау

Өндірісті бақылау

Сурет 1. Кәсіпорынның өндірістік қызметін жоспарлау мен 
басқару қатынасы.

Кәсіпорында өндірісті жоспарлау -  бұл өндірістік процесс 
жүрісі мен оның нәтижелерін кезеңдер бойынша 
болашақтағысын дэл болжам жасай білуі мен бағдарламалауы 
болып табылады.
Жоспарлаудың негізгі міндеттеріне:

Жоспарлау мндеттері 
Болашакты жобалау орындау 
күндері бойынша

Орындауды ұйымдастыру

Негізгі орындаушылары 
Кәсіпорын басшылары, 
функционалдык бөлімдер, 
лабораториялар 
Қүрылымдық звенолар
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басшылары, мамандар 
Орындалу барысын бақылау Кәсіпорын басшылары,

мамандар

Жоспарлау принциптері:
Стратегиялық жэне ағымдық жоспарлардың сабақтастығы- 

ағымдық жоспарлардың кұрамы немесе бизнес жоспарлардың 
қүрамы фирма стратегиясының негізгі бөлімдерін қайталамауы 
тиіс. Іс-жоспар болімдеріндегі жоспарлық көрсеткіштер саны 
оның стратегиялық даму жоспарындагы бөлімдерімен 
салыстырғанда көп болуы тиіс;

Жоспардың элеуметтік бағытталуы - техникалық жэне 
экономикалық мэселелермен қатар кәсіпорын кызметі мен 
шығарылатын тауарлардың үнемділік, қауіпсіздік және
эргономикалық көрсеткіштерінің халықаралық талаптарға 
сэйкестігін қамтамасыз ету проблемаларын шешуге ықпал етеді, 
шешуін қарастырады;

Жоспарлау обьектілерін оның маңыздылығы бойынша 
ранжілеу - қолда бар ресурстарды тиімді бөлу үшін қажет;

Жоспарлық көрсеткіштердің нақты шындыққа 
барабарлығы -  біріншіден, болжам жасау барысында 
альтернативті жоспарлық көрсеткіштердің артуымен; екіншіден, 
қателіктердің төмендеуімен немесе болжамдар дэлдігін 
жоғарылатумен қамтамасыз етіледі;

Жоспарлар мен сыртқы орта параметрлерінің сэйкес келуі - 
сыртқы орта факторлардың динамикасын талдаумен жэне осы 
факторларлардың жоспарлык көрсеткіштерге эсерін зерттеумен 
қамтамасыз етіледі;
Жоспар варианттілігі -  белгілі бір мақсатқа жетудің 3 -тен кем 
емес альтернативті варианттарын өңдеумен және жоспарланған 
мақсаттың анағүрлым төмен шығындармен орындалуын 
қамтамасыз ететін оптимальді вариантін таңдаумен қамтамасыз 
етіледі;

Жоспар түрақтылығы баланс көрсеткіштердің иерархия 
бойынша сабақтастығын қамтамасыз етеді;

Жоспарлардың экономикалық негізделуі - жоспарлардың 
маңызды принциптерінің бірі болып табылады. Жоспарлық 
көрсеткіштердің ақырғы вариантін талдау, болжамдау,
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оптимизациялау және экономикалық негіздеуден еоң жүзеге 
асырылуы тиіс;
'Жоепарлау жүйесін автоматтандыру жетілген ақпараттық 
технологияны, компьютерлік технологияны пайдалануды талап 
егеді.

2. Жоспарлау технологиясы.
Жоспарлау технологияеы қүрамына кіреді: кәсіпорынның 

пегізгі міндетін анықтау жэне негіздеу; қойылған міндетті 
орындау үшін қажетті нақты керееткіштер мен тапсырманың 
бекітілуі; тапсырманың жүмыс түрлері мен көлемі бойынша, 
пақты жүмыс орындары мен орындау мерзімі бойынша 
бөлшектелуі; бүкіл жоспарлау мерзіміндегі шығындар мен 
алынған нэтижелерді бөлшектеп есептеу.

Жоспарды өңдеу үшін жоспарлау бойынша мамандарга 
болжамдық жэне маркетингілік деректерден түратын сыртқы 
ақпарат қажет; яғни өндірістік қуаттың қүрамы мен қүрылымы; 
ісадрлар еаны, олардың кэсіптік қүрамы; каржылар; айналым 
қүралдарына қажеттілік; жаңа ғылыми- техникалық өңдеулер 
дайындығы мен қүрылымы.

Кәсіпорын қызметінің жоспарын қүру жобаның жекелеген 
бөліктерін дайындаудан басталады: өнім өндірісі мен өткізу 
жоспары; материалдық-техникалық қамтамаеыздандыру 
жоепары; кадрлар мен еңбек ақы бойынша жоспары; жаңа 
техника мен күрделі қаржы бойынша болашақ жоспар; 
қаржылық жоспар.

Жоспарлау процесінің негізгі кезеңдеріне кіреді: 
жобаның мақсаттары мен міндеттері жэне негізгі техникалық- 
экономикалық корееткіштері, үзақтыгы мен ресурстары, 
орындалатын жүмыстың ерекшеліктері; жобаның құрылымы. 
ұйымдастырушылық-технологиялық шешімі; жұмыстардың 
торлық модельдер пакеттері; жүзеге асыру бағасы; мерзімдер 
бойынша оптимизациялау.

3. Жоспарлар түрлері мен құрылымы.
Жоспарлар қүрылымы кәсіпорын функцияларымен жэне 

оның ішкі экімшілік- шаруашылық қүрылымымен анықталды. 
Жоспарлар топталады:



Орындапу мерзімі бойынша - оперативті-календарлық, 
ағымдық, ортамерзімдік, ұзақмерзімдік, стратегиялық.

Тағайындалу функциялары бойынша - өндірістік (өнім 
дайындалуы); коммерциялық (дайын өнімді өткізу және 
кәсіпорынның материалдық-технологиялық қамтамасыз етілуі); 
инвестициялық және өндірістің техникалық дамуына ықпал 
етуші; еңбек пен еңбек ақы бойынша жоспарлар; персоналды 
элеуметтік қолдау бойынша жоспарлар, қаржылық жоспарлар.

Кәсіпорынды басқару деңгейі бойынша - ішкі фирмалық 
цехтік, функционалдық бөлімдер мен зертханалар
жұмыстарының жоспарлары; бөлімшелер мен бригада 
жұмыстарының жоспарлары.
Бұйымдар мен жұмыстар түрлері бойынша, оның ішінде өнім 
бойынша - өндіріспен игерілген: игеру ироцесіндегі жоспарлар; 
жобаланған жоспарлар. Келтірілген топтау орташа жэне ірі 
кәсіпорындар үшін сипаттас, яғни күрделі өнім шығарумен 
айналысатын кәсіпорындар көбіне оперативті-календарлык, 
ағымдық немесе ортамерзімдік жоспарларды өңдеумен шектеледі 
(2 сурет).

Стратегиялық жоспар - 10-15 жыл мерзімді қамтитын 
ұзақмерзімді жоспар, мұнда ресурстар мен уақыт бойынша 
байланысқан міндеттер құрылады, сондай-ақ мақсатқа жетудің 
жалпы стратегиясы құралады.

¥зақ мерзімдік жоспарлар - бірнеше жылға арналып 
өңделеді және фирма стратегиясының жеке дербес 
проблемаларын шешуге бағытталады. Мұндай жоспарлар көбіне 
стратегиялық жоспардың құрамдас бөлігі ретінде еңделеді. 
Ағымдық жоспарлар- ағымдық қаржылық жылға фирма 
қызметінің барлық бағыттары түйісетін жоспар.

Жоспар
мерзімділігі

тапсырыс
формасы

Жоспарлау
корсеткіштерің
құрылымы

Жоспардың 
жауапты орын- 
даушылары

Оперативті
календарлык

тұтынушылар
тапсырысы

Бөлшектелген 
натуралдык 
нормалар мен 
нормативтер

Цехтар,
болімшелер,
бригадалар
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Ағымдық көбіне
тұтынушылар
тапсырысы

Бұйым түрлері 
бойынша - 
натуралдык; 
кұндык; енбектік 
нормалар мен 
нормативтер

Цехтар,
функционалдық
бөлімдер,
зертханалар

Орта Мерзімдік тұтынушылар
тапсырысы,
болжамдар

Ірілетілген 
натуралдық, 
құндық, еңбектік 
нормалар мен 
нормативтер

Функционалдык 
бөлімдер, 
зертханалар, 
кейбір цехтар

Үзақ мерзімдік негізінен
болжамдар,
кейде
тапсырыстар

Бұйымдардың 
ірілетілген 
номенклатурасы, 
каржыландыру 
көлемі, табыстар

Функционалдық 
бөлімдер, 
зертханалар, 
кейбір цехтар

Стратегиялык Болжамдар Маңызды өнім 
түрлері, каржылан- 
дыру көлемі, 
тиімділік

Бөлімдер:
маркетинг,
техникалық,
каржылық,
күрделі
құрылыс.

Сурет 2. Жоепарлардың кооперациялануы мен 
бағыныштылығының ұйымдастырушылык иерархиялық схемасы.

Оперативтік жоспарлар - бұл қысқа мерзімде кэсіпорын 
қызметінің нақты сұрақтарын шешуге арналған жоспарлар, 
шагын бағытталуы бар, жоғарғы деңгейде бөлшектелген, және 
пайдаланатын әдістер мен тәсілдердің үлкен әртүрлігімен 
сипатталады.

Инвестициялық жоспарлар- өндірістік қуаттың жаңасын 
құруға жэне модернизациялауға бағытталған күрделі қаржы 
жоспарлары.

Іс-жоспар - жаңа фирманы құру жоспары, кэсіпорын 
қызметінің бағдарламасы, болашақ шығындары мен табыстарын 
бағалаудан тұратын кәсіпорын қызметінің нақты мақсатына жету 
бойынша нақты шаралар жоспары.

Қайталауга арналган сүрақтар:
1. Жоспарлау функциялары мен міндеттері принциптері.
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2. Кәсіпорынның өндірістік қызметін жоспарлау мен басқару
қатынасы
3. Кэсіпорында өндірісті жоспарлау түсінігі
4. Жоспарлаудың негізгі міндеттері
5. Жоспарлау принциптері
6. Жоспардың әлеуметтік багытталуы
7. Жоспарлық көрсеткіштердің нақты шындыққа барабарлығы
8. Жоспарлардың экономикалық негізделуі
9. Жоспарлау технологиясы.
10. Жоспарлау процесінің негізгі кезеңдері
11. Жоспарлар түрлері мен қүрылымы.
12. Орындалу мерзімі бойынша
13. Тағайындалу функциялары бойынша
14. Оперативтік жоспарлар
15. Инвестициялық жоспарлар
16. Іс-жоспар
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13 КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ БАНКРОТТЫҒЫ ЖӘНЕ ОДАН 
САУЫҚТЫРЫЛУЫ

1. Кэсіпорынның банкроттьщ процедурасы.
2. Кәсіпорынның банкроттылыгын багалау нормативтік 
жүйесі

Кэсіпорынның қаржылай сауықтырудың басты багыттары

1. Кәсіпорынның банкроттық процедурасы.
Кәсіпорынның банкроттылығы. Банкроттық нарықтық 

'жономиканың қажетті элементі болып табылады. Ол нарықтық 
қатынастардың ең мәнді, кәсіпкерліктің соңғы нәтижелерінің не 
болатындығының айқын еместігі, зиян шегу тәуекелімен 
байланысты. Мұндай зиян шегулер капиталдың табыстылығының 
құлдырауына жэне шығыстарда төлеу кезінде қиыншылықтардың 
пайда болуына алып келеді.

ҚР «Банкроттық туралы» заңына сәйкес банкроттық төрелік 
сот таныған немесе кредиторлар талабын ақшалай міндеттемелер 
бойынша толық көлемде қанағаттандыра алмау қабілетіндегі 
немесе міндетті төлемдерді төлеу бойынша міндетін орындауға 
қабілетсіздігі жариялангандығымен анықталады.

Кәсіпорынның банкроттылығының сыртқы бөлігіне оның 
ағымдағы төлемдерінің тоқтауы жэне кәсіпорының кредиторлар 
(несие беруші) талабын үш ай ішінде орындай алмауы жатады. 
Бұл кезде төлем сомасы заң жүзінде белгіленген еңбекақының ең 
төменгі мөлшерін қүрайды.

Осы талаптар негізінде бүкіл қазақстандық кәсіпорындар 
банкрот болған болар еді. Мұндай жағдайда банкроттық жүйесін 
эрекетке келтіру орны толмас эрекет болғанымен бір жағынан 
қажет процедура, өйткені кэсіпорынның банкроттылығы 
сауықтырушы проңедурасы болғандықтан, одан барлығы 
болмаса, қатысушылардың басым бөлігі ұтады. Банкроттық 
өндіріске қажетті инвестицияларды тарту, маркетингтік, 
техникалық жэне кадр саясатын жүргізу, өзінің міндетін 
орындамаған басшыны ауыстыруға мүмкіндік береді. Ал, несие 
берушілер (кредиторлар) өздерінің ақшасын сақтап қалу 
мүмкіндігіне ие болса, қоғам нарыққа бейімделғен экономика
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құрылымын алады, ал тұтынушылар - қажетті тауарлар мен 
қызмет көросету мүмкіншілігіне ие болады.

Банкроттықгың маңызды қүрамдас бөлігіне кәсіпорынның 
қаржы жағдайын диагностикалау, жақындап келе жатқан 
дағадарыстық жағдайдың уақытында алдын алу, кәсіпорынның 
банкротқа үшрауына себеп болған негізгі себептерді табу 
жатады.

Кәсіпорынның қаржылық жағдайына әсер ететін барлық 
факторлар ішкі және сыртқы факторларға бөлінеді. Ішкі 
факторларға саяси түрақтылық пен ішкі саясаттың бағыты, халық 
мүқтажының мөлшері мен қүрылысы, халықтың табысының, 
жинаған ақшасының деңгейі, оларды сатып алу қабілеті, ғылым 
мен техникалық дамуы, халықаралық бәсекелестікті жатқызуға 
болады. Ішкі факторларды төмендегінше топтауға болады: 
фирманың тактикасы мен стратегиясы, оның әрекетінің принципі, 
оларды пайдалану ресурсы, маркетинг деңгейі мен сапасы.

Банкроттық өзінің дамуында үш сатыдан өтеді: ашық, 
жабық, қаржылық түрақсыздық, заңды банкроттық. Жабық 
сатыда «кәсіпорын бағасы»ның төмендеуі, фирманың пассивінің 
(міндеттемесінің) қүнына баланстық пайданың төмендеуі жүріп 
өтеді. «кәсіпорын бағасы»ның төмендеуі оның табыетылығының 
төмендеуі немесе міндеттеме қүнының үлғаюы жатады.

Екінші саты - қаржылық түрақсыздық, қысқа мерзімді 
міндеттемелерді орындаумен қиыншылықтардың пайда 
болуымен сипатталады.

Үшінші саты - көрініп түрған заңды банкроттық, бүл кезде 
фирма қарызын өз уақытында төлей алмайды.

Қарыз - кэсіпорынга қолданыла беретін процедураларды 
қайта үйымдастыру жэне таратылатын деп екіге бөлуге болады.

Қайта үйымдастыру процедурасына: 
қарыз кәсіпорынның мүлкін сырттай басқару; 
сотқа дейінгі санкция 
қадағалау.

Кәсіпорынның мүлкін сырттай басқару бүл кәсіпорынның 
қызметін сақтап қалуға бағытталған процедура. Сырттай басқару 
қарыз кэсіпорынның өтініші бойынша төрелік соттың шешімімен 
енгізіледі.
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Сырттай басқару 12 айдан аспауы тиіс жэне 6 айда артық 
мерзімге ұзартылмайды.

Сырттай басқару енгізілген сәттен бастап: 
қарыз кәсіпорын басшысы өз қызметінен шеттетіледі, ал істі 
басқару сырттай басқарушыға жүктеледі
иссие берушілердің талаптарын қанағаттандыру бойынша 
қабылданған шаралар алынып тасталады, қарыз берушінің 
мүлкіне салынған сот шаралары алынып тасталынады.

Несие берушілердің (кредитор) ақшалай міндеттемелері 
бойынша талаптарын қанағаттандыруға мораторий енгізіледі.

Сотқа дейінгі санкция - бүл қарыз кәсіпорынға 
инвесторлардың, несие берушілердің, меншік иелерінің 
жартылай көмек беруі. Санкңия жүргізу туралы талап төрелік 
сотқа беріледі.

Төрелік сот кәсіпорынның толемқабілеттілігін қалпына 
келтіру мүмкіндігін қанағаттандырады.

Сотқа дейінгі санкция енгізілгенімен кәсіпорынды банкрот 
деп тану туралы сотқа арыз берілгендіктен, бір апта ішінде 
«қадағалау» процедурасы енгізіледі, бүл процедура үш айга, 
кейде бес айға дейін созылуы мүмкін.

Тарату қүрылымына мыналар жатады: 
төрелік сот шешімімен қарыз кәсіпорынды мэжбүрлеп тарату; 
банкрот кәсіпорынды несие берушілер бақылауымен ерікті түрде 
тарату.

Банкрот кэсіпорынды тарату конкурстык негізде жүзеге 
асырылады.

Тарату процедурасы кэсіпорынның қызметін таратуға алып 
келетіндіктен, олар банкроттық мазмүнын білдіреді.

2. Кәсіпорынның банкроттылығын бағалау нормативтік 
жүйесі

Бүл ҚР «Банкроттық туралы» заңымен белгіленген.
Кэсіпорынның банкроттығын бағалау үшін кәсіпорынның 

баланс қүрылымын талдау мен бағалау мына екі кәрсеткіш 
бойынша жүргізіледі: 
ағымдағы тарату коэффициенті; 
озінің қаржысымен қамтамасыз ету коэффициенті.
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Кәсіпорынның балансының құрылымын бағалау 
кәсіпорынның тіркелу орны бойынша салық инспекциясы 
бекіткен кәсіпорынның балансы неғізінде жүзеге асырылады.

Ағымдағы тарату коэффициенті өндірістік қор түріндегі 
кэсіпорынның қолында бар айналым қаражатының нақты 
күнының қатынасы ретінде анықгалады.

Өз қаражатымен қамтамасыз ету коэффициенті (К2) 
кәсіпорындағы айналымдағы қаржының болуын сипаттайды.

Жеке қаржының қамтамасыз ету коэффициенті өз 
қаржысының көзінен (ПІУ) көлемі мен айналымнан тыс (А/) 
актнвтер арасында айырмашылық қатынасының кәсіпорынның 
қолында бар - (А//) айналым каржысының болуымен 
айқындалады. Қалыпты деп

к г -  ОД мағынасы есептелінеді.

у  ПІҮ -  А
2 А ------Л ІІ

Баланс қүрылымы қанағаттанарлық емес, яғни кәсіпорынды 
толемқабілетсіз деп тану, егерде осы екі көрсеткіштің біреуі 
өзінің нормативті мағынасынан төмен болса; егер ағымдағы 
тарату коэффициенті 2 ден кем немесе қамтамасыз ету 
коэффициенті 0,1 ден аз болғанда танылады.

Егерде баланс қүрылымы келтірілген көрсеткіштер 
бойынша қанағаттанарлық емес деп танылса, онда 
төлемқабілеттілігін қалпына келтіру коэффициенті 6 айға тең 
белгіленген:

К Ф  ̂ 6 ( Кф- К ? )
аажынакетіру ___________________ Т_________

3 ^ н о р м а

формуламен есептелінеді.
Мүнда к * - ағымдағы тарату коэффиңиентінің іс жүзіндегі 

мағынасы (К/);
77*//

' - есеп беру жылының басындағы ағымдағы тарату 
коэффициентінің мағынасы;

77* норма тг норма

- ( ' =2) ағымдағы тарату коэффициентінің нормативті
мағынасы;

6 айдагы төлемқабілеттілігін қалпына келтіру кезеңі;
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Т - айлардағы есеп беру кезеңі (Т=3,6,9,12).
Кәсіпорынды төлемқабілетсіз деп тану жэне баланс 

қүрылымының қанағаттанарлық емес деп тану кэсіпорынды 
банкроттық деп тануға эліде болса негіз болмайды, кәсіпорынның 
қүқықтық статусын өзгерпейді, сондай-ақ азаматтық құқықтың 
жауаптылығын білдірмейді.

