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АЛҒЫ СӨЗ 

 

Бизнес бір жақты анықтауға болмайтын барынша ауқымды және сан 

қырлы ұғым. Бизнесті жүргізу мақсатты тұлғаларға қолайлы. Жан 

қалауымен таңдалған іс соншалықты пайдалы болуы мүмкін, бұл меншік 

иесін ұнатпайтын жұмыспен айналысудан арылтады. Батыл қадамға 

ұмтылу қиын. Бірақ тіпті ақылға қонымсыз идеялар күнделікті тұрақты 

табыс әкелетін сұраныстағы нәрсеге айналуы мүмкін. Табысты бизнесмен 

мәртебесін алу үшін әрекеттер саны шектелмеген. 

Бизнес түсінігімен кәсіпкерлік тығыз байланысты. Бизнес және 

кәсіпкерлік нарықтық экономиканың басты элементтерінің бірі болып 

табылады, онсыз мемлекет қарқынды дами алмайды. Кәсіпкерлік пен 

бизнес мемлекеттің экономикалық өсу қарқынына, жалпы ұлттық өнімнің 

көлеміне, құрылымы мен сапасына әсер етеді. Бизнес пен кәсіпкерлік 

мәселелерін зерделеудің өзектілігі осы салада адамдардың өмір сүруінің 

материалдық негізін құрайтын және мемлекеттің экономикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін еңбек құралдары мен заттары өндіріледі. 

Кәсіпкерлік бұл-бизнестің негізі. 

Соңғы уақытта бұл ұғымдар араласып және өзінің бастапқы 

мағынасын жоғалтты. Бүгінгі таңда ең көп таралған анықтамалардың бірі 

бизнес - бұл пайда алуға бағытталған және сұранысқа ие тауарлар мен 

қызметтерді іске асыру жолымен жүзеге асырылатын кез келген қызмет. 

Алайда, бизнестің басқа да ұғымдары бар, мысалы: бизнес-бұл нарықтық 

экономика субъектілері және мемлекеттік органдар өз жауапкершілігімен 

мен басты мақсаты өз кәсіпорнын дамыту және пайда табу болып 

табылатын меншікті немесе қарыз қаражаты есебінен жүргізетін 

кәсіпкерлік қызмет. 

Кәсіпкерлік немесе кәсіпкерлік қызмет-бұл азаматтардың және 

олардың кооперацияларының тәуекелмен байланысты және өз 

жауапкершілігімен жүзеге асырылатын, заңға сәйкес тауарларды 

өткізуден, мүлікті пайдаланудан, жұмыстарды орындаудан немесе 

қызметтерді көрсетуден түскен табыс алуға бағытталған дербес қызметі. 
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Бұл ұғымдар бірдей болғандықтан, оларды бөлу қиын, бірақ, әрине, 

айырмашылықтары бар.  

Кәсіпкерлік қызмет сияқты бизнесті жүзеге асыру көлемі бойынша 

ірі, орта және кіші болып бөлінеді. Олар негізгі қорлар көлемінде де, 

өндіріс көлемінде де, қаржы және еңбек ресурстарында да айтарлықтай 

ерекшеленеді. Ірі бизнес - бұл қазіргі заманғы экономиканың негіздерінің 

бірі, ал шағын және орта кәсіпкерлік - оның дамуы мен жай-күйінің 

маңызды көрсеткіші. Бизнес категориясын зерттей отырып, бұл қызмет 

нарықта сұранысқа ие өнімдер мен қызметтерді өткізу арқылы табыс 

алуды тікелей қозғайтынын атап өтуіміз керек. Бизнес сондай-ақ, 

шаруашылық субъектілері мен мемлекеттің ресурстарын тарту арқылы 

кәсіпкерлік қызметті де қозғайды. Бұл қызметтің негізгі мақсаты 

өндірістің жұмыс істеуінен жоғары табыс алу болып табылады. 

Әлемнің көптеген елдерінде бизнес пен кәсіпкерлік саласы 

халықтың маңызды бөлігі үшін табыстың негізгі көзі болып табылады. 