Талдау жұмыстарын жүргізу тэжірибесі төлемқабілетсіздігін 
диагностикалаудың бірқатар кемшіліктерін екі қаржы 
коэффиңиенттері негізінде анықтауға мүмкіндік береді. 
Іііріншіден, көрсеткіштердің кұрамы бойынша.
Гөлемқабілетсіздігін бағалау кезінде тек қысқа мерзімді ғана 
смес, сонымен бірге барлық міндеттемелерді есепке алу қажет. 
Үзақ мерзімді есептегі баланста есептелген міндеттеме, қысқа 
мерзімді міндеттемеге қарағанда ертерек өтеледі.

Қазақстандық заңдылықтар үшін банкроттық туралы 
қадағалау енгізу жаңа процедура болып табылады. Оның мәнісі, 
төрелік сот банкроттық туралы өтінішті өндіріске қабылдау 
ісезінде, кэсіпорын эліде болса банкрот не банкрот еместігі анық 
емес, ал қадағалау не қадағалуга енгізу қарыз-кәсіпорынньщ 
төлемқабілеттілігін белгілеуге жэне оның мүлкін сақтауға 
мүмкіндік береді.

Қадағалау қарыз-кәсіпорынды банкрот деп танығаннан 
кейінгі төрелік соттың өтінішті қабылдаган сәттен басталады. Бүл 
қызметті орындау үшін уақытша басқарушы тағайындалады.

Уақытша басқарушыны жеке тұлғалардан тагайындауға да 
болады, ол жеке кәсіпкер ретінде тіркелеген болуы тиіс.

Уақытша басқарушы несие берушілердің бірінші 
жиналысын шақырып, бұл жиналыста сырттай басқару, 
конкурстық өндіріс, бейбіт келісімді енгізу туралы төрелік сотқа 
қалдыру туралы шешім қабылдайды.

Басқару органдары басқарушының келісімімен мына 
төмендегідей мэмілелер жасайды:
жылжымайтын мүлікті жалға беруге байланысты, көрсетілген 
мүлікті шарашылық серіктестігінің жарлығын капиталына салым 
ретінде енгізуге:
қарыз кэсіпорынның активтер құнының 10% болжам құрайтын 
қарыз кэсіпорынның баланстық құнына байланысты:
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несиені алу мен беруге байланысты тапсырмалар мен кепілдік 
беру:

Қарыз кәсіпорынның басқару органы мына төмендегідей 
шешім қабылдауга құқыгы жоқ: 
қарыз-кәсіпорынды қайта құру жэне тарату туралы; 
заңды тұлгалар кұру туралы;
кэсіпорын бөлімшелерімен өкілдіктерін құру туралы; 
дивидендтер төлеу туралы;
облигациялар мен багалы қагаздарды орналастыру туралы; 
акционерлерден бұрын шыгарылған акцияларды сатып алуға 
құқыгы жоқ.

Сот санкциясы немесе сырттай басқару - банкроттық 
процедурасы, бұл банкрот кәсіпорынның төлемқабілеттігін 
қалпына келтіру, қарз-кәсіпорынның басқару бойынша 
өкілеттілігін сырттай басқаруға беру үшін құрылады.

Сырттай басқару 12 айға енгізіледі, ол тек 6 айға ғана 
созылуы мүмкін

Сырттай басқару енгізілген күннен бастап: 
қарыз-кәсіпорын басшысы қызметінен шектетіледі, ал істі 
басқару сырттай басқарушыға жүктеледі;
несие берушілердің талабын қамтамасыз ету бойынша бұрын 
қабылданған шешімдерді алып тастау;
ақшалай міндеттеме бойынша несие берушілердің талаптардың 
қанағаттандыру бойынша мороторий енгізу.

Мороторий дегеніміз, сырттай басқару кезінде айыппұл мен 
өсімдер ұлғаймайды.

Сырттай басқару қорытындысы бойынша сырттай 
басқарушы есеп береді, ол есепті несие берушілер жиналысына 
қарап, сонан соң төрелік сот бекітеді.

Сырттай басқару процедурасының қатыеушылары - сырттай 
басқарушы мен несие берушілер комитеті болып табылады.

Кэсіпорын - банкроттық конкурстық массасын болу кезегі. 
Конкурстық масса қарыз-кэсіпорынның таратылатын 

мүлкінің қүны, ол несие берушілер арасында кезекті сақтау 
тэртібімен белгіленеді.

Конкурстық масса мына төмендегідей тэртіппен бөлінеді: 
Кезектен тыс жабылатын шығындар;
Жеңілдіктері бар несие берушілердің талаптары;
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Қалған несие берушілер талаптары арасында бөлінеді.
Кезектен тыс барлық сот шығындары төрелік

басқаруындағы сыйақы төлеуге байланысты шығындар, қарыз- 
кәсіпорынның ағымдағы коммунальдық және пайдалану 
гөлемдері, қарыз-кэсіпорынының міндеттемелері бойынша несие 
берушілер талаптары қанағаттандырылады.

Заң жүзінде несие берушілерді қанағаттандырудың бас 
ісезегі қарастырылгын:

Бірінші кезекте қарыз-кэсіпорынның азаматтық денсаулығы 
мен өміріне келтірген зияны үшін жауапты болғандықтан, ол 
азаматтардың талабы қанағаттандырылады. Азаматтық төлемақы 
ол жетпіс жасқа толғанға дейін төленеді.

Келісім-шарт бойынша жүмыс істеген түлғаларға еңбекақы 
мен жәрдем ақы толық жүргізіледі, қарыз-кэсіпорын өзін 
міндетімнен қүтылдым деп, келісім-шартпен жүмыс істегендерге 
еңбекақысы мен жэрдемақысын төлегеннен кейін санайды.

Үшінші кезекте несие берушілердің қарыз-кэсіпорынның 
мүлікті кепілмен қамтамасыз еткен талабы қанағаттандырылады.

Несие берушілердің бюджет пен бюджеттен тыс қорларға 
міндетті төлеу бойынша талаптары қанағаттандырылады.

Бесінші кезекте басқа несие берушілердің талаптары 
қанағаттандырылады. Бесінші кезектегі несие берушілердің 
талаитарының мөлшерін анықтау кезінде олардың азаматтық- 
қүқықтық міндеттері есепке алынады.

Әрбір кезектің талабы алдындағы кезектің талабы 
қанағаттандырылғаннан кейін орындалады.

Тарату проңедурасы.
Тарату проңедурасына жататындар: төрелік соттың шешімі 

бойынша қарыз-кәсіпорынды мэжбүрлеп тарату, қарыз- 
кэсіпорынды несие берушілер бақылауымен ерікті түрде тарату.

Банкрот кәсіпорындарды конкурстық негізде асырады.
Конкурстық өндіріс мына төмендеғідей мақсатты көздейді: 

несие берушілер талабын қанағаттандыру жэне борышкерді 
қарыздан босатады;
тараптарды бір-біріне қатысты заңсыз әрекеттерден қорғайды;

Қарыз-кэсіпорынды банкрот деп тану сәтінен бастап: 
несие берушілер жиналысының келісімінсіз кэсіпорынның 
мүлкін беруге;
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қарыз-кәсіпорынның барлық борыштары мен міндеттемелерінің 
орындалу мерзімі келді деп есептеуге;
қарыздың барлық түрлері бойынша өсім мен пайызды есептеу 
тоқтатылады.

Барлық мүліктік талаптарды банкротқа тек конкурстық 
негізде үсынады.

Конкурстық өндірісті конкурсты басқарушы жүзеге 
асырады. Конкурсты баеқарушы банкрот кәсіпорынның мүлкін 
иеленіп, конкурстық массаны қалыптастырады, дебиторлық 
қарызды алады, қарыз-кәсіпорынның қаржылық жагдайын 
багалайды, банкротты басқарады.

Несие берушілер жиналысы банкрот кәсіпорынның мүлкін 
сату формасы мен бастауын, сол мүліктің бастапқы бағасы 
туралы мәселені шешеді.

Несие берушілер жиналысы бейбіт келісімге қол қою 
туралы шешім қабылдайды.

Банкрот-кәсіпорынның барлық мүлкі конкурстық массаны 
қүрайды. Конкурстық массаға мына төмендегілер кірмейді: 
түрғын үй қоры, мектеп жасына дейінгі балалар мекемесі, 
өндірістік ннфрақүрылымның жекелеген объектілері; 
кепілге қойылған мүлік; 
жалға алған ғимараттар, жеке мүліктер.

Конкурстық басқарушы банкротқа деген барлық ескерту, 
наразылықтарды есепке алады, талдап, еомаеы көрсетілген тізім 
мен талабын қанағаттандыру кезегі көрсетілген тізім 
жасалынады.

Конкурстық өндіріс процессінде конкурстық масса 
айтылады.

Конкурстық ондірістің қүқықтық негізі болады. Оның 
үзақтығы - бір жыл жэне қосымша 6 ай.

Конкурстық басқарушы:
Қарыз-кәсіпорынның мүлкін бағалайды жэне инвентаризация 
(есепке алу) жүргізеді.
Қаржылық жағдайын талдайды.
Қарыз-кәсіпорынға қарыз үшінші түлғаның қарызын өндіру 
туралы талап қояды.
Қызметкерлерге жүмыстан босатылғандыгы жонінде хабарлайды.
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Несие берушілердің қарыз-кэсіпорынға талаптары бойынша 
өтініштер қабылдайды.
Үшінші тұлғадағы қарыз-кәсіпорынның қайтаруға бағытталған 
іиараларды қабылдайды.
Міндетті сақталуға тиіс қарыз-кэсіпорынның құжаттарын өкілетті 
органдарға сақтануға тапсырады.

Конкурстық басқарушының қызметіне бақылау несие 
берушілер жиналысына немесе несие берушілер комитетіне 
жүктеледі.

3. Кәсіпорынның қаржылай сауықтырудың басты 
бағыттары

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау нәтижелері 
бойынша қаржылық сауықтырудың бизнес-жоспары 
жасалынады. Бизнес-жоспар қаржылық сауықтырудың толық 
факторларын сипаттауы тиіс.

Қаржылай сауықтыру тармағы мына төмендегілерді 
қарастырады:
Материалдық активтерді, олардың одан әрі пайдалануға болатын 
мүмкіншілігін анықтау мақсатында талдау. Негізгі қорлардың 
әрбір элементі бойынша мына төмендегідей шешімдердің біреуін 
қабылдау керек:
өндірісті өзгеріссіз қалдыру керек;
өзінің пайдалануы үшін жөндеп, жаңарту керек;
жалға беру;
сату;
ауыстыру; 
жарамсыз ету.

Кәсіпорынды сауықтыру процесінде өндірістік емес негізгі 
қорлардың болуын есепке алу қажет. Бүл қорлар кәсіпороынның 
шығынын көбейтіп, бірақ қызметтің жаңа түрін пайда етуі 
мүмкін.

Материалдық емес активтерді талдау жаңа наменклатураны 
қалыптастыру мен оларды сатудың базасы болуы мүмкін.

Өндірісті үлғайту, көлемін сақтау, жаңарту, өндірісті 
қамыту туралы шешім қабылдаумақсатында шығарылатын өнім 
түрлерін талдау.

99



Қаржылай активтерді тапдау мына сұрактарга жауап беруі 
тиіс: кэсіпорынның табысы жағынан алып қарағанда - сақтау 
немесе сату тиімді ме?

Тауар өткізуші арналарды талдау. Делдалдық құрылымдар 
кәсіпорын-банкрот үшін қосымша қаржыландыру мен пайдалы 
ақпарат көзі бола алады.

Кәсіпорынды қайта қүру - өндірістік қүрылым мен 
кәсіпорынды басқару қүрылымының өзгеруі - қаржылай 
түрақтылықтың басты шарты болуы мүмкін.

Дебиторлар мен кредиторларды, мақсатты қаржыландыру 
көздерін талдау. Түрақты жеткізушілер мен сатып алушылар, 
банктер мен түрлі ведомоствалар технологиялық тізбекке кіріп, 
өндірістік жүйенің түрақтануына үмтылады.

Кадрлар біліктілігі, бәрінен бүрын жоғары жэне орта 
деңгейдегі менеджерлер өздерінің білімін котеруді қажет етеді. 
Бүл көптеген білікті мамандардың саудаға, банкке, басқару 
саласына кеткені салдарынан экономистер мен қаржыгерлерді 
қайта дайындаудың болмауына байланысты.

Дүрыс маркетингтік саясатты қалыптастыру.
Басқарушылық шешімдер қабылдаудың әдістері мен формалары, 
ішкі шаруашылық қатынастарын бақылау және есептеу жүйесі, 
кэсіпорынды басқару жүйесі.

Бірінші кезекте кәсіпорындағы басқару функцияларын 
орталықтандыру қажет жэне шығынды бақылаудың қатаң 
жүйесін бақылау.

Қаржылық сауықтандырудың ең нэтижелі тэсіліне 
дағдарысқа қарсы инвестициялық жобалар мен бағдарламаларды 
жүзеге асыру.

Инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру мына 
төмендегідей принциптерге негізделеді:
маркетингтік стратегияға негізделген тауарлар өндірісін 
дамытуға бағытталған инвестпциялық жобалар; 
инвестициялық жобаларды беру шарты төлем қабілеттілігі бар 
кәсіпорынға сэйкес болады; 
инвестициялық жобалар тэуекелі төмен болады; 
инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігі мен 
қаржылық жағдайы бизнес-жоспарды мүқият дайындаумен 
бекітіледі;
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инвестициялық жобалар бойынша ақшалай ағымдар басқа да 
дағдарысқа қарсы шаралар нәтижелерімен келісіледі. 
Бизнес-жоспардың жүзеге асуына сенімділікті қамтамасыз ететін, 
оның элеуметтік қүқықтылығы, экономикалық жеңілдіктері 
жобаларды таңдау кезінде сатып алынатындарды бағалаумен 
қатар бірқатар шарттар қабылданады.

Қайталауга арналган сурақтар:
1. Кәсіпорынның банкроттық процедурасы.
2. ҚР «Банкроттық туралы» заңы
3.Кәсіпорынның қаржылық жағдайына эсер ететін барлық 
факторлар
4. Банкроттық өзінің дамуында қандай үш сатыдан өтеді
5. Қайта үйымдастыру процедурасы
6. Тарату қүрылымына нелер жатады
7. Кәсіпорынның банкроттылығын бағалау нормативтік жүйесі
8. Қарыз кэсіпорынның басқару органы қандай шешімдер 
қабылдауға қүқығы жоқ
9. Мороторий дегеніміз не
10. Кәсіпорынды тарату процедурасы
11. Кәсіпорынның қаржылай сауықтырудың басты бағыттары
12.Қаржылай сауықтыру тармағы қандай жағдайларды 
қарастырады
13. Дұрыс маркетингтік саясатты қалыптастыру
14. Инвестициялық жобалардың портфелін қалыптастыру қандай 
принңиптерге негізделеді
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14 КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 
ЖОСПАРЛАУ БАҒДАРЛАРЫ

1. Кәсіпкерлік қызметті стратегиялық жоспарлау мәні.
2. Кәсіпкерлік қызметтің іс-жоспары және іскерлік ортасын 
болжау.
3. Стратегиялық және оперативті жоспарлау

1. Кәсіпкерлік қызметті стратегиялық жоспарлау мәні.
Стратегиялық жоспарлау -  менеджмент процесінің алғашкы 

жэне ең маңызды кезеңі. Кәсіпкерлік қызметтің құрған жоспарлар 
жүйесінің негізінде жоспарланган жүмысты үйымдастыру жүзеге 
асырылады, сол жүмысты орындайтын персоналды ынталандыру, 
нәтижелерді бақылау мен жоспарлы көрсеткіштер бойынша бага 
беру жүзеге асады.

Жоспарлау принципі үйымдағы жоспарлы қызметтің сипаты 
мен мазмүнын анықтап береді.
Жоспарлау принциптерін дұрыс қадағалау кәсіпкерлік қызметтің 
тиімді жүмыс жүргізуіне жағдай жасап, жоспарлаудағы кері 
нәтижелерді азайтады.

Әрекет етудің жақсы бағдарламасы ретінде жоспарлаудың 
мынадай негзгі принциптері негізделген: бірлік, үздіксіздік, 
икемділік, нақтылық жэне қатысушылық.

Бірлік принципі бойынша экономикалық үйымдагы 
жоспарлау жүйелі сипатта болуы керек. Жоспарлаудағы жүйе 
түсінігі үйлестіру мен интеграция категорияларын пайдалану 
арқылы озіндік мэн алады. Үйымдагы жоспарлау элементтері 
болып жеке бөлімшелер, жоспарлау процесінің жеке бөліктері 
алынады. Бөлімшелер арасындағы өзара байланыс көлбеу, яғни 
функциональды бөлімшелер деңгейіндегі үйлестіру негізінде 
жүзеге асады. Жоспарлық әрекет багыттарыныц бірлігі, үйым 
элементтерінің мақсат бірлігі белімшелердің тік тұтастығы 
шеңберінде, яғни интеграция шегінде мүмкін болады.

Жеке функционалды болімшелердіц жоспарлы қызмет 
үйлесуі былайша көрініс табады:
-бір-бірімен жоспарлы әрекеттері байланыссыз болса, үйымдағы 
жеке болімше жұмысын тиімді жоспарлау мүмкін емес;
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-бір бөлімше жоспарлаудағы өзгеріе келесі бөлімше жоспарында 
ескерілуі керек.

Жоспарлы қызмет интеграцнясы бойынша ұйымда жеке 
бөлімшелер мен жоспарлау процесінің ерекшеліктеріне қатысты 
өзгешеліктер болады, бірақ эрбір жүйе кәсіпкерлік қызметтің 
жаппы стратегиясы бойынша эрекет етеді. Кэсіпкерлік қызметда 
қүрылған жоспар -тек қүжаттардың жиынтығы, бірлігі ғана емес, 
сонымен қатар өзара байланысқан жүйе.
Қатысу принципі бірлік принципімен тығыз байланыета, ол 
экономикалық үйымның эрбір мүшесі атқаратын қызметі мен 
міндетіне қатыссыз жоспарлау қызметіне қатысушы екендігін 
білдіреді. Қатысу принципіне негізделген жоспарлау 
партисипативті деп аталады. ¥йымның эрбір мүшесі үйым 
туралы толық мағлүмат алып, оның тіршілік әрекетінің түрлі 
жақтарын біледі. Сол үйым туралы неғүрлым кең эрі объективті 
ақпараттар жинақтайды. Жалпы алғанда, кәсіпкерлік қызмет 
ішіндегі ақпарат алмасу процесі жеңілдейді. Үздіксіздік 
принципінің мэні кәсіпкерлік қызметдағы жоспарлау процесі 
белгіленген цикл шеңберінде үнемі жүзеге асырылу керектігін 
жэне жасалған жоспарлар бірінің орнына бірі үздіксіз келіп түру 
керектігін білдіреді.

Жоспарлаудағы үздіксіздік шартының бірі -  жоспарлаудың 
бір-бірімен кезектесіп келуі. Жоспарлау процесі мынадай 
алғышарттардың әсерінен үздіксіз болуы шарт: 
сыртқы ортаның айқындалмагандығы мен кездейсоқ 
өзгерістердің болуы кэсіпкерлік қызметтің еыртқы жағдайларына 
қатысты үнемі өзгерістер жасап, жоспарларды реттеп отыру 
қажет;
тек айқын алғышарттар ғана өзгеріп қоймай, кәсіпкерлік 
қызметтің ішкі мүмкіндіктері мен қүндылықтары туралы 
көзқарастары да өзгереді.
Егер кэсіпкерлік қызмет осындай өзгерістерді ескермесе, онда 
жоспарланған жэне алынған нәтижелер қажетсіз болып шыгады.

Икемділік принципі үздіксіздік принципімен өзара 
байланысып, кездейсоқ жағдайларға байланысты жоспарлау 
процесінің бағытын өзгерте алу қабілетімен сипатталады. 
Сондықтан әдетте жоспарлауда резервтерге жол беріледі. 
Дегенмен, жоспарлауда резервтердің нақты шегі болады:
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көрсеткіштердегі резервтер өте үлкен болмау керек, өйткені 
жоспар дэл болмай шығады;
өте төмен шектеулер жоспарларға жиі өзгерістер енгізуге экеп 
согады, нәтижесінде кэсіпкерлік қызмет қызметінің бағыты 
жоғалады.
Қаржы саласындағы козқарас бойынша, икемділік принципін 
қамтамасыз ету қосымша шығындарды талап етеді, дегенмен 
шығындар болашақ тәуекелге сай келуі керек.

Нақтылык принципі. Әр жоспар кэсіпкерлік қызметтің 
айқындалмаған ортасындағы кеңістік сыйымдылығына қатысты 
нақтылықпен қүрылуы керек. Басқаша айтқанда, кәсіпкерлік 
қызметтің ішкі жэне сыртқы шарттарының мүмкіндігіне қарай 
жоспар да сол дәрежеде нақтыланғаны эрі жіктелгені дүрыс.

2. Кәсіпкерлік қызметтің іс-жоспары және іскерлік 
ортасын болжау.

Іс-жоспар -  бүл бизнестің жаңа түрін қүруда, әрекет етудің 
жаңа сферасын меңгеруде жасалатын кэсіпкерлік қызметтің даму 
жоспары. Іс-жоспар жаңа кэсіпкерлік қызмет ашу мақсатымен де 
бүрын жүмыс істеп түрған үйымды одан әрі жетілдіру 
мақсатымен де қүрылады. Іс-жоспар маңызды мэселелерді шешіп 
береді: кәсіпкерлік қызметтегі қауіп-қатерді төмендете отырып, 
қоғамның болашақтағы түрақтылығы мен өміршеңдік деңгейін 
анықтап береді; дамудың сандық және сапалық көрсеткіштерінің 
жүйесі ретінде бизнестің инвестор тарапынан қызығушылық пен 
қолдауды қамтамасыз етеді; жоспарлаудың тэжірнбесін 
жинақтауға көмектеседі.
Әдеттеғі жоспардан іс-жоспардың ерекшелігі -  мүнда ішкі 
мақсаттармен қатар сыртқы мақсаттар да ескеріледі.

Іс-жоспар стратегиялық жоспар сияқты 3-5 жылға, кейде 
одан да үзақ мерзімге жасалады. Бірақ бүл екі жоспар арасында 
бірқатар айырмашылықтар бар:
іс-жоспар қогамның бүкіл мақсаттарын емес, тек жаңа нақты бір 
істі дамытуға қатысты мақсатты қамтиды;
іс-жоспарда нақты орындалатын істің мерзімі айқын көрсетіледі; 
іс-жоспарда өндірістік, маркетинғтік жоспарлар сияқты елеулі 
бөлімдер маңызды орын алады.
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Техникалық-экономикалық негіздеу кұжаты іе-жоепарға ұқеае 
болып келеді, бұл кэеіпкерлік қызметды дамыту жоспарының 
тағы бір варианты. Бірақ техникалық-экономикалық негіздеу 
құжаты өнеркэсіп объектілерін дамытуда қолданылатын арнайы 
құжат.

Іс-жоспар құруда жаңадан игерілетін немесе бұрынғы 
қызметін дамытуда, сол жобаның мақсаты қойылады. АҚШ 
қоғамындағы жобаның басты мақсаты-күріш жармағын өндіру 
бойынша тауар өндірушілерге күріш астығын ақтап беріп, қызмет 
көрсету.

Жобаға қысқаша сипаттама бергеннен кейін негізгі 
бөлімдердің мазмұны ашылады.

Техникалық бөлімде жобаны жүзеге асыру технологиясы 
сипатталады, қажетті жабдықтар, материалдар көрсетіледі. 
Маркетингтік бөлімде кәсіпкерлік қызметтің бэсекелестері 
ескеріліп, нарықтық ортадағы кәсіпкерлік қызмет беталысы 
анықталады: тұтынушылары мен жабдықтаушыларына сипаттама 
беріледі.

¥йымдастыру бөлімінде жобаны жүзеге асырушылар саны, 
жобаның қуаттылығы келтіріліп, басшы туралы мәліметтер 
беріледі.

Жоба жетекшісі-қызмет барысын басқарып, 
жауапкершілікте болады, ұжымды идеологиялық негізде 
ұйымдастырып алға жылжытады.
Жобаның иелері, кэсіпкерлік қызмет басшыларынан тұратын 
басқарушы команда қайшылықтарды шешіп, мүдделерді 
еэйкестірумен айналысады.

Кэсіпкерлік қызметдағы барлық жұмысшылар жобаны 
жүзеге асыру жұмысының барлық кезеңдеріне қатысады.

Экономикалық бөлімде өндіріске жұмсалатын ақша 
қаражатының шамасы, одан түсетін пайда есептеліп, жобаның 
тиімділігі анықталады.
Экологиялық бөлімде аталмыш кәсіпкерлік қызметтің қоршаған 
ортасына тигізетін эсері сипатталады.

Осындай елеулі бөлімдерге сипаттама берілгеннен кейін, 
қорытындыда әрекет етудің негізгі эдістері корсетіліп, табысқа 
жетуге әсер ететін факторлар аталады.
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Егер кәсіпкерлік қызмет стратегиялық жоспар құратын 
болса, онда ұзақ мерзімді жоспарлауға дейін өтімділікі мәселесі 
алдын ала шешілуі керек.

Өтімділік көрсеткіші екі түрлі болады: орын жабудың 
жалпы коэффициенті жэне абсолютті өтімділік коэффициенті. 
Өтімділіктің жалпы коэффициенті 0,2 -ден төмен болса, төлеуге 
қабілетсіз деп саналады.

Жоспарлау сияқты болжам жасау да болашақ туралы ақпарат 
алу болып табылады.

Болжамдау -  болашақ мәселелерді, жағдайларды, қажетті 
аспектілерді сипаттауды қарастырады. Болжамдау -  бүл ғылыми 
эдістерге негізделген кэсіпкерлік қызметтің ішкі жэне сыртқы 
болашақ жағдайын алдын ала айқындау.

Болжаудың мына типтері кәсіпкерлік қызметтің келешегін 
айқындауға қолданылады:
творчестволық түрғыда болжау, яғни интуицияға сүйене отырыи 
болжам жасау,
ізденушілік болжам, нақты жағдайдың келешекте қалайша 
жүретіндігін болжау. Мүның өзі экстраполяциялық жэие 
альтернативті болып бөлінеді. Экстраполяциялық болжам 
экономикалық жағдайдың үздіксіз дамуына байланысты 
қарапайым болады, ал альтернативті эдіс ортаның үздіксіз 
өзгерісте болуына негізделеді.

Норматнвтік болжам, ең алдымен менеджер жалпы 
мақсатты анықтап алып, стратегиялық бағыт алады.

3. Стратегиялық және оперативті жоспарлау.
Экономикалық ұйымдағы жоспарлау процесін екі неғізгі кезеңге 
бөледі: кэсіпкерлік қызмет қызметінің стратегиясын жасау, яғни 
стратегиялық жоспарлау жэне жасалған стратегияны жүзеге 
асыру тактикасын анықтау, яғни оперативті немесе тактикалы 
жоспарлау.

Кәсіпкерлік қызмет стратегиясы -  бұл негізгі мақсаттардың 
жиынтығы және мақсаттарды жүзеге асырудың негізгі тәсілдері. 
Кәсіпкерлік қызмет қызметінің стратегиясын жасау- оның қызмет 
әрекетінің жалпы багыттарын анықтауды білдіреді. Әдетте 
стратегиялық жоспарлау ұзақ мерзімге есептеледі,бірақ көптеген
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кәсіпкерлік қызметдарда стратегия орта мерзімді жоспарлауға 
негізделеді.

Стратегияны жасау жауапкершілігі экономикалық ұйым 
басшысына жүктеледі.

Тактикалық жоспарлау -  бүл стратегиялық мақсаттарга қол 
жеткізу үшін кәсіпкерлік қызмет ресурстары қалайша
үйлестірілетіні туралы шешімдерді қабылдау. Тактикалық 
жоспарлау әдетте қысқа мерзімді және орта мерзімді кезеңдерді 
қамтиды.

Стратегиялық жоспарлаудың негізгі мәселесі ұйымның не 
нәрсеге ұмтылатындыгы болса, ал тактикалық жоспарлау қажетті 
жагдайга кәсіпкерлік қызмет қалайща қол жеткізетіндігін 
қарастырады. Стратегия мен тактика арасындағы айырмашылық - 
бұл мақсаттар мен құралдар арасындагы ерекшеліктер.

Оперативті жоспарлау жеке операцияларды жалпы
шаруашылығық әрекетінде, қысқа және орта мерзімге
жоспарлауды білдіреді. Оперативті жоспарлау кәсіпкерлік 
қызметтің қаржы жағдайы туралы түсінік береді.
Жоспарлаумен байланысты эрекеттерді бірнеше негізгі
кезеңдерге бөлуге болады (сур.З).

Сурет 3. Экономикалық ұйымдағы жоспарлау бойынша 
жасалатын эрекеттер.

Жоспарлауды кұру процесі немесе тікелей жоспарлау 
процесі, яғни кэсіпкерлік қызметтің болашақ мақсаттары туралы 
жэне оған қол жеткізу мүмкіндіктері туралы шешімдер қабылдау. 
Жоспарлау процесінің нәтижесі жоспарлар жүйесі болып 
табылады.
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Жоспарлы шешімдерді жүзеге асыру әрекеті. Бүл әрекет 
нэтижесі кәсіпкерлік қызмет қызметінің шынайы көрсеткіштері 
болып табылады.
Нәтижелерді бақылау. Бүл кезеңде шынайы нәтижелерді 
жоспарлы көрсеткіштермен салыстыру жүреді, сондай-ақ, 
қажетті бағытқа кәсіпкерлік қызмет әрекетін бүру үшін 
алғышарттар жасалады. Бақылау кәсіпкерлік қызметдағы 
жоспарлы процестің тиімділігін анықтап береді.
Жоспарлау процесі кезектескен бірнеше кезеңдерден түрады.

Бірінші кезең. Кэсіпкерлік қызмет ішкі жэне сыртқы 
ортасын зерттеп алады. Үйымдық ортаның басты компоненттерін 
іріктеп алып, кәсіпкерлік қызмет үшін ең маңыздыларын 
таңдағаннан соң сол компоненттер туралы ақпараттарды 
жииақтап, болашақ жағдайды болжап, шынайы жағдайға баға 
береді.

Стратегиялық жоспарлау
¥йымның ішкі 
және сырткы 
ортасын бағалау^ 
мен талдау

1

Стратегиялық
Максаттарды
анықтау

Стратегия Акыргы
лық стратегиял
талдау, ық
стратегиял —> Стратегия -> жоспарды
ық ны тандау даиындау
альтернати
втерді
анықтау
3 4 4

Орта
мерзімді
жоспарлау

Нэтижелер Жоспарлар
ді бақылау ды жүзеге

асыру

Қысқа
мерзімді
жоспарлау

нр
3кя
йж
ооя
•в
-3

Сурет 4. Экономикалық үйымдағы жоспарлау процесі.
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Екінші кезең. Кәсіпкерлік қызмет өз қызметіндегі қажетті 
бағыттарды: миссиясын, мақсаттар кешенін белгілейді. Кей 
жағдайда мақсаттарды белгілеу ортаны талдаудан бұрын жүреді.

Үшінші кезең. Кәсіпкерлік қызмет мақсаттар мен ішкі жэне 
сыртқы факторларды талдау нәтижелерін салыстырады, олардың 
арасындағы ауытқуларды анықтайды. Стратегиялық талдау 
әдістерінің көмегімен стратегияның түрлі варианттары 
қалыптасады.

Төртінші кезең. Альтернативті стратегияның бірі таңдалып 
қайта өңдеу жүргізіледі.

Бесінші кезең. Кэсіпкерлік қызмет қызметінің ақырғы 
стратегиялық жоспары дайындалады.

Алтыншы кезең.Орта мерзімді жоспарлар мен 
бағдарламалар дайындалады.

Жетінші кезең. Стратегиялық жоспарлау мен орта мерзімді 
жоспарлау нәтижесі негізінде кәсіпкерлік қызмет жылдық 
оперативті жоспарлар мен жобалар жасалады.

Сегізінші және тоғызыншы кезеңдер. Жоспарлау процесінің 
тікелей сатылары болмағанымен, жаңа жоспарларды қүруға 
алғышарттарды анықтап береді. Ол жаңа жоспар мына 
мәселелерді ескеруі керек:
кәсіпкерлік қызмет өз жоспарларын орындай отырып, қандай 
жетістікке жетті;
жоспарлы жетістіктер мен нақты нэтижелер арасындағы 
ауытқулар қаншалықты.

Түтас алғанда жоспарлау процесі тікелей жэне кері 
байланыстагы түйық жүйе болып табылады.

Қайталауга арналган сүрацтар:
1. Кәсіпкерлік қызметті стратегиялық жоспарлау мәні.
2. Жеке функционалды бөлімшелердің жоспарлы қызмет үйлесуі
3. Жоспарлы қызмет интеграциясы
4. Жоспарлаудағы үздіксіздік шартының бірі
5. Икемділік принципі
6. Үздіксіздік принңипі
7. Нақтылық принципі.
8. Кәсіпкерлік қызметтің іс-жоспары жэне іскерлік ортасын 
болжау.

109



9. Іс-жоспар түсінігі, анықтамасы
10. Стратегиялық жэне оперативті жоспарлау
11. Кәсіпкерлік қызмет стратегиясы
12. Тактикалық жоспарлау
13. Экономикалық үйымдагы жоспарлау бойынша жасалатын 
әрекеттер.
14. Экономикалық үйымдағы жоспарлау процесі
15. Жоспарлаудың негізгі кезеңдері
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15 ТУРИЗМ ЖӘИЕ ҚОНАҚЖАЙЛЫЛЫҚ 
ИҢДУСТРИЯСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ 

БИЗНЕС-ЖОСПАР ТИІМДІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫ БАҒАЛАУ
ӘДІСТЕРІ

1. Бизнес-жоспар және оны жасау жолдары.
2.Кәсіпкерлік цызметтің бизнес-жоспарының мазмүны мен 
құрылымы.
3. Бизнес-жоспардың ондірісте алатын орны.

1. Бизнес-жоспар және оны жасау жолдары. Бизнес- 
жосиар -  бұл бизнестің жаңа түрін қүруға, фирма қызметінің 
жаңа сферасын қамтуға қажетті кәсіпкерлік қызметтің даму 
жоспары.

Бизнес-жоспарды жаңадан қүрылған кәсіпкерлік қызмет, 
сонымен қатар экономикасы дамыған үйымдар жасауы мүмкін. 
Бизнес-жоспар келесі маңызды мэселелерді шешеді: 
кәсіпкерлік қызметтің болашақта түрақтылығын жэне тіршілікке 
икемділік дэрежесін анықтайды, кәсіпкерлік қызметтің 
тэуелділіғін төмендетеді;
дамудың сандық жэне сапалық көрсеткіштер түріндегі бизнестің 
болашағын анықтайды;
фирманың потенңиалды инвесторлар жағынан көмекті 
қамтамасыз ете отырып, олардың ықыласын жэне 
қызығушылығын тартады;
жоспарлаудың бағалы тәжірибесін алуға көмектеседі, мекемеге 
жэне оның жүмыс ортасына деген болашақта көзқарасын 
дамытады.

Бизнес-жоспар инвесторлар жэне кэсіпкерлер арасындағы 
келіссөздерді бастаудың бастапқы тармағы болып табылады. 
Көбінесе бизнес-жоспар шетелдік фирмалармен келіссөздер 
жүргізу үшін қажет.

Бизнес-жоспар кәсіпкерлік жобаны дэлелдеудің формасы 
ретінде бизнестің жоспарлық қызметінің саласына техникалық- 
экономикалық дэлелдеуді бірте-бірте ығыстырады. Онда фирма 
қызметінің өндірістік жэне нарықтық, қаржылық жэне 
техникалық, ішкі жэне сыртқы аспектілеріне сэйкес келетін 
артықшылықтар қарастырылады.
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Ең алдымен бизнее-жоспарды құрастыруға кірісу үшін 
қажетті ақпараттың барлық жиынтығын алуымыз керек. Бизнес- 
жоспардың қүрамы мен мазмүны шектелмеғен. Ол 6,8,10,18 және 
тағы басқа бөлімдерден түруы мүмкін. Бизнес-жоспар қаржы- 
экономикалық іс-эрекетте көрсеткіштерге жетуге багытталған 
жоепардың бір түрі.

1. Кәсіпкерлік іс-эрекеттің алға қойған мақсаты.
Кэсіпкерліктің негізгі мақсаты - пайда табу. Болашақтағы 
жүмысты белгілей отырып, қанша, қандай көлемде пайда табуға 
болатындығын есептеп шығару қажет. Сонымен бірге, бүл 
бөлімде басқа да мақсаттар кезделеді: элеуметтік мақсаттар -  
тауарлармен атқарылатын қызметтерді көбейту, экономикалык 
жағдайларды жақсарту, жаңа мәдени мүралар қалыптастыру, 
ғылыми-техникалық, ағартушылық потенңиалды үлғайту;
іскерлік және халықаралық қарым-қатынасты нығайту;
кәсіпкердің статусын көтеру, кәсіпкердің экономикалық 
потенңиалын дамытып, нығайту; басқа да арнайы мақсаттар -  
шетелдермен қарым-қатынас жасау; эр түрлі ассациацияларға 
мүше болып кіру; кэсіпкерліктің ерекше мақсаты - эр түрлі 
қайырымдылық жүмыстар көрсету.

2. Бизнес-жоспардың негізгі көрсеткіштері.
Түйіндеме
Бүл негізгі бөлім болып есептеледі жэне мынадай бөліктерден 
түрады:
- басты мақсат;
- өнімнің қысқаша мінездемесі, айрықша ерекшеліктері;
- қойылған мақсатқа жетудің жолдары мен әдістері;
- жобаны орындау мерзімі;
- шығындар көлемі:
- болжаулы тиімділік пен соңғы нәтижелер;
- нәтижелерді қолдану аясы.

Негізгі жалпы көрсеткіштер:
- өндіріс пен шығарған өнімді сату көлемі;
- пайда түсім көлемі;
- өзіндік құнды азайту жэне қарызға алған қаражат;
- рентабельділік.

Арнайы көрсеткіштер:

%
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- сатылған тауарлар мен атқарылған қызметтің сапасы, саны жэне 
ерекшеліктері;
- салымдардың қайтарымдылық уақыты;
- жоспарланған нәтижелерге жетудің кепілділігі.

3.Тұтынушыларға жеткізілетін өнімдер мен атқарылатын 
қызметтердің мінездемесі

Бұл бөлімнің көрсеткіштері: 
өнімнің сыртқы түрі, сипаттамасы, суреті, безендірілуі жэне т.б;
- кәсіпкерлік тауардың түтынушылары туралы түсініктемелер 
(тауарға сүраныс, аймақ, үйым туралы хабарлар);
- кәсіпкерлік өнімді сату бағасының болжамы.

4. Сату нарығын, сату көлемін талдап, бағалау.
Бүл бөлімде өндіріс көлемі, сату көлемі анықталады. 
Маркетингтік зерттеулер жүргізіліп, бәсекелестер мен баға 
саясаты жэне олардың мүмкіншіліктері зерттеледі.

5. ¥йымдық шаралар мен жүмыс жасау жоспары 
Кәсіпкерлік бағдарламаға -  маркетинг, өнім шығару, өнімді 
сатып алу, сақтау тасымалдау, сатып алушыға әртүрлі деңгейдегі 
қызмет көрсету жатады.

¥йымдық шараларга -  бизнес-жоспарды орындауды 
басқару, жобаны басқарудың үйымдық қүрылымы,
о рындаушылардың іс-әрекетін қадағалау, еңбекақының арнайы 
формаларын үйымдастыру шаралары, кадрларды дайындау, 
есептеу жэне бақылау жатады.

6. Ресурстармен қамтамасыз ету
Бүл бөлімде ресурстардың түрлері жэне көлемі жайында және 
ресурстарды қолдану эдістері жайлы анықтамалар беріледі. 
Ресурспен қамтамасыз етуге -  материалдық ресурстар, еңбек 
ресурстары, қаржы ресурстары, ақпарат ресурстары жатады.

7.Жобаның тиімділігі.
Бүл бизнес-жоспардың соңғы бөлімі, мүнда кәсіпкерліктен 

алынған тиімділік есептелінеді. Тиімділіктің негізгі 
көрсеткіштеріне -  пайда жэне рентабельділік көрсеткіш жатады. 
Сонымен қатар әлеуметтік жэне ғылыми-техникалық тиімділік 
есептелінеді.