Кәсіпкерлік қызмет процесінде ғана адамның шығармашылық тұлға 

ретінде қалыптасуы, оның барлық қасиеттерін үйлесімді қалыптастыру 

жүреді. Мұнда жеке адамның, кәсіби ұжым мен қоғамның мүдделері 

тоғысады, олардың қарама-қайшылықтары пайда болады және шешіледі. 

Өндірістік және кәсіпкерлік қызметке қатысты барлық мәселелерді 

зерттеу үшін бизнес әдістерін қолдана отырып, тиімді басқару шешімдерін 

әзірлеу және қабылдау үшін ақпараттық негіз қалыптастыруға болады. 

Бизнес экономикаға динамикалық инновациялық сипат береді және 

оның тиімділігін айқындайды. 

Оқулық бизнесті ұйымдастыру және жүзеге асыру заңдылықтарын 

ашады. Тәуелділікке емес, дербес экономикалық қамтамасыз етуге 

бағытталған белсенді өмірлік ұстанымның маңыздылығын көрсетеді. 

Бизнеске деген қызығушылықты оятып, кәсіпкерлік идеяларды анықтау, 

оларды бизнес жоспар түрінде жеке кәсіпорын құруға арналған құжаттар 

жиынтығымен ресімдеуде белгілі тәжірибелік дағдыларды алуға 

бағытталған.  

Дамыған елдердің тәжірибесі: тек кәсіпкерлік негізінде ғана 

экономиканың қайта жаңғыруы және мемлекеттің өркендеуі мүмкін. 



5 
 

Бизнесмен табыс үшін жұмыс істейді, қоғамға шығармашылық қызмет 

етеді, ол тек қана ақшаны ғана емес, сонымен қатар атақ түріндегі 

қоғамның алғысын алады.  

Экономикалық тұрғыдан алғанда, кәсіпкер инвестицияланған жұмыс 

күші мен капиталдан ең көп пайда алады. Демек, бизнес арқылы қоғам 

өзінің шектеулі ресурстарын тиімді түрде жұмсайды. Сондықтан қоғам өз 

кәсіпкерлеріне риза. Бірақ жеке адамға маңызды кәсіпкерлік идеяны 

жүзеге асыру қиынға соғады. Сондықтан қоғам бір-бірінен алшақ болмауы 

керек. Жалпы қоғам ғана емес, сонымен бірге ірі кәсіпорындар, 

монополиялар.  

Оқулықты оқу нәтижесінде білім алушылар құзіретті:  

а) бизнестің теория және практика негіздерін, мазмұнын, 

қағидаларын, ұйымдастырылуын білу; экономикадағы кәсіпкерлік 

процестерді түсіну және оларды қоғамның әлеуметтік экономикалық 

дамуының маңызды факторына айналдыру; кәсіпкерлік ұйымдар мен 

желілерді-ғаламтор, сондай - ақ жаңа бизнес ортаның кәсіпкерлік 

мүмкіндіктерін білу; 

ә) кәсіпкерлік идеяларды бағалай білу және кәсіпкерлік идеяларды 

іске асыру кезінде ықтимал тәуекелдерді бағалай отырып, күтілетін 

экономикалық нәтижелерді және талап етілетін ресурстарды, сондай-ақ 

оларды сатып алудың экономикалық стратегиясын анықтай отырып, 

бизнес жоспар нысанында ресімдей білу, кәсіпкерліктің құқықтық 

ортасына және кәсіпкерлікті қолдайтын және бақылайтын мемлекеттік 

институционалдық жүйенің іс-қимылына бейімделе білу; 

б) жеке кәсіпкерлік идеяны әзірлеу, оны іске асырудың бизнес 

жоспарын әзірлеу, өз кәсіпорнының ұйымдық-құқықтық нысанын 

анықтау, оны құру және тіркеу үшін құжаттар жиынтығын әзірлеу, осы 

құрылтай құжаттарын тіркеу органдарында қалай ресімдеу керектігін 

түсіну дағдыларын алу. 