Кэсіпкерлік қызметтің бизнес-жоспарының мазмүны мен 
қүрылымы. Бизнес-жоспар бүл, кәсіпкерлік қызметтің бүкіл 
негізгі коммерциялық аспектілерін жэне оның алдында
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туындайтын мәселелерді талдауды, сонымен қатар ол 
мәселелерді шешу эдісін аныктайды. Сондықтан да дұрыс 
құрылған бизнеса-жоспар кәсіпкерлік қызметтіңға кететін бүкіл 
шығын күші мен қаражатын өтімділіғін анықтайды.

Бизнес-жоспарды қүру барысында кәсіпкерлік қызметтің 
басшысының қатысуы маңызды орын алады. Еғер бизнес-жоспар 
басынан аяғына дейін кеңесшілердің дайындағанын коптеген 
банктермен инвестициялық кәсіпкерлік қызметтіңдар білсе, онда 
олар қаражат беруден бас тартады, ал бірақ бизнес-жоспарды 
нағыз білікті мамандарды қатыстыруымен дайындалса, онда 
иивесторлар жақсы көзқараста болады.

Ең бастысы бнзнес-жоспарды қүруда кәсіпкерлік қызметтің 
басшысының қатысуын міндетті түрде талап етеді.

Бизнес-жоспардың тағайындалуы кәсіпкерлік қызметтің 
экономистеріне негізгі төрт міндетті шешуге көмектеседі, бүл: 
өткізу нарығының сиымдылығы мен келешектің даму бағытын 
анықтау;
ойластырылған істің әулетті табыстылығын анықтау үшін, өнімді 
дайындау мен өткізу үшін шыгындарды бағалау жэне тауарды 
сату алдында бағаны есепке қою;
жаңадан өнімді өткізудің бірінші жылында кездесетін 
қиындықтарды анықтау;
кәсіпкерлік қызметтің өндірісінің жоғарылауы немесе қүлдырау 
есебін аньщтайтын көрсеткіштермен есептеу.

Әдетте бизнес-жоспар үш-бес жылға есептеліп қүрылады. 
Түрақты жағдайда жүмыс істейтін кэсіпкерлік қызметтің жэне 
түрақты нарықтың өндіріс көлемінің өсуіне байланысты 
өндірілетін өнімге бизнес-жоспар қүрылады, бүл бизнес-жоспар 
өндірістің жетілдіруіне жэне оның үсталымдарын төмендету 
жолдарын іздестіреді. Бірақ та бүл кәсіпкерлік қызметтіндар 
өзінің өндірілетін онімдерін жаңғырту мен қызмет көрсету 
шараларын қарастырады. Егер кэсіпкерлік қызметтің өзінің өнім 
өндірісін көбейтуді қарастырса, бірақ өзінің қуат мүмкіндіктері 
жетіспесе, ол кэсіпкерлік қызметтің сырттан күрделі қаржы 
тартуды немесе кэсіпкерлік қызметтіңды қаржыландырушы 
серіктестікті іздейді.

Екіиші жол, қойылган міндетті тез шешу жолын жэне 
қаражатты аз талап етуді қамтамасыз етеді. Бүл жагдайда бизнес-
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жоспарды құру барысында келешек өндіріс талаптарын 
анықтайды.

Бизнес-жоспар кәсіпкерлік қызметтің келешектегі ішкі жэне 
сыртқы жағдайларын бағалайды. Бизнес-жоспар кәсіпкерлік 
қызметтің басшыларына қоғамды құру жэне акционерлік меншік 
жағдайына бағыттау үшін қажет. Осы бизнес-жоспар бойынша 
кэсіпкерлік қызметтің басшылары өндіріске табыстың қай бөлігі 
қалу керектігін жэне қай бөлігі акционерлер арасында девиденд 
түрінде берілу керектігі жөнінде шешім қабылдайды.

2. Кәсіпкерлік қызметтің бизнес-жоспарының мазмүны 
мен қүрылымы.

Бизнес-жоспар кэсіпкерлік қызметтің үжымдық-өндірістің 
қүрылымының дамуын жэне шаралар негізін жетілдіруге 
пайдаланады. Бизнес-жоспардың көмегімен үйлестіруді, бір 
немесе бір-бірін толықтыратын өнімді өндірумен байланысты 
кәсіпкерлік қызметтіңдардың бірігудің дамуын жоспарлауды 
үйымдастыру, өндірістің түпкілікті өнімнің өзгерту 
операцияларынның қажеттілін, дайын өнімнің бөлек 
элементтерінің ісіне негізделіп, оның ресурстарының 
жоғарылауын қамтамасыз етуді анықтайды. Қандай да жағдай 
болмасын кәсіпкерлік қызметтің бір өндіріс процесіне 
қатысушыларды ортақ қаржыландыруды орындайды.

Бизнес-жоспарды көбінесе несие берушілер пайдаланады, 
бүлар: демеушілік салымдар, жаңа акционерлер, несие берушілер 
жэне тағы басқаралы. Ірі кэсіпкерлік қызмет істерін кеңейту 
мақсатымен басқа компаниялардың акция пакетін сатып алуға 
немесе жаңадан үйымдық-өндіріс қүрады. Кәсіпкерлік қызметтің 
жоспарын нарық ағымындағы қалыптасқан жағдайлар есебімен 
тез арада өзгерту керек, эйтпесе кэсіпкерлік қызметтің қүлдырап, 
нарықтан ығыстырылу қауіпі төнеді.

Әрбір маңызды қүжат есебінде бизнес-жоспар жағдайларға 
байланысты қарастырылып жэне нарык коньюнктурасына 
бағытталып отыру керек. Бүны кэсіпкерлік қызметтің істері талап 
етеді. Кэсіпкерлік қызметтің және оның барлық қүрылымдары 
нарықтық ортада серпінді, икемді жэне жоғарыдан берілетін 
бүйрыққа емес, нарық заңына бағыну керек.
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Кәсіпкерлік қызметтің нәтижелері ойдағыдай болмау 
мүмкін, егер ол сыртқы орта талабын есепке алмай тек бизнес- 
жоспарды орындауды ұсталса, яғни бүған түтынушы сұранысы 
жэне олардың төлем қабілеттілігі, қоғам қажеттіліктері, 
бэсекелестердің эрекеті, мемлекеттік жэне аумақтық басқару 
органдары, әлеуметтік қозғалыс, тұтынушылар қоғамы, 
технологиялардың дамуы, бүкіл ақпарат құралдарының ықпалы, 
саясат тұрақтылығы жэне тағы басқалар жатады.

Кәсіпкерлік қызметтің қызметін жоспарлаудың жұмыс 
нәтижесінің оң факторларына сол саладағы бүкіл жұмыскерлері 
мен қызметкерлерін осы қызметке тартуы болып табылады, бұл 
кәсіпкерлік кызметтіңдағы ынтымақтастық рухын тудырады, 
ұжымдағы шығармашылықты жэне эртүрлі категориядағы 
жұмыскерлердің бірігуіне септігін тигізеді, ал жоспарлау 
проңесінің өзі бүкіл бөлімшелердің мақсатын, міндетін жэне 
функңияларын атқарады. Жоспарлауда барлық мүмкін болатын 
мәселелерді нақты қарастырып оны нақты бағытқа шығару, 
оларды шешу әдістерін анықтау керек жэне бүкіл жиналған 
ақпараттарды мүдделі салымшыларға немесе өзінің іскер 
серіктестеріне нақты түрде көрсетулері керек.

Кэсіпкерлік қызметтің құрған бизнес-жоспары, кәсіпкерлік 
қызметтің бүкіл кадрларының элсіз жэне күшті жақтарын 
анықтауға, бөлімшелердің іс-әрекетін келістіруге, жаңадан 
мақсаттарды қоюға жэне басқару міндеттеріне онтайланған 
шешімдерді анықтайды. Бұнымен қоса бизнес-жоспарда алдын 
ала жасалған кәсіпкерлік қызметтің қаржы есептемесінің 
нэтижелері жэне ондіріске байланысты туылатын сұрақтарды, 
бөлінген қаржыдан түскен болжамды табысты қарастырып 
береді. Бұл өз алдына несие салушыларды тартуды жэне 
қызығушылықтарын тудыру үшін көрсетіледі. Сонымен қатар 
бизнес-жоспар, жылдық бюджетті және жоспардың құрылуына 
негіз болып табылады. Бизнес-жоспарда маркетингтік зерттеу 
нэтижелері көрсетілуі керек, бұнсыз нарық жағдайымен 
бәсекелестік қабілетті анықтау мүмкін емес. Бизнес-жоспарды 
кұру барысында кэсіпкерлік қызметтің менеджменттегі 
кэсіпкерліктің технологиялық стратегиясын жэне оның ұзақ 
мерзімді жоспарды құрудың аяқталу барысында стратегиялық 
басымдылығы,н анықтайды. Өз кезегінде, ұзақ мерзімді



жоспарды кұру үшін келесі шарттар мен факторларды ескерту 
керек:
- қазіргі уақыттағы жэне келешек кезеңдегі ресурстар жағдайы;
- мүмкін болатын бэсекелестерді;
- бэсекелестердің өнімдерін жэне өткізу нарығының жағдайы;
- жобаның тәуекелділігі;
- өндіріс персоналдарының элеуметті мүмкіндіктері;
- өндірісті басқару;
- қорды басқару;
- кэсіпкерлік қызметтің басқару жүйесін талдау нэтижесі;
- өндірістің техника мен технологиясын талдау нәтижелері;
- кэсіпкерлік қызметтің психологиялық ахуалы;
- келешекте кэсіпкерлік қызметтің технологиясын жэне өнімді 
жетілдіруді жақсарту.

¥зақ мерзімді жоспардың материалдарын да көптеген 
қажетті жэне пайдалы ақпараттың болуына байланысты, ол 
бизнес-жоспардың негізі болып табылады. Бизнес-жоспарды 
қүруды дайындаудагы бірінші қадамы қажетті ақпарат көздерін 
анықтау болып табылады.

Бизнес-жоспардың екінші қадамы, қойылған мақсатқа деген 
дайындықтың алдында туындайтын көптеген мэселелер тізбесін 
шешуді анықтайды. Бизнес-жоспардың ішкі жэне сыртқы 
мақсаттары анықталғаннан кейін, келесі үшінші қадамға көшуге 
болады. Бүл үшінші қадамда іс-жоспарды оқитын арнайы 
оқырмандарға, яғни кэсіпкерлік қызметтің келешек несие 
берушілеріне, коммерциялық банктерге, болашақ акционерлерге 
жэне инвесторларға арналған. Әрбір оқырман бизнес-жоспардың 
мазмүнын өзіндік ерекшеліктерін және кәсіпкерлік қызметтің 
қызметінің экономикалық көрсеткіштерін керекті талаптарын 
бөлек қарастырады, яғни бұл кәсіпкерлік қызметтіңды 
қаржыландыруга бағытталған. Кәсіпкерлік қызметтіңды 
қаржьшандыруды мынадай талаптарға бөлуге болады.

Біріншіден, кәсіпкерлік қызметтің акциясын шығару жэне 
сату. Бұл жағдайда берілетін дивиденттердің көлемі және оның 
төлену тэртібі ескерілу керек.

Екіншіден, кэсіпкерлік қызметтің банктен несие алу үшін 
бизнес-жоспарда қайтарылып берілетін несиенің үстінен 
қойылатын пайызды көрсету.
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Үшінші қадамында құралатын құжаттың жалпы кұрылымын 
белгілеу болып табылады.
Бизнес-жоепардың бірінші беті титулды беттен басталады. 
Титулды бет.
Кәсіпкерлік қызметтің тарихы.
Жобаның мақсаты.
Бұрғылау.
Техника мен технологияны пайдалану.
Жұмыс жоспары.
Бәсекелестер.
Қаржы жоспары.

Кәсіпкерлік қызметтіңда бизнес-жоспардың маңызды 
бөлігіне қаржы жоспары жатады. Үйымның ішкі ортасының 
қаржылық жоспарлаудың мағынасы, мыналар арқылы 
анықталады:
стратегиялық мақсаттың өңделуімен, нақты қаржылық 
көрсеткіштер формасына ие болады;
кәсіпкерлік қызметтің қаржылық ақпаратын орнату ушін 
стандарттар орнатылады;
кәсіпкерлік қызметтің бүкіл жоспар жиынтығын орындау үшін 
қажетті шығындар мөлшері анықталады;
жалпы кәсіпкерлік қызметтің стратегиясын қүруда жэне оған 
түзетулер енгізу үшін оперативті қаржылық жоспарлау бөлімі өте 
пайдалы ақпараттарды береді.

Қаржы құру бүкіл сыртқы ортамен байланыс жасаудың 
негізгі қүралы болып табылады, яғни бүл жеткізушілер, несие 
берушілер, түтынушылар, инвесторлар жатады. Олардың сенуіне 
байланысты кэсіикерлік қызметтің активтер қүны және оның 
қызмет тиімділігі тэуелді болады, сондықтан да кэсіикерлік 
қызметтің қаржылық жоспары жақсы ойластырылып жэне нақты 
ақпараттарға негізделіп жасалу керек.

Қаржы жоспарлар жүйесі келесі элементтерді қарастырады:
- баланс болжамы;
- табыс жэне залал есеп беру болжамы;
- қаржы бюджетін болжау;
- маңызды қарды көрсеткіштерін болжау
- қаржылық жоспарлаудың нәтижесін жазбаша түрде көрсету.

Қаржы жоспарлау проңесі келесі кезеңдерден түрады:
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кәсіпкерлік қызметтің алдыңғы кезеңдердегі қаржылық 
көрсеткіштердің талдануы. Бұл көрсеткіштердің есептемесі 
кәсіпкерлік қызметтің қаржылық кұжаттарына негізделіп 
жасалған.
ұзақ мерзімге каржыны жоспарлау; 
оперативті қаржылық жоспарлау.

Басқа да проңестер сияқты, қаржылық жоспарлау, жоспарга 
еңгізілуімен, оның орындалуының бақылауымен аяқталады.

3. Бизнес-жоспардың өндірісте алатын орны.
Қазіргі нарықтық жағдайда кәсіпкерлік қызметтің 

қызметінің тиімділігін экономикалық тұрғыда жоғарылату 
деңгейін келешекте өзінің дамуын жоспарлап болжаумен 
қарастырады.

Бірқатар жылдар бойы біздің елімізде ғылыми-техникалық 
прогреске жэне оның элеуметтік-экономикалық салдарына 
ұзақмерзімді болжамдар қүрылатын. Соның негізінде бүкіл халық 
шаруашылықтың бөлек салаларының даму болжамы қалыптасты. 
Бірақта бұл болжамдар жеткілікті сенімді болған жоқ, 
сондықтада қазіргі экономиканың жағдайы осындай нөтижеғе ие 
болып отыр. Осыған байланысты экономикалық қызметінің 
болжамын жасау үшін өз еліміздің даму ерекшеліктерін ескере 
отырып, әлемдік тэжірибелерге сүйене отырып құру қажет.

Бұндай жағдайда кәсіпкерлік қызметтің ондірісінің 
тұтынушылар арасындағы тікелей келісімдер болуы керек. 
Осылайша, нарықтық экономикалық жағдайында кәсіпкерлік 
қызметтің қызметі өндіріс бағдарламасын, даму жоспарларын 
құрғанда жэне әлеуметтік-экономиканың дамуын болжағанда 
ғана тиімді болады. Кәсіпкерлік қызметтің оз меншікті 
ресурстарын пайдалана отырып жоспарды құруды жүзеге 
асырады. Косіпорындағы экономиканы басқарудағы қатаң 
нұсқаулар түрлер қатынасының орнына бірінші кезекке озін-өзі 
реттейтін экономикалық процестер серпінімен шығарылады. Бұл 
өз алдына сәйкесті актілермен жэне эртүрлі экономикалық 
тұтқалар комегімен ынталандырылып бағытталады. Оларға: 
салық жэне салық жеңілдіктері; 
несие жэне салымдар бойынша проценттер; 
валюта бағамы;
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амортизациялық нормалардың аударымы жэне тағы басқалары 
жатады.

Қазіргі жағдайда кэсіпкерлік қызметтіңың даму жоспарын 
құруда, жоспарлау әдістерін жетілдіру жолдары маңызды 
мағынаны білдіреді. Жоспарлау әдісін жетілдірудің негізгі 
бағыттарына ғылыми техникалық жэне жоспардың 
экономикалық-есеп айырысу негіздемесін жоғарлату; баланстық 
есептемелерді, технико-экономикалық нормалармен нормативтер 
жүйесін кең түрде қолдану; өндіріс тиімділігін жоғарлату 
мақсатымен көрсеткіштер жүйесін жақсарту жатады. Бүған 
материал сиымдылығы, қор сиымдылығы, еңбек өнімділігінің 
өсуі жоғары сапалы өнімді шығаруды көбейту жэне тағы 
басқалары жатады. Кэсіпкерлік қызметтің даму жоспарының 
негіздемесі технико-экономикалық нормативтер мен нормалар 
жүйесіне негізделіп жүзеге асырылады.

Норма - белгілі бір уақыт кезеңінде белгілінген сапада 
белгілі бір өнімнің бір өлшемін өндіруге (жүмысты орындауға) 
жұмсалған нақты ресурстардың (еңбек, материалдық, табиғат, 
тағы басқа ресурстардың) абсолюттік шығынының ең жоғарғы 
белгіленген шамасы.

Норматив -  жұмыс уақытының, материалдық жэне қаржы 
ресурстарының салыстырмалы түрде пайдаланылу дэрежесін 
сипаттайтын есептік көрсеткіш. Норматив салыстырмалы өлшем 
болып есептеледі. Ол еңбек құралдарын, еңбек заттарын, 
көлемге, мөлшерге жэне тағы басқа шығындарды пайдалану 
дэрежесін сипаттайды.

Қолданылатын технико-экономикалық нормативтері мен 
нормалары, прогрессивті болуы керек, яғни оларды құру 
барысында қазіргі деңгейдегі дамыган ғылымды, техника мен 
технологияны, еңбекті жөне өндірісті ұйымдастыруды есепке алу 
қажет, сонымен қатар өндіріс қуаттылығын жэне алдыңгы 
қатарлы өндірістік тәжірибелерді толық пайдалану керек.

Нормаларды құрудың ең жетілген эдісі - есепті талдау. 
Бұнда норма мен нормативтер техникалық тұрғыда өндіріс 
жағдайын, оның ішіндегі мүмкін болатын өзгерістерін, оларға 
эсер ететін факторлар зерттеулерін жан-жақты талдау 
жолдарымен негізделеді. Норманың негізіне, технико-
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жономикалық жөне жоспарлық кезеңдегі жұмысты ұйымдас гыру 
жағдайы жасалынады.

Жоспарлауды жалпы экономикалық тұрғыда қараганда - 
бұл нарық пен бағаның орнына қолданушы тетігі болып 
табылады. Жоспар кэсіпкерлік қызметтің мақсатын, оның қызмет 
мэтижесін, ресурсын мақсаттарды орындау қажеттілігін болжап 
анықтайды.

Кәсіпкерлік қызметтіңды жосиарлау - бүл ең маңызды 
мроңесстедің бірі болып есептеледі. Осы жоспарлау жүйесі 
иегізінде келешектегі кэсіорынның жоспарланғаи жүмысын 
ұйымдастыру, оны орындайтын жүмыскерлерді қатыстыру, 
оларды жоспарлық көрсеткіштер түргыда бағалау және нәтижесін 
бақылау, жүзеге асыру болып табылады.

Андре Файоль: "Басқару -  бүл болжау, ал болжау -  бүл іске 
кірісу",- деп атап кеткен. Жоспарлау -  бүл жэй ғана келешекте 
жасалатын істі болжау ғана емес, сонымен қатар істің барысында 
туылатын эртүлі кездейсоқ мүмкіндіктерді болжау мен олардың 
шешу жолдарын қарастыру мүмкіндігін білу болып табылады. 
Кәсіпкерлік қызметтің қызметінің алдында төнетін қауіп-қатерді 
толығымен жойып тастай алмайды, бірақта ол болжау көмегімен 
тиімді басқаруға мүмкіндігі бар.

Көптеген экономисттердің байқауынша жоспар қүрылмаған 
кэсіпкерлік қызметтіңдарында қажетті жағдайда уақытылы 
бағыттарын өзгертпегендіктен жэне көитеген қателіктерді жасау 
салдарынан, оның қызметінің құлдырауына әкеліп соғады. 
Әртүрлі тәжірибелерде көрсетілгендей, кэсіпкерлік 
қызметтіңдарында жоспарлауды қолдану келесі маңызды 
артықшылықтармен көрсетіледі:
келешекте пайдаланылатын жагымды жағдайларды дайындау 
мүмкіндігі;
туындалатын мэселелерді айқындайды;
жұмыскерлердің келешектегі жұмыс барысына өз шешім-дерінің 
орындалуына ынталандыру;
кэсіпкерлік қызметтің қызметін үйлестіруді жақсартады; 
кэсіпкерлік қызметтің ақпарат қажеттілігін қамтамасыз ету 
мүмкіндігін жоғарылатады;
кәсіпкерлік қызметтің ресурстарын тиімді пайдалануынын 
қамтамасыз етеді;
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кәсіпкерлік қызметтің бақылауын жақсартады.
Кәсіпкерлік қызметтің экономнкалық тиімділігіне 

ойдағыдай жету үшін оның қаржылық көрсеткіші, табысы, 
айналым мелшері, өнім келемінің өсуі жэне тағы басқа 
экономикалық корсеткіштерін жоспарлау арқылы болжауға 
болады.

Инвестиңиялық бизнес жоспарлау процесінің тиімділігін 
есептеу. Халықаралық тәжірибелерде күрделі салымдардың 
тиімділігін бағалау ақшаның уақытша қүнының түжырымына 
негізделіп және келесі принциптерге негізделген.

Күрделі салымдардың пайдалану тиімділігін бағалау 
жолдары ақшалай агымымен қарастырылады. Ол күрделі 
жобалардың орындалу процесінде күрылады. Жоба тиімді болып 
есептеледі, егер берілген күрделі салымның қайтарымы болса 
жэне күрделі қаржы салушылардың жобадан алатын табысы 
болса.

Күрделі салымдар жобаның белгілі бір мерзімде 
орындалуынан бастап салынады.

Күрделі салымдар тиімді болып есептеледі, оның ағымы 
мыналар үшін жеткілікті болса;
Күрделі салымның бастапқы сомасы қайтарылса;
Салынған капиталдың қайтарымы қамтамасыз етілсе; 
¥сынылатын тәуелсіз инвестициялар жобасының тиімділігін 
анықтау, яғни бүнда жобаны қабылдау немесе қабылдамау 
қорытындысы жасалады;

Салыстырмалы жобалар тиімділігін анықтау, яғни 
үсынылып отырған бірнеше жобалардың біреуін таңдап қабылдау 
қорытындысы жасалады.

Бизнес жоспардың жобалық тиімділігін бағалауда 
коммерциялық тиімділік - қатысушылар үшін жобаны іске 
асырудың қаржылық нәтижелерін, бюджеттік тиімділік жобаны 
іске асырудан түскен қаржылық түсімдердің жергілікті жэне 
аймақтық тиімділік -  жобаны іске асыруға байланысты болған 
шығындар мен соңғы нәтижелерді анықтауда қолданылады.

Қайталауга арналган сүрацтар:
1. Бизнес-жоспар жэне оны жасау жолдары.
2. Бизнес-жоспар түсінігі, анықтамасы
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3. Кәсіпкерлік іс-әрекеттің алға қойған мақсаты
4. Бнзнес-жоспардың негізгі көрсеткіштері
5. Тұтынушыларға жеткізілетін өнімдер мен атқарылатын 
қызметтердің мінездемесі
6. Сату нарығын, сату көлемін талдап, бағалау
7. Кәсіпкерлік қызметтің бизнес-жоспарының мазмұны мен 
құрылымы.
8. ¥зақ мерзімді жоспарды кұру үшін қандай шарттар мен 
факторларды ескерту керек
9. Қаржы жоспарлар жүйесі қарастыратын элементтер
10. Қаржы жоспарлау проңесінің кезеңдері
11. Бизнес-жоспардың өндірісте алатын орны.
12. Бизнес жоспардың жобалық тиімділігін бағалауда 
коммерңиялық тиімділік
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16 ҚР-ДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ
ЖӘНЕ ДАМУ МЕН БАСҚАРУ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

1. ҚР-дагы кэсіпкерлік қызметтің қалыпмасуы жэне даму 
проблемалары
2. Кэсіпкерлік қызметтің негізгі сипаттамалары жэне 
басқару проблемалары

1. ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметтің қалыптасуы және 
даму проблемалары

Нарықтық қатынастарға өту кезінде экономнкалық 
реформаны сәтті жүзеге асыру кәсіпкерлікті жан-жақты 
дамытуды үйғарады, ол Қазақстанның 2030 стратегиясынан 
шығатын әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуде басты 
роль ойнайды. Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік алгашқы 
рет шағын кэсіпорындар түрінде 1992 жылы пайда болды. Ол 
кезде олар 34506 бірлікті қүрады. Олардың үлесіне 
республикадағы жұмыспен қамтылған жалпы жұмысшылар 
санының 6%-і және ЖІӨ-нің 7%-і тиді. 1992 жылы шілде айында 
"Жеке кәсіпкерлікті қорғау жэне қолдау туралы" жаңа Заң 
қабылданды. Осы заңда жеке кәсіпкерлікті қорғау мен қолдаудың 
негізгі түрлері мен әдістері бекітіліп, мемлекеттің жеке 
кәсіпкерлікке тікелей араласуына тыйым салатын қүқықтық 
нормалар қамтылды. 1994 жылы жеке кәсіпорындардың саны 
15,7 мыңға жетіп, осы кәсіпорындарда жалпы 164 мың адам 
жұмыс істеді.

Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар 
Жарлықтары шыгады, оларда негізгі құқықтық, экономикалық 
жэне элеуметтік жағдайлар мен кәсіпкерлік қызметпен 
айналысушыларға қызметтерінде еркіндікті қамтамасыз ететін 
кепілдемелер көрсетілген. Жеке кәсіпкерлікті, оның ішінде 
бизнесті қолдау жэне дамыту саясатын жүзеге асыру үшін 
бірқатар қаулылар қабылданды.

Заңды және шағын кәсіпкерлік тұлғаларының тез көбеюіне 
1997 жылы шыққан ҚР Президентінің Жарлығы үлкен ықпал 
жасады: "Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мен дамуын 
белсендіру шаралары туралы", "ҚР-да аймақтық шағын 
кэсіпкерлікке қолдау көрсету мен дамыту бағдарламалары жэне
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басымдықтар туралы" жэне шағын бизнестің өзекті мәселелерін 
іс жүзінде шешу үшін қабылданған бірқатар заң жэне нормативті 
актілер. Осылайша Қазақстанда елдегі қалыптасушы нарықтық 
экономикага қажетті деңгейде кәсіпкерлік қызмет еркіндігін жэне 
оның пайда болуы мен сәтті дамуын қамтамасыз ететін шағын 
бизнестің берік қүқықтық базасы қүрылды. Қазіргі кезде 
ісәсіпкерлердің саны жылдан-жылға өсіп отыр.

Кәсіпкерлік қызметтің табысты болуының критерийі бүл 
кәсіпорынның тек өз шыгындарын жауып ғана қоймай, сондай-ақ 
өндірісті кеңейтуге мүмкіндік беретіндей жеткілікті түрде пайда 
мен табысқа қол жеткізу қабілеттілігі болып табылады. Қарама- 
қарсы жағдайда ол банкротқа үшырауы мүмкін. Фирма 
қызметінің тиімділігін бағалаудың басты критерийлерінің бірі- 
оның нарықтағы орнының болуы.

Нарықта түтынушылардың қажеттіліктері сапалы деңгейде 
қанағаттандырылатын кәсіпорын ғана тиімді болып саналады. 
Нарық қүрылымы нарықтагы фирмалардың саны, өнім өндіру 
мен қызмет көрсету көлемі, жүмыстар мен қызметтердің эртүрлі 
деңгейі, нарыққа кіру шарты, түтынушылардың саны, еңбек ақы 
төлеу шарты, өнімге сүраныстың ауытқуы жэне оның бағаға 
ықиалы сияқты элементтерден түрады. Жаңадан ашылып келе 
жатқан нарықтар үлкен артықшылыққа ие, өйткені мүнда бэсеке 
деңгейі жоғары дәрежеге жетпейді.

Өсу стадиясыида болатын салалар да тартымды, өйткені 
мүнда да нарықта кәсіпорын өз орнын таба алады. Екінші 
жағынан бизнес сферасына енгенде өнімдер мен қызмет көрсету 
үшін қатаң бэсекелік күрес жүріп жатқан кәсіпорындар жоғарғы 
шоғырланған аймақтарды, сондай-ақ дағдарыс стадиясында 
түрған салалар бар аймақтарды тартудың қажеті жоқ. Бизнесті 
үйымдастыру үшін ең дүрысы сыйымды және тез өсіп келе 
жатқан нарықтарды іздеу керек.

Мұндай нарықтарды иемдену өндіріс көлемінің жыл 
сайынғы өсімін қамтамасыз етеді. Екінші маңызды мәселе -  
нарық потенциалы, яғни саладағы фирмалардың, 
тұтынушылардың өспелі қажеттіліктерін қанағаттандыру. Бұл 
жағдайда бастысы уақыт факторы болып табылады. Егер 
фирмалар толық қуаттылықпен жұмыс істейтін болса, онда 
мүндай нарық тартымды болып келеді.
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Қызмет көреету нарығының да үлесі маңызды мәнге ие. 
Шетелдік тэжірибеде нарықтағы үлесі 20 жэне одан да көп 
пайызды қүрайтын кәсіпорындар тиімді саналады. Тауарлар мен 
кызметтер нарығының жоғарғы үлесі тек ғана өндіріс көлемінің 
өсімін қамтамасыз етпейді, сондай-ақ шамасы фирманың 
меншікті капиталынан асатын кәсіпорынның бағалық қүнын 
эсіреді. Егер фирманың потенциалы 5 пайыздан кем нарық 
мөлшерімен бағаланатын болса, бүл нарықтың аз гана үлесін 
білдіреді, сәйкесінше мүндай фирмалар шағын болып есептеледі.

Бэсеке деңгейін корсететін көрсеткіштерге бағаға бақылау, 
шығындар мен өткізу каналдарын бақылау, салаға енудегі 
кедергілер жатады. Баға мен өзіндік күн, өткізу каналдарын 
бақылау дәрежесі көп жағдайда бәсекелік күрес сипатымен 
анықталады.

Негізгі бэсекелес 40-50 %, тіпті 60% ие қызмет нарығы 
салаға жаңа фирмалардың енуі үшін кедерғі болып табылады. 
Бизнес тиімді жағдайда болады, егер ол қазіргі заманғы
технология, прогрессивті материалдар мен конструкңияларды 
пайдаланатын болса, сондай-ақ онда патенттік құқық,
лицензиялық артықшылық немесе жүмыстар мен қызметтер 
орындауға қүқық алу мүмкіндігі болса. Мүндай
артықшылықтардың болуы өте маңызды, өйткені олар салаға 
басқа бәсекелестердің енуі үшін кедергілерді тудырады.

Шетелдік авторлар қазіргі бизнестің менеджерлердің
жоғары квалификаңиялық тобынсыз мүмкін еместігін баса 
айтады. Тек ғана жаңа жағдайларға қарай стратегия жасап қоймай 
оны өмірге ендіретін жоғары квалификациялы менеджерлерді 
ешкім ауыстыра алмайды.

Салада жұмыс істеу тэжірибесі де бизнесті ұйымдастыруда 
маңызды мэнге ие. Технологиялық жаңалықтарды ендіру, 
өндірісті үйымдастыру, күрделі нарықтық жағдайда жұмыс істеу 
бірден бола бермейді, сондықтан инвесторлар бизнес-
жоспарларды зерттегенде салада жұмыс істейтін команда 
мүшелері жұмысының тәжірибесіне аса көңіл бөледі жэне бұл 
фактор капитал ендіру сферасын анықтағанда шешуші болып 
табылады.

Қызмет -  бұл айырбас мәміле көмегімен клиентпен сатып 
алынатын өнім. Қызметтің өзіндік ерекшелігі бар, оны ұстауға,
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коруге, естуге болмайды,тек жүзеге асырганнан кейін ғана 
қызметтің көрсетілгенін сезіне аламыз.

Қызмет сапасын түсіндіруде түрлі көзқарастар 
қарастырылады:
Қызмет сапасы түтынушының белгіленген жэне болжалды 
қажеттіліктерін қанағаттандыру қабілеттілігін анықтайтын 
қызмет сипаттамасының жиынтығы.

Сапа түсінігі -  клиенттердің қанағаттану сезімін арттыра 
түсетін кемшіліктердің жоқтыгын білдіреді

Сапа техникалық және функционалдық түрде 
қарастырылады.

2. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі сипаттамалары және 
басқару проблемалары

Кәсіпкерлік қызмет 
сипаттамалары

Басқару проблемалары

Қызметтің
сезілмейтіндігі

Стандарт үлгілерін ұсынудагы 
қиындықтар:тұтынушы үшін қызметті сатып 
алу тәуекелдікпен байланысты.
Қызметті тұтынушыға алдын-ала көрсету 
мүмкіндігінің болмауы. Анықталатын жэне 
өлшенетін физикалык сапа стандарттарының 
санының шектеулігі (нөмір көлемі және тағы 
басқа)

Тұтынушының 
қатысуы. Жеткізу 
жэне тұтыну 
үдерістерінің 
біртұтастығы.

Тұтынушылар қызметті ұсыну үдерісіне 
қатысады: сапаны басқарудың қиындыгы. 
Қызмет көрсету -  қызметті жеткізушілердің 
айрықша белгісі.

Сапа тұрақсыздығы Қызметті стандарттау персонал кызметімен 
аньщталатын функционалдық сапа түсінігімен 
киындатылады. Қызмет сапасын бакылау 
проблемасы кызмет көрсету жағдайының 
әртектілігі

Қызметтің
сақталмайтындығы

Қызметті сақгап қоюдың мүмкін еместігі. 
Маусымдылыкпен байланысты проблемалар. 
Қызметке баға белгілеудегі қиындықтар.
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Техникалық еапа қызметтің материалдық құрамдас бөлігіне 
қатысты. Орналастыру құралдарының техникалық сапасына- 
нөмір, инфрақұрылымдар (жиһаз, архитектура , ғимарат, дизайн) 
жэне қызметтің материалдық атрибуттары (тамақтандыру 
сапасы) жатады.Функционалды сапа кызметті усыну үдерісінің 
немесе қызмет көрсету сапасы. Функционалды сапа орналастыру 
қүралдарына сапаның өзгергіштігі сияқты сипаттама келтіреді, 
яғнн сапаның деңгейі қызметті кімнің жэне қандай жагдайларда 
көрсететіндігіне байланысты.

Бағасы бойынша елеулі түрде ажыратылатын біртекті 
қызметтердің ақысын төлеп отырып, түтынушы түрлі болжалды 
күтеді: бағасы неіүрлым жоғары болған сайын, жоғары сапа 
күтіледі.

Қызметке байланысты күтімді қалыптастыру жек үдеріс 
болып табылады. ¥сынылатын қызметке қатысты кәсіпорын 
билеушілерінің, басшыларының персоналдың жеке ой-пікірлері, 
практикалық тәжірибелері қалыптасқан. Қызмет сапасын 
басқаруда ең басты міндет -  түтынушы күтімінің дүрыс деңгейін 
анықтау болып табылады. Егер белгіленген күтім деңгейі оте 
төмен болатын болса, түтынушылар қанағаттанады, бірақ 
олардың жеткілікті санын тарту қиынға соғады. Керісінше, егер 
олардың күтімі оте жоғары болатын болса, түтынушылардың 
көңілі қалады.

Қазіргі кездегі бәсекелестіктің күшеюімен сипатталынатын 
нарықтық жағдайда орналастыру қүралдарының табысты 
дамуын қамтамасыз ету үшін түтынушылардың сүранымына 
сәйкес келетін белғілі-бір сапа деңгейін қалыптастыруы керек. 
Бэсекелестік күресте кэсіпорын жеңісін қамтамасыз ету үшін 
сапаның жоғары деңгейіне бағдарлану керек, өйткені жай ғана 
қанағаттанған түтынушылар жақсы үсыныстың пайда болуына 
қарай жабдықтаушыларды жеңіл айырбастайды.

Қазіргі нарықтық жағдайда сапаға байланысты сүрақтарды 
шешу-бәсекелестік күресте жеңіске жету жолы болып табылады. 
Ең маңызды сүрақтардың бірі болып сапа түрақсыздығын 
төмендетуғе бағытталған біріңғай стандарттар мен 
нормативтерді, қызмет көрсету ережелерін эзірлеу болып 
табылады. Стандарт -  белгілі-бір қызмет түріне, соның ішінде 
қонақ үй қызметіне қатысты ережелерден, жалпы

%

128



■ : '

принциптерден,сипаттамалардан тұратын иормативтік документ. 
Стандарт кез-келген қызметті өзіиің нысандандырылған сапа 
көрсіткіштері, қауіпсіздік жэне тағы басқа тағайымдалуына 
сэйкестендіретін минималды қажетті талаптарды белгілеуге 
арналған.

Еңбек нэтижелілігін бағалау басшылар мен мамандардың 
орыңдаған еңбектерінің тиімділік деңгейін анықтауға 
бағытталған персоналды басқарудың бір қызметі. Ол олардың 
қандай да бір өндірістік басқарушылық қызметіне эсер ете алу 
қабілеттілігін сипаттайды. Басқару аппараты жұмысшыларының 
соңғы еңбек нэтижелеріне көптеген келесідей факторлар эсер 
етеді.

Қайталауга арналган сурақтар:
1. ҚР-дағы кәсіпкерлік қызметтің қалыптасуы жэне даму 
проблемалары
2. "Жеке кәсіпкерлікті қорғау жэне қолдау туралы" Заң
3. "Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мен дамуын 
белсендіру шаралары туралы" ҚР заңы
4. "ҚР-да аймақтық шағын кәсіпкерлікке қолдау көрсету мен 
дамыту бағдарламалары жэне басымдықтар туралы" заң
5. Кәсіпкерлік қызметтің негізгі сипаттамалары жэне басқару 
проблемалары
6. Кәсіпкерлік қызмет сипаттамалары
7. Басқару ироблемалары
8. Қызмет сапасы түсінігі, анықтамасы
9. Техникалық сапа қызметтің материалдық қүрамдас бөлігі
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17 КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ 
СТРАТЕГИЯСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

1. Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық стратегиясының 
мәні.
2. Стратегиялық жоспарлауда маркетинг қызметінің ролі.
3. Кәсіпкерлік қызмет стратегиясын жасау.

1. Кәсіпкерлік қызметтін экономикалық 
стратегнясының мәні.

Қандай да бір жүйенің дамуындағы негізгі мақсаттарға қол 
жеткізуге мүмкіндік беретін ережелер мен тәсілдердің жиынтығы 
стратегия болыи табылады.

Экономикалық басқару стратегиясы экономикалық 
стратегияның:
стратегиялық мақсаттарға экономикалық тиімді қол жеткізуді 
қамтамасыз ететін ережелер мен тэсілдерді іріктеп береді, 
стратегиялық бағдарламаны жасап, жүзеге асыру проңесіне 
қатысушылардың барлығының қызығушылығын арттыруға 
негізделетін стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу ережелері мен 
тэсілдерін жасайды.
Басқаша айтқанда экономикалық стратегия мақсатқа тиімді қол 
жеткізудің экономикалық эдістері мен қүралдарын қарастырады.

Мақсатқа қол жеткізудің экономикалық тиімділігінің 
мэселесін қарастыруда экономикалық тиімділік түсінігі 
шығындар мен нәтижелердің өлшемі болып саналады.

Жеке кәсіпкерлік қызмет деңгейінде экоиомикалық 
тиімділік мәселесі тек жергілікті техникалық немесе 
үйымдастыру шешімдерінің варианттарының артықшылықтарын 
бағалау қажет болган жагдайда ғана пайда болды. Стратегиялық 
мақсаттар кэсіпкерлік қызметке "жоғарыдан" "Заңды жоспар" 
түрінде қойылатын. Сондықтан үзақ мерзімді мақсатқа жету 
варианттары бағаланбайтын -  оларды жоғарғы басқару 
органдары белгілеп беретін.

Нарық жағдайында сәйкес стратегиялық мақсаттарды 
таңдауда кәсіпкерлік қызмет деңгейінде "халықшаруашылық 
тэсілдерін" пайдалану өз мэнін жоғалтады, өйткені кәсіпкерлік 
қызмет өзінің күн көрісін басшылыққа алады, яғни өздерінің
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потенциалды тұтынушыларының мүдделерін қанағаттандыр- 
майынша бәсеке жағдайында күн көру мүмкін емес екендігін 
ескереді.