Бизнес ұғымы кең: бизнес тек қызмет процесі ретінде ғана емес, 

сонымен қатар сатуға, кепілге салуға, сақтандыруға, өсиетке алуға 

болатын меншік объектісі ретінде қарастырылады. Бұл жағдайда бизнес 

мәміле нысанына, тауарға айналады. 
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Тауар сияқты бизнестің бірқатар ерекшеліктері бар: 

 бұл инвестициялық тауар, яғни болашақта қайтару мақсатында 

салынған тауар; 

 бизнес жүйе болып табылады, бірақ бүкіл жүйе де, оның 

бөліктері де сатылуы мүмкін (элементтер); 

 бұл тауарға қажеттілік тауардың ішінде де, сыртқы ортада да 

болатын процестерге байланысты; 

 мемлекеттің бизнесті сатып алу-сату тетігін реттеуге ғана емес, 

сондай-ақ бизнеске нарықтық бағаларды қалыптастыруға қатысу 

қажеттілігі (бұл қоғамдағы тұрақтылық үшін бизнес орнықтылығының 

ерекше маңыздылығына байланысты). 
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I-ТАРАУ. БИЗНЕС ЖӘНЕ ОНЫҢ ОРТАСЫ 

 

1 ТАҚЫРЫП 

ЗАМАНАУИ БИЗНЕС ЖҮЙЕСІ 

 

1.1. Заманауи бизнестің сипаттамасы 

1.2. Бизнестің қағидалары 

1.3. Бизнес тұжырымдамасы 

1.4.Жалдамалы-еңбек, тұтыну және қоғамдық-мемлекеттік бизнестің 

ерекшеліктері 

 

1.1. Заманауи бизнестің сипаттамасы 

 

Бизнес дегеніміз не? Экономикалық әдебиетте «бизнес» терминінің 

бірнеше түсініктері бар. «Бизнес зерттеулерінің» авторы Алан Хоскинг, 

Холборн Колледжінің (Лондон) көптеген жүйелі басылымдарының 

бірінде келесі анықтама берді: «Бизнес-бұл жеке тұлғалардың, 

кәсіпорындардың немесе ұйымдардың табиғи игіліктерді алу, тауарларды 

өндіру немесе сатып алу және сату немесе басқа тауарларға, қызметтерге 

немесе мүдделі тұлғалардың немесе ұйымдардың өзара пайдасына ақшаға 

айырбастау бойынша жүзеге асыратын қызметі». Бизнес үрдіс ретінде 

белгілі бір функцияларды топшалайды: қаржылық және есеп жүргізу, 

кадрлық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету, өндірістік, 

маркетинг, ғылыми-зерттеу және жобалау жұмыстары. 

Басқа экономистер бизнесті белгілі бір құрылым аясында 

ұйымдастырылған, мақсаты мен нәтижесі табыс әкелетін нақты 

экономикалық қызмет түрі ретінде қарастырады. Демек, кез келген бизнес 

кәсіпорын түрінде өзінің экономикалық және ұйымдастырушылық 

формасына ие болады. Кәсіпорын ұқсас нарықтардың арасынан 

ерекшеленуге ұмтыла отырып, фирмалық атау мен атрибуттар түрінде өз 

ерекшеліктерін жасайды және оны тіркейді.  

Бизнес ұғымы кең: бизнес тек қызмет процесі ретінде ғана емес, 

сонымен қатар сатуға, кепілге салуға, сақтандыруға, өсиетке алуға 
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болатын меншік объектісі ретінде қарастырылады. Бұл жағдайда бизнес 

мәміле нысанына, тауарға айналады. 

Бизнес ағылшын тілінен аударғанда [business] пайдалы қызметті, 

өнімдерді өндіру немесе белгілі бір қызмет түрлерін көрсету арқылы ақша 

ресурстарын құруды ұсынады. Бизнес-бұл тұтынушылардың сұранысын 

қанағаттандыру және пайда табу мақсатында іскер адамдардың іскерлік 

қарым-қатынасының жиынтығы. Іскерлік қарым-қатнас яғни, бизнесті 

жеке тұлғалар, кәсіпорындар немесе ұйымдар табиғи игіліктерді алу, 

тауарларды өндіру немесе сатып алу және сату немесе басқа тауарларға, 

қызметтерге немесе ақшаға айырбастау арқылы жүзеге асыра алады. Басқа 

сөзбен айтқанда бизнес кіріс әкелетін кез-келген іс. 