Экономикалық стратегия кез келген экономикалық жүйе 
сияқты мына сүрақтарға жауап іздейді:
-не затты жэне қандай мөлшерде өндіру керек?
-қалайша жэне қандай қүралдармен өндіру керек?
-кім үшін жэне қашан өндіру қажет?

Осы сүрақтарға жауап беру үшін экономикалық стратегия 
мынадай ережелер мен тэсілдерді жасауы керек: 
бэсекелестіктің артықшылық шарттарын зерттеп, кәсіпкерлік 
қызметтің сэйкес миссиясын анықтау;
кәсіпкерлік қызмет миссиясына сэйкес потенциалды тауарлар 
мен қызметтердің нарыгын зерттеу, экономикалық, саяси, 
қүқықтық, элеуметтік-мэдени, ғылыми-техникалық жэне 
экологиялық қолайлы аймақтарда, яғни кәсіпкерлік қызметтің 
ішкі икемділігіи үзақ мерзім бойына қамтамасыз ете алатын, 
шаруашылықты жүргізудің стратегиялық аймағын таңдау; 
потенциалды сатыи алушылардың өндірістік жэне жеке 
қажеттерін жоғары дэрежеде қанағаттандыра алатын тауар 
ассортиментін қалыптастыру, осы негізде кәсіпкерлік қызметтің 
жүйелі түрде экономикалық пайда табуын, яғни кеңейтілген 
үдайы өндіріс бағдарламасын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін 
пайда табуды қамтамасыз ету;
кәсіпкерлік қызметтің қолда бар және қосымша тартылатын 
ресурстарын қызмет әрекетінің түрлі бағыттары арасында осы 
ресурстарды пайдалану максималды өнімділік (рентабельдік) 
беретіндей үтымды үлестіру;
өндіріс факторлары, бағалы қағаздар, валюта нарықтарымен 
кәсіпкерлік қызметтің стратегиялық потенциалының 
экономикалық тиімділігін қамтамасыз ететіндей өзара байланыс 
жасау;
әдеттегі жэне жаңадан игерілген нарық сигменттерінде 
кэсіпкерлік қызметтің үзақ мерзім бойы орнықтылығын 
қамтамасыз ететін тиімді баға саясатын қалыптастыру; 
үлттық экономика шеңберінде жэне кэсіпкерлік қызметтің ішкі 
кризис тенденцияларын алдын ала анықтап, кәсіпкерлік 
қызметтің күйреуін болдырмау.
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Экономикалық стратегия 5 суретте көрсетілгендей құрамдас 
бірліктерден тұрады. Олардың барлығы кәсіпкерлік қызметтің 
қызмет эрекетінің ішкі жэне сыртқы сфераларына бағытталган: 
Стратегиялық шешімдерді қабылдауға итермелейтін мотивтердің 
қалыптасуы-стратегияның құрамдас бірліктерінің барлығына 
ортақ.

Тауар стратегиясы. Кэсіпкерлік қызмет миссиясына сай 
потенциалды нарықтарды зерттеу ережелері мен тәсілдерін 
жасайды. Тауар стратегнясының негізгі міндеті стратегиялық 
болашақта кэсіпкерлік қызмет пайдалана алатын ресурстары мен 
нарықтың потенциалды мүмкіндіктерін кэсіпкерлік қызметтің 
болашақ міндеттерімен -  миссиясымен байланыстыру; тауар 
сұранысының өмірлік циклін анықтау; кэсіикерлік қызметтің 
бәсекелесу артықшылығын қамтамасыз ететін тауар 
ассортиментін қалыитастыру ережесін жасау; осы негізде ұзақ 
мерзім бойына экономикалық пайданы максимумдау. Кэсіпкерлік 
қызметтің тауар стратегиясы ғылыми ұйымдастырылатын 
жұмыстарды, кадр саясатын, инвестициялық саясатты 
жоспарлауға негіз болады.

Баға белгілеу стратеғиясы. Баға белгілеудегі негізгі 
стратегия: бага саясатын таңдау ережесін жасау; нарық
конъюктурасына байланысты кәсіпкерлік қызметтің беталыс 
ережелерін анықтау; бага бэсекесінің тэсілін жасау, бага белгілеу 
ироцесіне микроэкономикалық жэне макроэкономикалық 
факторлардың эсерін есепке алу принциптерін жасау болып 
табылады. Өз тауарларын сатып алушыларды тиімді баға 
көмегімен тарту үшін кэсіпкерлік қызмет нарық сегменттерінде 
қалай эрекет етуі керек деген сүраққа баға белгілеу стратегнясы 
жауап беруі қажет.

Өндірістік ресурстар нарыгымен кэсіпкерлік қызметтің 
өзара әрекет стратегиясы ресурстарды тиімді үйлестіруге 
мүмкіидік беретін принципиалды жагдайлардың жиынтығы 
болып табылады жэне осы негізде өндірістік ресурстармен 
жабдықтаушыларды таңдайды. Бүл стратегия ресурстарга дегеи 
сүранысты анықтайтын факторларды зерттеуге негізделеді. Ол 
зерттеулер өндірістік шыгындарды төмендету стратегиясымен 
тығыз байланысты.
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Сурет 5. Кәеіпкерлік қызметтің экономикалық 
стратегиясының құрамдас бөліктері.

Құнды қағаздар мен ақша нарығындағы кэсіпкерлік 
қызметтің әрекет ету стратегиясы кунделікті қаржы мәселесін 
шешуге бағытталған қосымша қаржы ресурстарын жұмылдыру 
ережелерін жасаумен шектеледі. Осы стратегия шеңберінде 
құнды қағаздарды сату мен сатып алу кезеңдері, стратегиялық 
мақсаттарға сай құиды қағаздар түрін таңдау, несие алу шарттары 
мен түрлерін таңдау жүзеге асады. Экономикалық стратегияның 
бүл қүрамдас болігі кәсіпкерлік қызметтің қүнды қағаздар 
қоржынында іске асады.

Трансакциондық шығындарды төмендету стратегиясы 
келісім-шарттар, контракттілер сияқты түрлі нарықтық 
трансакңияларды дайындау мен қорытындылау процестерін
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жүзеге асырудың регламентін жасаумен шектеледі. Бүл стратегия 
таисырыс берушілерді (клиенттерді) таңдау тәсілін, потенциалды 
бэсекелестерді зерттеу тэсілдерін, потенциалды серіктерін 
өздеріне тарту тәсілдерін жасауы қажет. Маңызды міндет 
трансакция бойынша потенциалды серіктері туралы мәліметтер 
базасын қалыптастыру болып табылады.

Кәсіпкерлік қызметтің сыртқы экономикалық әрекет 
стратегиясы. Тауар мен қызмет импорттаушысы мен 
экспорттаушысы ретінде кэсіпкерлік қызметтің сыртқы нарықта 
эрекет ету ережесі мен тәсілдерін жасау экономикалық 
стратегияның осы бағытында жүреді. Ол экспортты-импорттық 
операцияларды жүзеге асыру принциптерін анықтап береді.

Өндірістік шығындарды томендету стратегиясының негізгі 
бағыты шығындарды төмендету есебінен бәсекелестікті 
қамтамасыз ету болып табылады. Бүл стратегия өнім қүнының 
төменгі деңгейіне қол жеткізу тәсілдерін жасап, бәсеке күресінде 
озып шығуды көздейді. Өндіріс факторларының есебінен жэне 
шығындары стратегиялық талдау есебінен шыгындардың 
қалыптасу процесін реттеу принциптері жасалады.

Кэсіпкерлік қызметтің инвестициялық қызмет стратегиясы. 
Жалпы түсінік бойынша, инвестициялық стратегия -  бұл 
инвестициялық қоржынның, яғни заңды немесе жеке түлганың 
иелігіндегі қүнды қағаздар жиынтығын қалыптастыру 
стратеғиясы. Қоржын - акция, облигация, векеель сияқты қүнды 
қағаздардың нақты жиынтығынан түрады. Инвестициялық 
стратеғияны жасауда үдайы өндірістің: техникалық қайта
жарақтану, модернизаңия, реконструкция, осы процестердің 
басқа да сипаттарын анықтау қажет.

Кәсіпкерлік қызмет персоналын ынталандыру стратегиясы. 
Бүл жүйенің негізін жұмыскерлерді еңбек етуге итермелейтін 
ынталар қүрайды жэне кәсіпкерлік қызметтің потенциалды 
клиенттерінің мүдделеріне, сүраныстары мен талаптарына 
бағытталып, ынталар іс-әрекет нэтижесімен байланыеуы керек.

Кэсіпкерлік қызметтің күйреуін алдын алу стратеғиясы 
экономикалық стратеғияның барлық қүрамдас бөліктерінің 
жиынтығы болып табылады. Оның басты міндеті қатерлі 
тенденцияларды іздестіріп, "элсіз белгілерді" анықтап, осы 
қүбылыстарға қарсы шараларды қарастыру. Күйреудің алдын алу
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стратегиясы мен тактикасын ажырата білген жөн. Егер тактика 
сол кезеңдегі кәсіпкерлік қызметтің нақты қаржы жагдайына 
бағытталған болса, онда күйреу мүмкіндігі жақын уақытта 
болады, ал стратегия үзақ мерзімді стратегиялық шешімдердің 
салдарыи болжауға негізделуі керек. Нэтижесінде күйреудің 
алдын алу стратегиясы тауар, баға, инвестиңия, басқа да 
стратегия шеңберінде қабылданатын стратегиялық шешімдерді 
таңдау әдістерін анықтап беруі қажет.

2. Стратегиялық жоспарлауда маркетинг кызметінің
ролі.

Қазіргі нарықтық жағдайда маркетинг экономиканың кез- 
келген саласының қүрамдас бөліктерінің бірі болып табылады. 
Фирмалардың мемлекеттік жэне басқа коммерциялық емес 
кэсіпкерлік қызметдар мен үйымдардың өз сатып алушыларын 
тауып, олардың сүранысын қамтамасыз ету жолдарын 
қарастыруы шарт. Маркетингтің дамуынан бастап эр кезеңде 
маркетингке жоспарлау жүргізіліп отырған.

Маркетингтің теориялық дамуы 20 ғасырдың басында 
АҚШ-та ұсыныстың сұранысқа қарағанда алдыңғы қатарда 
болып артық ендіру экономиканың кең етек жаюымен тығыз 
байланысты болды. Мүндай жағдайда тауар өндірушілер 
оздерінің негізгі ісі болып табылатын өндіріс және саудамен 
қатар нарықты зерттеп, болжап отыруына түтынушының 
болашақтағы демографиялық жэне әлеуметтік сипатын ескере 
отырып, оларға қызмет көрсетудің жаңа жолдары мен түрлерін 
іздестіруге техникалық жағынан күрделі тауарларды пайдалануда 
"сатып өткізгеннен кейінгі қызмет көрсету" ісімен айналысуға 
мэжбүр болды. Басқаша айтсақ, кәсіпкерлік қызметтің қызметін 
нарықтық талапқа бағындыру болып табылады. Сонымен бірге, 
"сатып алушылар нарығы" кезеңінде түтынушылар 
экономиканың өзекті түлғасына айналады, ал маркетингтік 
жоспарлау сатып алушыға қызмет көрсетуге бейімделеді.

Маркетингтік жоспарлаудың негізгі мақсаты - кәсіпкерлік 
қызмет озінің бэсекелестерімен салыстырғанда біршама аз 
шығынымен жэне тұтынушылардың сұранысын барынша сапалы 
түрде өтеп отыруы арқылы өз пайдасын көбейтеді. Осы мақсатқа
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жету жолындағы нақты іс-әрекет жиынтығы маркетингтің 
мазмұны деи аталады.

Маркетингтің нақты мазмұны мен принциптері көптеген 
жағдайларға байланысты эр түрлі кэсіпкерлік қызметдарда эр 
түрлі жүзеге асуы ықтимал. Әдетте маркетингтік қызметті тек ірі 
фирмалар гана атқара алады. Ал шағын кәсіпкерлік қызметдар 
болса олар маркетингтің кейбір элементтерін ғана пайдаланады 
немесе маркетингпен маманданған басқа фирмалардың қызметіне 
жүгінуіне тура келеді.

"Ақмаржан" акционерлік қоғамында маркетинг бөлімі келесі 
бөлімшелерден түрады: нарықты зерттеу, тауардың түр-түрі мен 
көлемін жоспарлаушылар, өткізу болімі мен өткізуді 
ынталандыру және жарнама. Кәсіпкерлік қызметдардың 
маркетинг қызметінің ішкі болімшелерін үйымдастыру қойылган 
маркетингтік мақсатқа жетуде үлкен роль атқарады. Маркетингті 
тиімді басқару бүл минимум шыгындарды жүмсай отырып 
максимальды нэтижелерін қамтамасыз ететіндей етіп ақпарат 
жинау, нарық зерттеуін жүргізу жарнаманы үйымдастыру, өткізу 
операциялары мен қызмет көрсету қызметін қүру. "Ақмаржан" 
акционерлік қоғамы өндірген өнімдерін түтынушылардың 
сұранысына сәйкестендіріп, өндіріске материал, энергетика, 
еңбек ресурстарын тиімді пайдаланып, қажеттілікті толық 
қанағаттандыруды маркетинғ қызметінің көлемімен жүзеге 
асырады. Маркетинг қызметінің көмегімен тауар сапасын, 
бағасын, өткізу арналарын, жарнаманы жүзеғе асырып, сол 
арқылы өздері нарық сұралымына ықпал жасайды.

Акңионерлік қоғамның маркетинғтік қызметінің 
ұйымдастырылу құрылымын төмендегі 6 суреттен көруге болады.

Сурет 6. Маркетинг қызметінің ұйымдастырылу құрылымы.
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Суретте жалпы сызықтық баеқару мен тікелей 
бағынушылық жэне функционалды басқару көрсетілген. 
Сызықтық, басқару-басқару жүйесінің басқарылатын жүйеге 
тікелей эсерін көрсетеді. Функционалды басқару -  басшы 
тарапынан басқарудың жеке функциясын жүзеге асыру бойынша 
бірнеше қүрылымдық бөлімшелер.

Маркетинг болімінің бастығы өнімді қай жерге, қай 
аймақтардан тиімді дәрежеде сатыи өткізуге болады, нарықтың 
ауқымы қандай, бар сұранысты толық өтеу үшін қандай жэне 
қанша өнім өндіру қажет, осы сұрақтарды талдап жоспарлайды. 
Сонымен бірге осындай талдаудың арқасында маркетинг 
бөлімінің бастығы түтынушылардың эр түрлі топтарының қандай 
өнімдермен қызметтерге ерекше көңіл аударатындығын және 
олардың сатып алу қабілетімен қамтамасыз етілген сүраныс 
құрылымның өзгеру тенденциясы қала берді. Жалпы кәсіпкерлік 
қызметтің коньюнктура сипатымен бағыты лсайлы ақпарат ашып 
отырады.
Кәсіпкерлік қызметтің нарықты зерттеу бөліміне: ақпараттық 
зерттеу топтары, өнімиің сүранысын зерттейтін топтар, нарықты 
зерттеуғе техникалық көмек көрсететін топтар кіреді: 
ақпараттық зерттеу топтарына ақпаратты кітапханалық қызмет 
көрсетушілер, коммерциялық ақпараттарды жинау мен 
өңдеушілер, экономикалық ақпараттар жөніндегі мамандар 
жатады.
өнімнің сұранысын зерттейтін топтар сүралымды талдау мен 
болжам жасайтын мамандар жатады.
нарықты зерттеуге техникалық көмек корсететін топтарга 
ақпараттарды автоматтандырылған жүйеде өцдеу мен ЭЕМ-да 
жүмыс істейтін мамандар қажет.

Өнімнің түр-түрін басқаратын бөлімге: өиімнің ескі түрін 
басқаратын жэне өнімнің жаңа түрін басқаратын топтар кіреді. 
Осы көрсеткіш бөлімдерде өнімиің түр-түрін 
қалыптастырушылар мен сапасына жауап беретін мамандар 
жұмыс жасау қажет.

Өткізу бөліміне: кэсіикерлік қызметтің өндірістік
шаруашылық қызметіиің ерекшелігі мен өндірістік өнімнің 
негізгі түрінің тізімі мен санын анықтаушылар оперативті өткізу 
жұмысымен айналысатындардаи түрады.
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Өткізуді ынталандыру жэне жарнама бөліміне: жарнама 
жэне өткізуді ынталандыру топтарынан тұрады. Жарнама 
топтарының кұрамына: жарнаманыың негізгі формалары мен 
құралдарын таңдайтын мамандар, жарнаманы қаржыландыру 
жөніндегі экономистер, сауда шараларын өткізушілер, жэрмеңке 
мен көрмелерді ұйымдастыратын мамандардан гуруы қажет.

Жинақталған маркетинг шеңберінде тауарлар мен 
қызметтерге қатысты зерттеу жумыстары, қаржыландыру, 
қурастыру, өндіріс қорды реттеп отыру, сатып өткізу іс- 
әрекеттеріне өзара үйлестіріп отырады.

Қазіргі таңда маркетингтік жоспарлаудың стратегиялық 
ерекшелігі мынадай:
жоғары деңгейде техникалық икемділігін; 
баға саясатындағы өзгешелігі;
тутынушылар топтары бойынша суранысты есептеп анықтаудың 
озық жуйесін пайдалану;
өз өнімін эр тутынушының талабына сәйкес даралаудың 
шығынын көтеруге дайын болуы.

3. Кәсіпкерлік қызмет стратегиясын жасау. Стратегиялық 
жоспарлау узақ мерзімді жоспарлаумен салыстырғанда аса 
көлемді болып, ішкі ортаның негізгі элементтерімен бірге сыртқы 
аспектілерді: элеуметтік жэне саяси факторлар, бәсекелестердің 
эрекеті, сатып алушылардың талғамы мен қажеттіктерін 
қамтиды. Стратегиялық жоспарлаудың басты ерекшелігі- оның 
варианттылығы, кәсіпкерлік қызметтің келешекте дамуының 
альтернативті версияларды жасау.

Стратегиялық жоспарлаудың бастапқы кезеңінде 
кэсіпкерлік қызметтің ішкі жэне сыртқы ортасы талданады. 
Кэсіпкерлік қызмет ортасын талдау -  бул кәсіпкерлік қызметтің 
мақсатқа жету қабілетіне әсер ететін ішкі жэне сыртқы ортадағы 
маңызды элементтерді анықтау процесі.

Ортаны талдау кәсіпкерлік қызмет эрекетінде бірнеше 
маңызды функциялар атқарады:
экономикалық уйымға және оның болашағына әсер ететін аса 
маңызды элементтердің есебін жургізуді стратегиялық жоспарлау 
турғысынан алғанда жақсартады;
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кәсіпкерлік қызмет саяеаты тұрғысынан алғанда кәсіпкерлік 
қызмет туралы аса жағымды да қолайлы көзқарастар 
қалыптастыруға көмектеседі;
күнделікті қызмет әрекеті түрғысынан алғанда орындалатын 
қызмет функцияларын жақсарту үшін қажетті ақпаратпен 
қамтамасыз етеді.

Негізгі элементтер анықталғаннан кейін кэсіпкерлік қызмет 
өзі аса маңызды "қатерлі нүктелерді" жіктеп алады. Осыдан соң 
кәсіпкерлік қызмет қатерлі нүктелер туралы қажетті ақпараттар 
жиналады.
Кэсіпкерлік қызметтің ортасын үш сфераның жиынтығы -  іпткі 
ортасы, жүмыс ортасы, жалпы ортасы деп анықтауға болады.

Кәсіпкерлік қызметтің ішкі ортасы өндіріс, қаржы, 
маркетинг, персоналды басқару, үйымдастыру қүрылымы сияқты 
элементтерді қамтиды.

Ішкі ортаны сипаттау кәсіпкерлік қызметынң қызметіндегі 
элеіз жэне күшті жақтары туралы, оның ішкі мүмкіндіктері 
туралы мәлімет береді.

Жүмыс ортасы мен жалпы орта кәсіпкерлік қызметтің 
сыртқы ортасы болып табылады.

Жүмыс ортасы -  бүл кәсіпкерлік қызметтің тікелей 
қатынасқа түсетін ортасы, оған кәсіпкерлік қызметға тікелей эсер 
ететін нарық қатысушылары жатады: жабдықтаушылар,
клиенттер, делдалдар, бэсекелестер, түтынушылар. Кэсіпкерлік 
қызметтің ішкі ортасын, басқаша кәсіпкерлік қызметтің микро 
ортасы деп аталады.