Бизнес түсінігімен кәсіпкерлік тығыз байланысты. Бірақ 

кәсіпкерлікпен бизнес арасында белгіленген айырмашылықтар бар. 

Кәсіпкерлік - бұл шығын тәуекелдерінің туындау ықтималдығына 

байланысты табыс алуға бағытталған шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің дербес қызметі. Латын тілінен аударғанда кәсіпкерлік 

[mancepts] пайда алу қабілетін білдіреді. Мысалы: сусын сатуға бір орын 

орнату бұл бизнес, бірақ бұл кәсіпкерлік болып табылмайды. Көбінесе бұл 

ұғым инновациялық қызметпен байланысты, себебі тәуекел экономикалық 

ресурстардың барлық түрлерін қозғайды.  

Кәсіпкерлікке ресурстарды пайдаланудың жаңа, неғұрлым тиімді 

тәсілдерін табу, икемділік, үнемі өзін-өзі жаңартушылық тән . Кәсіпкер-

бұл тұтынушыларға қызмет көрсетудің ең жақсы тәсілдерін, капиталды 

қолданудың жаңа формаларын, тауарларды, қызметтерді әзірлеу және 

игеру үшін жаңа мүмкіндіктерді іздейтін және жүзеге асыратын тұлға. 

Демек, кәсіпкерлік инновациясыз, шығармашылық, ізденіссіз мүмкін 

емес.  

Бизнес және кәсіпкерлік әлемінің өзінің ерекше заңдары бар. Ол 

күтпеген, сәтсіз және қақтығыстарға толы. Бұл әлемде тек қана 

кәсіпкерлікті - өмірдің өзі, белгілі бір өмір салты деп қабылдайтын және 

ойлау, адамдармен, ұйымдармен, қаржымен, ақпаратпен және т. б. өзара 

іс-қимыл жасау тәсілі бар адам ғана табысқа жете алады. Дегенмен бизнес 

кәсіпкерлік қызметті  ұйымдастыру негізінде жүзеге асырылады. 



9 
 

Бизнеспен кез-келген шағын меншік иесі, акционерлік қоғам басшысы, 

жалға алушы, жұмысшы және т.б айналыса алады. Сондай-ақ бизнесті 

жеке тұлға немесе коллективтік кәсіпкерлік яғни бір топ адамдар бастай 

алады. Олардың барлығына қатысты жалпы нәрсе-тәуелділікке бел буу, 

өзін-өзі тексеру және пайда табуға ұмтылу болып табылады.  

Бизнес пен кәсіпкерлікті қарқынды дамыту үшін белгілі бір жағдайлар 

мен факторлар қажет: 1) жасампаздық идеялар, жеке мүдделер, пайда, 

кәсіпкерлік қабілеттілік; 2) нарықты кеңейту ықтималдығы немесе 

нарықта еркін орын болуы; 3) пайданы ұлғайту мүмкіндігі; 4) жаңалықтар 

енгізу, ресурстарды үнемді пайдалану қабілеті; 5) дағдарысты 

жағдайларды болжау мүмкіндігі және оларды шешу жолдары. 

Кейбір ғалымдардың пікірінше, кәсіпкерлік бизнестің бастауы 

болып саналады және ұғымдардың негізгі айырмашылығы, яғни бизнес 

ұғымы кәсіпкерлікке қарағанда әлдеқайла кең. 

Бизнестің мақсаты негізінен кәсіпорындардың ұзақ уақыт бойы өз 

қызметінде ұмтылатын нәтижесі.Бизнестің мақсаты даму сатысына 

байланысты түрлі болып келеді:  

 пайда алу; 

 бизнесті дамыту үшін қажетті қор жинақтау; 

 қоғамға қажетті тауарлар мен қызметтерді ұсыну; 

 нарықта, салада алдыңғы қатарлы позицияларға қол жеткізу; 

 тұтынушылардың сұранысын оңтайлы қанағаттандыру; 

 өз қызметкерлеріне өзін тануға мүмкіндік беру. 

Бизнестің негізгі мақсаты пайданы барынша көбейту, яғни 

экономикалық әсер алу болып табылады. Бизнес мақсаттарының жіктелуі 

кестеде көрсетілген.  

Бизнес мақсаттары негізінде міндеттер қою жүзеге асырылады. Олар 

тығыз байланыста болады. Егер мақсат қызметтің белгілі бір нақтыланған 

бағытын анықтаса, онда міндет-бұл осы мақсаттың сандық, сапалық және 

уақытының анықтамасы. Мысалы, бизнестің мақсаты-шығынсыз 

жұмысты анықтау және пайда табу, міндеті-жұмыстың бірінші жылының 

соңына қарай рентабельділіктің 10-20% деңгейіне қол жеткізу. 

Мақсаттарды қалыптастыру, міндеттерді қою кәсіпорынның күштері мен 
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құралдарын жақсы жұмылдыруға, неғұрлым келісілген және нәтижелі 

әрекет етуге мүмкіндік береді. 

 

Кесте 1. Бизнес субектілеріне қарай мақсаттарының жіктелуі 

Бизнес 

субьектілері 

Бизнестің мақсаты 

Кәсіпорын Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

Жоспарларды әзірлеу және ұйымның дамуын болжау. 

Тиімді менеджмент және оны бағалау. 

Акциялар шығару. 

Меншік иесі Меншікті басқару нұсқасын таңдау. 

Ұйымның сатып алу-сату бағасының негіздемесі. 

Ұйымды тарату кезінде түсімнің мөлшерін белгілеу. 

Несие ұйымдары Қарыз алушының қаржылық қабілеттілігін тексеру. 

Кепілге берілетін несие мөлшерін анықтау. 

Сақтандыру 

ұйымдары 

Сақтандыру жарналарының мөлшерін белгілеу. 

Сақтандыру төлемдерінің сомасын анықтау. 

Қор биржалары Конъюнктуралық сипаттамаларды есептеу. 

Бағалы қағаздардың баға белгілеуінің негізділігін (дұрыстығын) 

тексеру. 

Инвесторлар Инвестициялық салымдардың орындылығын тексеру. 

Инвестициялық жобаға енгізу үшін ұйымның қолайлы сатып алу 

бағасын анықтау. 

Мемлекеттік 

органдар 

Ұйымды жекешелендіруге дайындау. 

Әртүрлі салық түрлері үшін салық салынатын базаны анықтау. 

Банкроттық рәсімі арқылы мәжбүрлеп таратудан түскен түсімді 

анықтау. 

Сот мақсаттары үшін бағалау. 

 

Бизнес жүйе ретінде үш құрамдас бөлікке ие: 

1) бизнес субъектілері; 

2) компоненттер; 

3) интегративті қасиеттер. 

Кәсіпкерлік субъектілерінің санаттары 

Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын азаматтар, оралмандар және 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік емес коммерциялық 

заңды тұлғалар (жеке кәсіпкерлік субъектілері), мемлекеттік 
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кәсіпорындар (мемлекеттік кәсіпкерлік субъектілері) кәсіпкерліктің 

субъектілері болып табылады: 

 кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын жеке тұлға жеке кәсіпкер 

ретінде тіркеледі; 

 кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлға Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген ұйымдық-құқықтық 

нысанда құрылуы мүмкін. 