Жалпы орта бизнестің жалпы атмосферасына әсер ететін 
жанама элементтерден түрады. Осы түрғыда, бизнестің жалпы 
ортасы кейде "кәсіпкерлік қызмет экологиясы" деп аталады. Ол 
экономикалық, технологиялық, саяси, әлеуметтік факторларды 
қамтиды. Жалпы эсер ететін ортаны кэсіпкерлік қызметтің 
макроортасы деп атайды.

Стратегияны жасауға қажетті ақпаратты жинауға кіріспес 
бүрын кэсіпкерлік қызметтің ішкі жэне сыртқы ортасындағы 
маңызды элементтердің эрқайсысы бойынша мэселелерді 
анықтап алады. Ішкі ортаны сипаттау үшін қолданылатын 
белгілер қатарына: өндіріске қатысты оның көлемі мен қуаты, 
яғни жабдықтардың типі мен жағдайы, жабдықтау көзі, өнімділік
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тенденциясы, инновациялық мүмкіндігі, жүмысты нормалау, 
жарамсыздық деңгейі, маркетингке қатысты өнім 
номенклатурасы, яғни сапасы, нарық көлемі мен үлесі. 
Маркетингтік зерттеу сапасы жарнаманы қолдану тиімділігі, 
сатуды үйымдастыру мен сервис, қаржыга қатысты активтер, 
яғни жалпы жинақталған қаржылар, табыстьшық, ақша 
қаражатының түсу көздері, баланс көрсеткіштері; персоналды 
басқару бойынша оқыту бағдарламасы, яғни жүмыскерлерді 
іріктеп жүмысқа тарту, еңбек операцияларын талдау, жүмыс 
мазмүны, марапаттау жүйесі, үйымдастыру қүрылымы бойынша 
басшылар мен жүмысшылар арасындағы қатынастар, билік 
сипаты, басқару тиімділігі қосылады.

Қайталауга арналган сұрақтар:
1. Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық стратегиясының мэні.
2. Нарық жағдайында сэйкес стратегиялық мақсаттар
3. Экономикалық стратегия кез келген экономикалық жүйе
сияқты қандай сүрақтарға жауап іздейді
4. Сол сүрақтарға жауап беру үшін экономикалық стратегия 
нендей ережелер мен тэсілдерді жасауы керек
5. Кэсіпкерлік қызметтің экономикалық стратегиясының
қүрамдас бөліктері
6. Тауар стратегиясы
7. Баға белгілеу стратегиясы
8. Кэсіпкерлік қызметтің сыртқы экономикалық эрекет
стратегиясы
9. Кэсіпкерлік қызметтің күйреуін алдын алу стратегиясы
10. Стратегиялық жоспарлауда маркетинг қызметінің ролі.
11. Маркетингтік жоспарлаудың негізгі мақсаты
12. Маркетингтің нақты мазмүны мен принциптері
13. Кәсіпкерлік қызмет стратегиясын жасау.
14. Ортаны талдау кәсіпкерлік қызмет әрекетінде бірнеше 
маңызды функциялар атқарады, соларды атаңыз
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II п  І І І  н « *

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ ТЕСТ 
СІЗДІҢ КӘСІПКЕРЛІК АРҚАУЫҢЫЗ БАР МА?

Тестті қалай пайдалану керек?
Әр пункттан өзіңізге лайықты келеді деп санаған сапаңызды 

анықтап тауып алыңыз. Сандардың қосындысынан кейін сіздің 
иелік мүмкіндігіңіз және жеке ісіңізді басқару бағасы мынадай 
болуы мүмкін:

Керемет (25-28)
Өтежақсы (21-24)
Жақсы (17-20)
Орташа (13-16)
Нашар (12 және одан төмен).

Ынта -  қосымша тапсырмалар іздейді, өте- адал (4 үпай). 
Тапқыр, тапсырмаларын орындауда үғынғыш (3). Жүмысының 
керекті мөлшерін, басшылық ескертей-ақ орындайды (2). 
Ынтасыз, ескертуді күтеді (1).

Басқаларға қарым-қатынасы -  позитивті бастама, 
адамдарға достық қарым-қатынас (4). Сөйлескенде жағымды, 
сыпайы (3). Кейде онымен жүмыс істеу қиын (2). Долы жэне 
қатынасшыл емес (1).

Озаттық -  күшті жэне сенімді (4). Нәтижелі бүйрықтарды 
епті береді (3). Бастаушы (2). Жетекші (1).

Жауапкершілік -  тапсырманы жауапты орындайды (4). 
Тапсырмаларға келіседі, бірақ қарсылық көрсетеді (3). 
Тапсырмаларға салғырт келіседі (2). Кез-келген 
тапсырмалардан бас тартады (1).

Үйымдастырушылық қабілеті -  адамдарды сендіруғе өте 
қабілетті жэне дэлелдерді логикалық тэртіпте түзетеді (4). 
Қабілетті үйымдастырушы (3). ¥йымдастырушылық қабілеті 
орташа (2). Нашар үйымдастырушы (1).

Іскерлік -  жылдам және нақты (4). Тыңғылықты жэне 
сақты, байқағыш (3). Жылдам, бірақ жиі қателік жасайды (2). 
Күдіктенгіш жэне қорқақтау (1).

Табандылық -  мақсатты, оны қиындықтармен жеңу оңай 
емес (4). Түрақты жігерлер қамданады (3). Табандылығы мен 
батылдығы орта деңгейлі (2). Ешқандай табандылығы жоқ (1).
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КУРС БОЙЫНША ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1. Азаматтар мен бірлестіктердің пайда алуға бағытталған және 
олардың тәуекел етуімен мүліктік жауапкершілігі негізінде 
жүзеге асырылатын қызметі.
а)кәсіпкерлік
б)тәуелдік. 
с)шаруашылық. 
д)өндірістік.
2. Кәсіпкерліктің субьектілері.
а)өндірістік үйым.
б)комерцилық кәсіпкерлік. 
с)жеке түлға,мемлекет. 
д)қаржылық кәсіпкерлік.
3. Кәсіпкерліктің объектілерінің түрлері.
а)жеке түлғалар.
б)делдалдық кэсіпкерлік. 
с)акционерлік қоғамдар. 
д)кооператив.
4. Тауарлар мен қызметтер, ақпараттар,рухани 
қүндылықтар,өндіретін кәсіпкерлік.
а)коммерциялық кәсіпкерлік.
б)сақтандыру кэсіпкерлігі. 
с)қаржылық кэсіпкерлік. 
д)өндірістік кэсіпкерлік.
5. Тауарлар мен қызметтерді сақтап алумен сатумен айналысатын 
қызмет түрі.
а)коммерциялық кэсіпкерлік.
б)сақтандыру кәсіпкерлігі. 
с)қаржылық кэсікерлік. 
д)өндірістік кэсіпкерлік.
6. Сатып алу,сату объектісі ақша,бағалы қағаз,валюта болып 
табылатын коммерциялық кэсіпкерлік.
а)коммерциялық кэсіпкерлік.
б)сақтандыру кэсіпкерлігі. 
с)қаржылық кәсіпкерлік. 
д)ондірністік кэсіпкерлік.
7. Бір келісімге дара мүдделі жақтардың басын қосатын
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қызмет.
а)коммерциялық кәсіпкерлік.
б)делдалдық кэсіпкерлік. 
с)қаржылық кэсіпкерлік. 
д)өндірістік кәсіпкерлік.
8. Сақтандырған оқиға болған жағдайда ғана қайтарылатын 
сақтандыру жарнасын алып отыратын қаржы кәсіпкерлігінің 
ерекше формасы.
а)коммерциялық кәсіпкерлік.
б)сақтандыру кэсіпкерлігі 
с)қаржылық кэсіпкерлік. 
д)өндірістік кэсіпкерлік.
9. Жоспар немесе болжауда қарастырылған вариантпен 
салыстырғанда табыс алынудың немесе зиян шегудің 
ықтималдығы.
а)тәуекел.
б)кэсіпкерлік. 
с)банкроттық. 
д)кооператив.
10. Бизнесмен қызметін қарамағьшдағы ресурстарды максималды 
қайтарым алу есебімен ұйымдастыруға ұмтылатын кәсіпкерліктің 
моделі.
а)иновациялық
б)саяси. 
с)классикалық. 
д)пенсиондық.
11. Өз ресурстарын жэне сыртқы ресурстарды тарту,пайдалану 
мүмкіндігіне бағытталган кэсіпкерліктің моделі.
а)иновациялық.
б)саяси. 
с)классикалық. 
д)пенсиондық.
12. Екі не одан да көп адам бірлесіп айналысқан бизнес.
а)серіктестік.
б)өндірістік кооператив. 
с)акционерлік қоғам. 
д)холдинг.
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13. Кәсіпорынға өз каражатын қоскан адам,кәсіпорынның 
міндеттемелері бойынша өзі қосқан қаражат мөлшерінде ғана 
жауапкершілік көтереді.
а)Жауапкершілігі шектеусіз серіптестік.
б)Жауапкершілігі шектеулі серіптестік. 
с)Толық серіктестік 
д)команднтті серіптестік.
14. Өз қаражатын қосқан адам,кәсіпорынның міндет- темелері 
бойынша озінің барлық мүшелерімен ортақ жауапкершілікте 
болады.
а)Жауапкершілігішектеулісеріптестік.
б)толық серіптестік. 
с)Жауапкершілігі шектеусіз серіптестік. 
д)Командитті серіктестік.
15. Мүшелердің үлесетін меншігіне негізделген серіптестік.
а.жауапкершілігі шектеулі серіптестік.
б.толық серіптестік. 
с.жауапкершілігі шектеусіз серіптестік. 
д.командитті сер-к.
16. Өндірісті қайта өңдеу,өткізу,сауда,тұрмыстық қызмет көрсету 
саласында бірігіп шаруашылық жүргізу үшін азаматтардың ерікті 
бірлестігі.
а.өндірістік коопертив.
б.толық серіптестік. 
с.акционерлік қоғам. 
д.комаидитті серіптестік.
17. Бірге кәсіпкерлік қызмет істеу үшін бірлескен түлғалар 
жиынтығы.
а.ондірістік кооператив.
б.толық серіктестік. 
с.акционерлік қоғам. 
д.командитті серіктестік.
18. Акция шығарып жэне оны сату арқылы көптеген 
қатысушылардың қаражаттарын біріктіру арқылы ақшалай 
қаржысы қүралган кәсіпорын.
а.жабық акционерлік қоғам.
б.ашық акционерлік қоғам. 
с.өндірістік кооператив.
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д.бірінші кәсіпорын.
19. Ғылыми зерттеулерді жасаумен шұғылданатын комерция:,Ь| 
ұйымдар.
а.Франчайзинг фирмалар.
б.шағын фирмалар. 
с.В енчурлік фирмалар. 
д.Акционерлік қоғам.
20. Акцияларды тек оның құрылтайшылары арасында неіу[есе 
алдын ала белгіленген адамдар бөлетін кәсіпорын.
а.Ашық акционерлік қоғам
б.Біріккен кәсіпорын 
с.Жабық акционерлік қоғам 
д.Өндірістік кооператив
21. Қоғамдык пайдалы нэтижеге мақсаттылықпен жету 
қүқылы қауіптілікті жасау не деп аталады.
а.Тәуекелдік
б.кәсіпкерлік 
с.Банкроттық 
д.бәсекелестік
22. Кез келген өндірістің қызмет түрін жүзеге асыру..
_  „  . . . .  . . .баиланысты түсшдірілетін тэуекелдіктщ түрі.
а.өндірістік.
б.қаржылық. 
с.коммерциялық. 
д.пайыздық.
23. Кәсіпкерлер өздерінің тауарлары мен қызметтерін өхкі
проңесінде туындайтын тэуекелдіктің түрі. у
а.өндірістік.
б.қаржылық. 
с.коммерциялық. 
д.пайыздық.
24. Заем қорларыныц барлық кәсіп орындағы қорларына Қатңась 
мен байланысты болатын тәуекелдіктің түрі.
а.өндірістік.
б.қаржылық. 
с.коммерциялық. 
д.пайыздық.
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25. Пайыз нормасының өсуіне қарай бағалы қағаздарға бағаның 
төмендеу мумкіндігімен байларысы.
а.өндірістік.
б.қаржылық. 
с.коммерциялық. 
д.пайыздық.
26. Финаныстық кэсіпкерлік ісінде кездесетін тәуекелділік
а.Нарықтық тэуекел
б.Коммерциялық тәуекел 
с.Финанстық тэуекел 
д.Инвистициялық тэуекел

27. Кәсіпорынның өзінің жэне сатып алған құнды қағаздарының 
құнсыздануы.
а.Нарықтық тэуекел
б.Комерциялық тэуекел 
с.Финаныстық тэуекел 
д.Инвестициялық тәуекел
28. Жобада қаралмаған өндірістік шығындар немесе тікелей 
материалдық обьектілерді, өнімдерді, материалдарды, 
шикізаттарды жоғалту.
а.Материалдық зиян
б.Финанстық зиян 
с.Еңбек зияны 
д.Уақытты жою
29. Жұмыс уақытын жою, кездейсоқ немесе болжамсыз 
себептермен жұмыс уақытын жоғалту жағдайы.
а.Материалдық зиян
б.Финанстық зиян 
с.Еңбек зияны 
д.Уақытты жою
30. Тікелей ақшалайзиянмен байланысты зиян түрі
а.Материалдық зиян
б.Финанстық зияи 
с.Еңбек зияны 
д.Уақытты жою
31. Кәсіпкерлік іс жобасының уақыттан шеккен зияны
а.Уақытты жою

148



б.Финанстытық зиян 
с.Арнайы зиян 
д.Еңбек зияны
32. Адам денсаулығына және адам өміріне, қоршаған ортаға 
кәсіпкердің беделіне кесел келтіретін жағдай
а.Уақытты жою
б.Финанстық зиян 
с.Арнайы зиян түрлері 
д.Еңбек зияны
33. Пайда табу мақсатында емес,мүшелеріне көмек корсету 
қызметінде тиісті ықпал жасау үшін қүрылатын қоғамдастық.
а.кооператив.
б.ассосациялар. 
с.мемлекеттік кооперациялар. 
д.концерін.
34. Кэсіптік немесе ортақ мүдделер прннципінде біріккен қоғам, 
адамдар тобы, капиталистер кеңіненқолданатын акционерлік 
қоғам нысаны.
а)кооператив
б)ассосациялар 
с)мемлекеттік корпорациялар 
д)концерн
35. Шаруашылық есеп, өзін-өзі қаржыландыру және өзін-өзі 
басқару негізінде жүмыс істейтін кәсіпорындардың, 
мекемелердің бірыңғай экономикалық-әлеуметтік мэдени 
мүдделер негізінде ерікті түрде заңды үйым ретінде бірігуі.
а)кооператив
б)ассосациялар 
с)мемлекеттік корпорациялар 
д)концерн
36. Қатысу жүйесі, мүдде ортақтығы туралы шарттар, қатысу 
үлесі, патенттік лицензиялық келісімдер, қаржыландыруға, 
өндірістік ынтымақтастық негізінде өзара байланысқан дербес 
кәсіпорындар бірлестігі.
а)концерн
б)консорциум 
с)холдинг 
д)картель
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37. Капиталистік монополиялар нысандарының бірі, белгілі бір 
өнім түрін өндіруді үлғайту мақсатында бірнеше банк немесе 
өнеркәсіп субьектілері арасында жасалып қабылданатын уақытша 
келісім.
а)концерн
б)концорциум 
с)холдинг 
д)картель
38. Басқа компанияларға бақылау жасау мақсатында өзінің 
капиталын олардың акцияларының бақылау пакетін сатып алу 
үшін пайдаланатын акционерлік компания.
а)концерн
б)холдинг 
с)концорциум 
д)картель
39. Біртектес өнім өндіретін тәуелсіз өнеркәсіп орындарын 
белгілі бір нарыққа үстемдік орнату мақсатында үйымдастырған 
бірлестік ассосация.
а)концери
б)холдинг 
с)концорциум 
д)картель
40. Өндірушілердің өнімді біртүтас сауда кеңсесі арқылыбірігіп, 
сату жолымен бәсекені болдырмау жэне монополиялық пайда алу 
мақсатымен монополиялық бірігу нысаны.
а)синдикат
б)холдинг 
с)трест 
д)картель
41. Жүмыс күші алаңындағы ауаның ластануы, дыбыс деңгейінің 
жоғарылауы, дыбыстық және басқа да толқулар нәтижесінде 
туындайтын қауіп түрі.
а)физикалық қауіп
б)биологиялық қауіп 
с)химиялық қауіп 
д)психофизикалық қауіи
42. Кэсіпкер химиялық заттармен жүмыс істеген жағдайда оған 
жалпы таксиндік, тітіркендіргіштік, мутагендік қауіптің төнуі.
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а)физикалық қауіп
б)биологиялық қауіп 
с)химиялық
д)психофизикалық қауіп
43. Патогенді микроорганизмдер жэне кез келген адамның азық- 
түлігіндей микроорганизмдерден төнетін қауіп түрі.
а)физикалық қауіп
б)биологиялық қауіп 
с)химиялық қауіп 
д)психофизикалық қауіп
44. Кэсіпкер немесе кез келген жүмысшы өзінің жүмыс 
уақтысында физикалық жэне нервті психикалық ауыртпалыққа 
экелгенде үшырауы мүмкін болған қауіп түрі.
а)физикалық қауіп
б)биологиялық қауіп 
с)химиялық қауіп 
д)психофизикалық қауіп
45. Оператордың белсенділігі, қызметтің гуманизаңиясы, қауіпті 
жою, төмендету принципі.
а)әзірленушілік
б)техникалық 
с)үйымдық 
д)басқарушылық
46. Жабу немесе тосқауыл қою, ваккумдау, қашықтықта қоргау, 
беріктік элсіз звеноларды қорғау принципі.
а)эзірленушілік
б)техникалық 
с)үйымдық 
д)басқарушылық
47. Кадрларды дайындау, мөлшерлеу, резервтеу, ақпарат жинау 
принципі.
а)эзірленушілік
б)техникалық 
с)үйымдық 
д)басқарушылық
48. Бақылау, кері байланыс, жауапкерлік, жоспарлылық 
принципі.
а)әзірленушілік
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б)техникалық
б)ұйымдық
д)басқарушылық
49. Қарастырылатын жүйенің немесе обьектінің қауіпсітдіі ін 
қамтамасыз ету мақсатында сәйкес параметрлердің өзгеріИіи 
эсер ету арқылы қауіп қүбылысын жоюға бағытталған элемсчі і м р 
тізбесін енгізетін қауіпсіздіктің қосымша принңипі.
а)әлсіз звено принципі
б)ақпарат принципі 
с)үйымдық принцип 
д)басқарушылық прииципі
50. Негізінен персоналдық мэліметті үгыиудан яғни оны орып м 
арқылы қауіпсіздіктің сәйкес деңгейін қамтамасыз енчін 
қауіпсіздіктің қосымша прииципі.
а)элсіз звено принципі
б)ақпарат принципі 
с)ұйымдық принцип 
д)басқарушылық ирииципі
51. Әрдайым немесе кезеңге байланысты кауіптің пайда болуы
а)биосфера
б)гомосфера 
с)нокзосфера 
д)ноосфера
52. Қарастырылып жатқан қызмет процесі барысында адамііыіі 
болған кеңістігі.
а)биосфера
б)гомосфера 
с)нокзосфера 
д)ноосфера
53. Өндірушілер арасыидағы күрес немесе жабдықтауміыиіір, 
кәсіпорындар, фирмалар арасындағы онімді өндіру жәпс тиім/П 
өткізу үшін күрес.
а)тэуекел
б)банкроттық 
с)кэсіпкерлік 
д)бэсеке
54. Нарықта еркін бәсекелестік кең өріс алған кезеңі.
а)ХХ ғасыр
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ПІХІХ іасыр
I I Ч \  I гнсыр 
пчI I I  гасы р

I Іпрықтағы өндірушілер жэне сатушылардың көп саны, 
і іуцрдың эртүрлілігі, бағаға ықпал болмайды. 
і і-іч-1 ілген бэсеке 

ііЦнііық бэсеке 
11 ■ ііимеген бэсеке

II і .ңцша бэсеке
’ і і  I Іарықта өндірушілер немесе сатып алушылардың саны, 

ііи і< ісулі, сондықтан олар бағаға ықпал ететін бэсеке түрі. 
і М'1'і ііігеи бәсеке 

иімріі босеке 
н г і ілмеген бэсеке 

і ыиіішма бэсеке
i / ( >і і ім шығаратын бір-ақ фирма бар, бәсекелесі жоқ жетілмеген
ii п паміестіктің түрі. 
и )і ш шополия
I I I м і н 11 > 11 ол иялық бәсеке
■ IIІІ III монополия
і ычтілгеи бэсеке

I Іирық жағдайында көп өндірушілер үқсас тауарлар үсынатын 
. * і шмеген бэсекелестіктің түрі.