Кәсіпкерлік субъектілері: 

 мақсаты экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, даму 

жоспарларын әзірлеу болып табылатын - кәсіпорын. Кәсіпорындарды 

өндірушілер, сатып алушылар, делдалдық құрылымдары ұсынады; 

 меншік иесі иесі кәсіпорынның сатып алу-сату бағасын немесе 

оның үлесін негіздей отырып, мүлікті иелену нұсқасын таңдайды; 

 несие ұйымдары кәсіпорын кепілдігімен берілетін несие 

мөлшерін анықтайды, қарыз алушының қаржылық қабілеттілігін 

тексерумен айналысады; 

 сақтандыру ұйымдары сақтандыру жарнасының, сақтандыру 

төлемдерінің мөлшерін белгілейді; 

 қор биржалары бағалы қағаздардың баға белгіленімдерінің 

негізділігін тексерумен байланысты конъюнктуралық сипаттамаларды 

есептеумен айналысады; 

 инвесторлар инвестициялық салымдардың орындылығын 

тексерумен айналысады; 

 мемлекеттік органдар кәсіпорында салықтардың әртүрлі 

түрлерін қолдана отырып, ұйымды жекешелендіруге дайындайды. 

Қызметкерлердің орташа жылдық санына және орташа жылдық 

табысына қарай кәсіпкерлік субъектілері келесідей санаттарға жатады: 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Кесте 2. Кәсіпкерлік субъектілері санаттары 

Кәсіпкерлік субъектілері Қызметкерлердің 

орташа жылдық саны 

Орташа жылдық табыс 

шағын кәсіпкерлік 

субъектілері 

15 адамнан көп емес 30 000 АЕК-тен жоғары емес – 

2019 жылы 75 750 000 теңге 

орта кәсіпкерлік 

субъектілері 

100 адамнан көп емес 300 000 айлық есептік 

көрсеткіштен (АЕК) артық 

емес – 2019 жылы 757 500 000 

теңге 

ірі кәсіпкерлік субъектілері 250 адамнан астам 3 000 000 АЕК жоғары -(2019 

жылы 7 575 000 000 теңге 

Кәсіпкерлікпен айналысатын, шағын және ірі кәсіпкерлік субъектілеріне жатпайтын жеке 

кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар орта кәсіпкерлік субъектілері болып табылады 

 

Субъектілерден басқа бизнес жүйесі үш негізгі компонентпен 

сипатталады: 

1) өнім өндіру; 

2) сауда; 

3) коммерциялық делдалдық. 

Бизнес жүйесі келесі қажетті жүйелік қасиеттерге (интегративті 

қасиеттер) ие: 

  әлеуметтік-экономикалық егемендік. Егемендік мәміле мәнін өз 

бетінше іздеуге, тәуекелге, бастама көрсетуге, заңдық және экономикалық 

жауапкершілік алуға мүмкіндік береді. Егемендік дегеніміз толық 

тәуелсіздік дегенді білдірмейді. Бұл заңдар шеңберіндегі кәсіпорынның 

тәуелсіздігін білдіреді; 

 іскерлік қатынастар субъектілері мүдделерінің консенсусы. 

Консенсус - бұл бизнес қатысушыларының егемендігін құрметтеу 

жөніндегі өзара міндеттеме Консенсус-кәсіпкерлік эволюциясының 

жемісі. 

Бизнесті зерттеу пәні экономикадағы шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің (макроаспект), сондай-ақ кәсіпкерлік қызметтің жекелеген 

субъектілерінің (микроаспект) бүкіл жиынтығын зерттеу болып табылады 

(кесте 3). 
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Кесте 3. Бизнестің микро және макродеңгейінің сипаттамасы 

 

Не зерттеледі 

Микродеңгей Макродеңгей 

ЖҰӨ, жұмыссыздық, инфляция, 

жұмыспен қамту, сұраныс пен 

ұсыныстың жалпы деңгейі, төлем 

балансы, экономикалық өсу 

қарқыны 

Кәсіпорындар, корпорациялар, 

өндірушілер мен сатып 

алушылар, жекелеген нарықтар 

Зерттеу пәні Макроэкономика: ақша 

теориясы, ақпарат теориясы, 

жұмыспен қамту теориясы, 

Экономикалық өсу теориясы 

және т. б. 

Микроэкономика: сұраныс пен 

ұсыныс теориялары, өндіріс 

теориясы, бәсекелестік теориясы, 

кірістерді бөлу теориясы және т. 

б. 