■ I )і • >1111 (ІІІОЛИЯ
ііімоііоііолиялық бэсеке
I II И III МОІІОПОЛИЯ
Кііитілген бэсеке
і') Ііооекелесі көп болатын олар өзара баға жөнінде нарықты 
іиі'іііі алу жөнінде келісім жасайтын жетілмеген бәсекелестіктің 
ІУІ’І'
I)«111111 ОІЮЛИЯ

iii іопополиялық бэсеке 
I II і| ІІІ монополия
i Ыісгілгеи бэсеке

іііі Ііпсқа бэсекелестерге қараганда төмен бағамен тауар сату, 
иімгп гприфпен қызмет кәрсету.
ii Ііипігоиолия
" іо.іі ііііық емес бэсеке
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с)баға бәсекесі 
д)жетілген бэсеке
61. Нарыққа жоғары сапалы, артық сенімділігі бар, пайдалану 
мерзімі ұзак, жоғары өнімділікті, көп ассортиментті тауар 
ұсынатын бәсеке түрі.
а)олигополия
б)бағалық емес бәсеке 
с)баға бәсекесі 
д)жетілген бэсеке
62. Кәсіпкер дегеніміз кім?
а) иелігіндегі мүлікті заңды негізде пайдалану, шешімдер 
қабылдау
б) іс-қимылдарын жүзеге асыруға қүқылы заңды үйым немесе 
жеке адам
в) мүмкіндіктерді іздестіріп, өзгерістерді жүзеге асыратын үйым, 
жеке адам
г) барлық жауап дүрыс
д) барлық жауап дұрыс емес
63. Кәсіпорынның қызметін, даму бағыттарын кімдер 
анықтайды?
а) мемлекет
б) заңды ұйым
в) жеке тұлға
г) меншік иесі
д) барлық жауап дұрыс емес
64. Кәсіпкерлер
а) таза табыс алу үшін өндірістің қауіпті формаларымен 
шұғылданады
б) өзінің жаңалық ендіруіне қарай пайдаға белшесінен батады
в) өзінің игі қызметіне сай пайыз алады
г) іс жүзінде барлық байлықты мұрагерлікпен алады
д) қоғамдағы тепе-теңдіктің нығаюына ықпал етеді
65. Кәеіпкер тауарды шығаруды сол кезге дейін жалғастыра 
береді, қашан
а) қоғамда тиісті қажеттілік болып тұрған кезге дейін
б) ол одан табыс алғанша
в) шығын мөлшері табыспен теңесе алғанша
г) қолындағы ресурстар оған мүмкіндік бергенше
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д) артық тауарлар табылғанша
66. Тауар таңбасы, қызмет көрсету таңбасы ...
а) жеке түлғаның тауарларын (қызметін) басқа жеке тұлғаның 
біртектес тауарларынан (қызметтерінен) ажырату үшін қызмет 
ететін белғі
б) ерекше қасиеттері оны шығаратын жерімен оның ішінде 
табиғи жағдайлармен жэне адам факторларымен байланысты 
тауарларды белғілеу үшін пайдаланылатын ғеоғрафиялық 
көрсеткіш
в) жеке тұлғаның тауарларымен (қызметімен) басқа жеке 
тұлғаның біртектес тауарларының (қызметтерінің) ұқсастығын 
білдіретін белгі
г) шығарылған тауардың құрамын анықтайтын көрсеткіш
д) шығарылатын тауардың сапасын анықтайтын белгі
67. Тауар шығарылған жердің атауы ...
а) жеке тұлғаның тауарларын (қызметін) басқа жеке тұлғаның 
біртектес тауарларынан (қызметтерінен) ажырату үшін қызмет 
егетін белгі
б) ерекше қасиеттері оны шығаратын жерімен оның ішінде 
табиғи жағдайлармен жэне адам факторларымен байланысты 
тауарларды белгілеу үшін пайдаланылатын географиялық 
көрсеткіш
в) жеке тұлғаның тауарларымен (қызметімен) басқа жеке 
тұлғаның біртектес тауарларының (қызметтерінің) ұқсастығын 
білдіретін белгі
г) шығарылған тауардың құрамын анықтайтын көрсеткіш
д) шығарылатын тауардың сапасын анықтайтын белгі
68. Геграфиялық көрсеткіш дегеніміз ...
а) шығарылған тауардың құрамын анықтайтын көрсеткіш
б) тауардың көлемін анықтайтын көрсеткіш
в) белгілі аймақтан немесе жерден шағарылатын тауарды 
біріңғайландыру көрсеткіші
г) белгілі аймақтан шағарылатын тауардың сапасын анықтайтын 
көрсеткіші
д) жауаптардың бэрі дұрыс
69. Мемлекеттік кэсіпкерлік қызметтің сараптама жасау ұйымы

а) уәкілеттік мемлекеттік орган
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б) жергілікті орган
в) жеке түлға
г) жауаптардың бәрі дұрыс
д) жауаптардың бэрі дұрыс
70. Кәсіпкерлік қызметтің сараптама жасау ұйымының қызметі

а) тауар шыгарылатын жердің атауын қорғайды
б) тауар таңбаларын тіркейді
в) кәсіпкерлік қызметтің сараптама жүргізеді жэне куэлік береді
г) жауаптардың бэрі дұрыс
д) жауаптардың бэрі дұрыс емес
71. Тауар таңбасы ретінде тіркелмейтін белгілер ...
а) сөз, әріп
б) цифр
в) көлем белгілері
г) жогарыдағы жауаптардың бәрі дұрыс
д) жоғарыдағы жауаптардың бэрі дұрыс емес
72. Тауар таңбасы ретінде тіркелерін белгілер ...
а) мемлекеттік елтаңбалар
б)тулар, эмблемалар
в) олнмпиадалық рәміздер
г) жауаптардың бэрі дұрыс
д) жауаптардың бэрі дүрыс емес
73. Тауар таңбасы ретінде тіркелерін белгілер ...
а) сөз
б) эріп
в) цифр
г) көлем белгілері
д) жоғарыдағы жауаптардың бэрі дүрыс
74. Тауар таңбасын тіркеуге берілетін өнімдерге қойьшатын 

талаптар...
а) өтінім бір тауар таңбасына қатысты болуы тиіс
б) өтінім бір тауар таңбасына қатысты болуы тиіс
в) өтемақысы төленгенін растайтын құжат болуы тиіс
г) құжаттар мемлекеттік тілде немесе орыс тілінде болуы тиіс
д) жауаптардың бэрі дұрыс
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75. Өтінім түскен күннен бастап 2 ай ішінде жүргізіледі, оның 
барысында өтінімнің мазмүны, белгіленген талаптарға сәйкес 
тексеріледі.
а) алдын-ала кәсіпкерлік қызметтің сараптама
б) толық кәсіпкерлік қызметтің сараптама
в) қосымша кэсіпкерлік қызметтің сараптама
г) жанама кәсіпкерлік қызметтің сараптама
д) негізгі кәсіпкерлік қызметтің сараптама
76. Белгілі аймақтан немесе жерден шағарылатын тауарды 

біріңғайландыру көрсеткіші
а) экономикалық көрсеткіш
б) географиялық көрсеткіш
в) экологиялық көрсеткіш
г) демографиялық көрсеткіш
д) жоғарыдағы жауаптардың бэрі дұрыс
77. өтінім берілген күннен бастап 12 ай ішінде жүргізіледі, 

оның барысында мәлімденген белгінің тауар таңбасының 
тіркелуге жол бермейтін негіздері жөнінде тексеріледі.

а) алдын-ала кәсіпкерлік сараптама
б) толық кәсіпкерлік қызметтің сараптама
в) қосымша кәсіпкерлік қызметтің сараптама
г) жанама кэсіпкерлік қызметтің сараптама
д) негізгі кәсіпкерлік қызметтің сараптама
78. Кэсіпкерлік қызметтің сараптама жасау ұйымы тарапынан 

сүратылған қосымша материал қанша уақытта табыс етілуі 
тиіс

а) 5 ай ішінде
б) 2 ай ішінде
в) 1 ай ішінде
г) 3 ай ішінде
д) 6 ай ішінде
79. Өтініш беруші көрсетілген мерзімді үзарту туралы өтінішті 

белгіленген мерзімде табыс етпеген жағдайда ...
а) айып пүл төлейді
б) іс жүргізу тоқтатылады
в) қайта өтініш береді
г) ескерту жасалады
д) салық салынады
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80. Кәсіпкерлік қызметтің сараптама шешімімен келіспеген 
өтініш беруші қанша уақыт ішінде карсылақ білдіре алады
а) 5 ай ішінде
б) 2 ай ішінде
в) 1 ай ішінде
г) 3 ай ішінде
д) 6 ай ішінде
81. Өтініш берушінің құкыктары ...
а) өтінішті кәсіпкерлік қызметтің сараптаманың кез келген 
кеөеңінде кері қайтарып алуға
б) қарсы қойған материалдармен танысуға
в) кәсіпкерлік қызметтің сараптама жасау барысында 
туындайтын мәселелерді қарауға қатысуға
г) кәсіпкерлік қызметтің сараптама аяқталғанша өтінішті 
өзгертпеуге
д) жауаптардың бәрі дұрыс
82. Тауар таңбаларымен тауар шығарылған жерлердің атауларын 
қорғау мәселелері жөріндегі казпатенттің ресми мерзімдік 
басылымы ...
а) журнал
б) бюллетень
в) газет
г) брошюра
д) жауаптардың бэрі дұрыс
83. ҚР-да тіркелген тауар таңбасы екенін көрсететін белгі 

(латын эрпі) ...
а) Р
б )К
в)Т
г) Ү
д )Э
84. «Еңбек ақысы, уақыт жэне өндіру нормаларын есептей білу, 
рентабельдік, пайда, өзіндік құн» жайлы есептер шығару 
тәрбиенің қай түріне жатады?
A) барлығы дұрыс;
B) өзін-өзі тэрбиелеу;
C)еңбекке тәрбиелеу;
О) күкықтъгқ тәрбие;
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Е) экономикалық тәрбие.
85. Экоиомикалық тәрбие беру дегеніміз не?
A) өндіріс орындарына экекурсия жасау арқылы;
B) заттардың бағасын таныту;
C) қоғамдық еңбек арқылы тәрбиелеу;
О) оқушыларға өндіріс күшінің бүгінгі даму деңгейіне 
байланысты экономикалық білім, іскерлік пен дағды саласынан 
мэлімет беру;
Е) үнемділікке дагдыландыру;
86. Кэсіпкерлік іс жобасының уақыттан шеккен зияны
а.Уақытты жою
б.Финанстытық зиян 
с.Арнайы зиян 
д.Еңбек зияны
87. Адам денсаулығына жэне адам оміріне, қоршаған ортаға 
кэсіпкердің беделіне кесел келтіретін жагдай
а.Уақытты жою
б.Финанстық зиян 
с.Арнайы зиян түрлері 
д.Еңбек зияны
88. Пайда табу мақсатында емес,мүшелеріне көмек көрсету 
қызметінде тиісті ықпал жасау үшін қүрылатын қоғамдастық.
а.кооператив.
б.ассосациялар. 
с.мемлекеттік кооперациялар. 
д.коицерін.
89. Кәсіптік немесе ортақ мүдделер принципінде біріккен қоғам, 
адамдар тобы, капиталистер кеңіненқолданатын акционерлік 
қоғам нысаны.
а)кооператив
б)ассосациялар 
с)мемлекеттік корпорациялар 
д)концерн
90. Шаруашылық есеп, озін-өзі қаржыландыру жэне өзін-өзі 
басқару негізінде жүмыс істейтін кэсіпорындардың, 
мекемелердің бірыңғай экономикалық-элеуметтік мэдени 
мүдделер негізінде ерікті түрде заңды үйым ретінде бірігуі.
а)кооператив
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б)ассосациялар 
с)мемлекеттік корпорациялар 
д)концерн
91. Қатысу жүйесі, мүдде ортақтығы туралы шарттар, қатысу 
үлесі, патенттік лицензиялық келісімдер, қаржыландыруға, 
өндірістік ынтымақтастық негізінде өзара байланыскан дербес 
кәсіпорындар бірлестігі.
а)концерн
б)консорциум 
с)холдинг 
д)картель
92. Капиталистік монополиялар нысандарыныц бірі, белгілі бір 
өнім түрін өндіруді үлғайту мақсатында бірнеше банк немесе 
өнеркәсіп субьектілері арасында жасалып қабылданатын уақытша 
келісім.
а)концерн
б)концорциум 
с)холдинг 
д)картель
93. Басқа компанияларға бақылау жасау мақсатында өзінің 
капиталын олардың акцияларының бақылау пакетін сатып алу 
үшін пайдаланатын акционерлік компания.
а)концерн
б)холдинг 
с)концорциум 
д)картель
94. Біртектес өнім өндіретін тэуелсіз өнеркэсіп орындарын 
белгілі бір нарыққа үстемдік орнату мақсатында үйымдастырган 
бірлестік ассосация.
а)концерн
б)холдинг 
с)концорциум 
д)картель
95. Өндірушілердің өнімді біртүтас сауда кеңсесі арқылыбірігіп, 
сату жолымен бәсекені болдырмау және монополиялық пайда алу 
мақсатымен монополиялық бірігу нысаны.
а)синдикат
б)холдинг
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с)трест
д)картель
96. Жұмыс күші апаңындағы ауаның ластануы, дыбыс деңгейінің 
жоғарылауы, дыбыстық және басқа да толқулар нәтижесінде 
туындайтын қауіп түрі.
а)физикалық қауіп
б)биологиялық қауіп 
с)химиялық қауіп 
д)психофизикалық қауіп
97. Кэсіпкер химиялық заттармен жүмые істеген жағдайда оған 
жалпы таксиндік, тітіркендіргіштік, мутагендік қауіптің төнуі.
а)физикалық қауіп
б)биологиялық қауіп 
с)химиялық
д)психофизикалық қауіп
98. Патогенді микроорганизмдер және кез келген адамның азық- 
түлігіндей микроорганизмдерден төнетін қауіп түрі.
а)физикалық қауіп
б)биологиялық қауіп 
с)химиялық қауіп
д)психофизикалық қауіп
99. Кәсіпкер немесе кез келген жүмысшы өзінің жүмыс 
уақтысында физикалық жэне нервті психикалық ауыртпалыққа 
экелгенде үшырауы мүмкін болған қауіп түрі.
а)физикалық қауіп
б)биологиялық қауіп 
с)химиялық қауіп
д)психофизикалық қауіп
100. Оператордың белсенділігі, қызметтің гуманизаңиясы, қауіпті 
жою, төмендету принңипі.
а)эзірленушілік
б)техникалық 
с)үйымдық
д)басқарушылық
101. Жабу немесе тосқауыл қою, ваккумдау, қашықтықта қорғау, 

беріктік әлсіз звеноларды қорғау принңипі.
а)эзірленушілік
б)техникалық
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с)ұйымдық
д)басқарушылық
102. Кадрларды дайындау, мөлшерлеу, резервтеу, ақпарат жинау 
принципі.
а)әзірленушілік
б)техникалық 
с)ұйымдық
д)басқарушылық
103. Бақылау, кері байланыс, жауапкерлік, жоспарлылық 
принципі.
а)әзірленушілік
б)техникалық
б)ұйымдық
д)басқарушылық
104. Қарастырылатын жүйенің немесе обьектінің қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатында сәйкес параметрлердің өзгерісіне 
эсер ету арқылы қауіп қүбылысын жоюға бағытталған элементтер 
тізбесін енгізетін қауіпсіздіктің қосымша принципі.
а)әлсіз звено принципі
б)ақпарат принципі 
с)ұйымдық принцип
д)басқарушылық принципі
105. Негізінен персоналдық мэліметті ұғынудан яғни оны 
орындау арқылы қауіпсіздіктің сәйкес деңгейін қамтамасыз 
ететін қауіпсіздіктің қосымша принципі.
а)элсіз звено принципі
б)ақпарат принципі 
с)ұйымдық принцип
д)басқарушылық принципі
106. Әрдайым немесе кезеңге байланысты қауіптің пайда болуы.
а)биосфера
б)гомосфера 
с)нокзосфера
д)нооефера
107. Қарастырылып жатқан қызмет процесі барысында адамның 
болған кеңістігі.
а)биосфера
б)гомосфера

162



с)нокзосфера
д)ноосфера
108. Өндірушілер арасындағы күрес немесе жабдықтаушылар, 
кэсіпорындар, фнрмалар арасындағы өнімді өндіру және тиімді 
өткізу үшін күрес.
а)тэуекел
б)банкроттық 
с)кәсіпкерлік
д)бэсеке
109. Нарықта еркін бәсекелестік кең өріс алган кезеңі.
а)ХХ ғасыр
б)ХІХ ғасыр 
с)ХХІ ғасыр
д)ХІІІ ғаеыр
110. Нарықтағы өндірушілер жэне сатушылардың көп саны, 
тауардың эртүрлілігі, бағаға ықпал болмайды.
а)жетілген бэсеке
б)толық бэсеке
е)жетілмеген бәсеке
д)жанама бэсеке
115. Нарықта өндірушілер немесе сатып алушылардың саны, 
шектеулі, сондықтан олар бағаға ықпал ететін бэсеке түрі.
а)жетілген бэсеке
б)тура бэсеке 
с)жетілмеген бэсеке
д)жанама бәсеке
116. Өнім шығаратын бір-ақ фирма бар, бәсекелесі жоқ 
жетілмеғен бәсекелестіктің түрі.
а)олиғополия
б)монополиялық бэсеке 
с)таза монополия
д)жетілген бэсеке
117. Нарық жағдайында көп өндірушілер үқсас тауарлар 
үсынатын жетілмеген бәсекелестіктің түрі.
а)олигополия
б)моноиолиялық бэсеке 
с)таза монополия
д)жетілген бэсеке
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118. Бәсекелесі көп болатын олар өзара баға жөнінде нарықты 
бөліп алу жөнінде келісім жасайтын жетілмеген бэсекелестіктің 
түрі.
а)олигополия
б)монополиялық бэсеке 
с)таза монополия
д)жетілген бэсеке
119. Басқа бәсекелестерге қарағанда томен бағамен тауар сату, 
төмен тарифпен қызмет көрсету.
а)олигополия
б)бағалық емес бэсеке 
с)баға бәсекесі
д)жетілген бэсеке
120. Нарыққа жоғары сапалы, артық сенімділігі бар, пайдалану 
мерзімі үзақ, жоғары өнімділікті, көп ассортиментті тауар 
үсынатын бәсеке түрі.
а)олигополия
б)бағалық емес бэсеке 
с)баға бэсекесі
д)жетілген бэсеке
121. Кэсіпкер дегеніміз кім?
а) иелігіндегі мүлікті заңды негізде пайдалану, шешімдер 
қабылдау
б) іс-қимылдарын жүзеге асыруға қүқылы заңды үйым немесе 
жеке адам
в) мүмкіндіктерді іздестіріп, өзгерістерді жүзеге асыратын үйым, 
жеке адам
г) барлық жауап дұрыс
д) барлық жауап дұрыс емес
122. Кәсіпорынның қызметін, даму бағыттарын кімдер 
анықтайды?
а) мемлекет
б) заңды ұйым
в) жеке тұлға
г) меншік иесі
д) барлық жауап дұрыс емес
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123. Сақтандырған оқиға болған жағдайда ғана қайтарылатын 
сақтандыру жарнасын алып отыратын қаржы кәсіпкерлігінің 
ерекіпе формасы.
а)коммерциялық кэсіпкерлік.
б)сақтандыру кәсіпкерлігі 
с)қаржылық кәсіпкерлік.
д)өндірістік кэсіпкерлік.
124. Жоспар немесе болжауда қарастырылған вариантпен 
салыстырғанда табыс алынудың немесе зиян шегудің 
ықтималдығы.
а)тэуекел.
б)кэсіпкерлік. 
с)банкроттық.
д)кооператив.
125. Бизнесмен қызметін қарамағындағы ресурстарды 
максималды қайтарым алу есебімен ұйымдастыруға ұмтылатын 
кэсіпкерліктің моделі.
а)иновациялық
б)еаяси. 
с)классикалық.
д)пенсиондық.
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