Теориялық нәтиже Экономикалық құбылыстарды 

болжау және модельдеу 

мүмкіндігі 

Экономика субъектілерінің 

тиімді мінез-құлқының 

теориялық негіздерін алу 

 

Бизнестің макроэкономикалық аспектісі жүйедегі экономикалық 

қызмет түрі ретінде кәсіпорын және аймақтардың экономикасымен 

анықталады. 

Кәсіпорын экономикасы оның қызметіне әсер ететін сыртқы 

нарықтық факторлардың маңыздылығымен микро - және 

макроэкономикалық теория тұрғысынан реттеледі. 

Бизнес түрлері бизнес қызметінің негізгі бағыттарын анықтайды. 

Бизнестің мынадай түрлері болады: өндірістік, коммерциялық, қаржылық. 

Салыстырмалы түрде дербес бола отырып, көрсетілген бизнес түрлері 

құрамдас бөліктер болуы және бір-бірін толықтыруы мүмкін. 

 

Кесте 4. Бизнес түрлерінің негізгі белгілері 

Бизнес түрі Негізгі қызметтері Қызметінің негізгі орталығы 

Өндірістік Өнімдерді, тауарларды, 

жұмыстарды, қызметтерді, 

ақпаратты өндіру 

Өндірістік кәсіпорындар мен мекемелер 

Коммерциялық Тауарды сату, сатып алу 

және қызмет көрсету 

Сауда орындары, тауар биржалары 

Қаржылық Ақшаны, валютаны, 

бағалы қағаздарды сатып 

алу 

Банктер, қор биржалары, сақтандыру және 

траст компаниялары 
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Өндірістік бизнес – көптеген өндіріс факторларын қажет ететін 

күрделі бизнестің түрі болып табылады. Қоғамның саяси тұрақтылығы 

жағдайында өндірістік бизнес қоғам дамуының шешуші факторы болып 

табылады. Мұнай бизнесі өндірістік бизнеске жатқызылады. 

 Коммерциялық бизнес – мұнда басты ролді сауда, айырбастау, 

тауарларды сату, қайта сату, қызмет көрсету операцияларынан 

байланысты іскерлік қызмет атқарады. Коммерциялық бизнестің 

өндірістік бизнестен айырмашылығы мұнда өнім шығарумен байланысты, 

өндірістік өніммен қамтамасыз етудің қажеті жоқ. Коммерциялық 

бизнесте не сатып алу қажет, оны қайда және қайта қалай сату керектігі 

анықталады. Коммерциялық бизнес бағыттарының бірі – бір елден сатып 

алынып, екінші елге сатылатын экспорттық және импорттық операция 

болып табылады. 

 Қаржылық бизнес – бұл коммерциялық бизнестің ерекше түрі мұнда 

сату, сатып алу объектісі, ақша немесе бағалы қағаздарды өз құны 

бойынша сатып немесе алмастыру арқылы пайда түсіретін ақша, валюта, 

бағалы қағаздар болып табылады. Қаржылық бизнес валюта нарығы, 

бағалы қағаздар нарығын талдау, маркетингтік зерттеулер жүргізу, 

потенциалды сатушыларды ынталандыру және қор көздерін іздеуді 

қамтиді. Қаржылық бизнес, бизнестің басқа түрі сияқты қазіргі кездегі 

ұйымдастыру және нақты бағдарды қажет етеді.  

Бизнес қызмет ауқымына байланысты ірі, орта және шығын болып 

бөлінеді.  

Ірі бизнес негізінен елдің экономикалық және техникалық 

қуаттылығын бағалайды. Ірі өндіріс көбінесе жаппай, салыстырмалы 

түрде біркелкі сұранысқа, стандартты өнімнің үлкен партияларын 

өндіруге бағытталған. 

Орта бизнес – орта бизнес ішкі экономикалық коньюктураға 

байланысты және өз тобының ішінде, сондай-ақ ірі отандық және 

шетелдік капиталмен бәсекелестік күрес жүргізуге мәжбүр. 

Шағын бизнес - әлемде тез дамып келе жатқан бизнестің түрі. Шағын 

бизнес секторы негізінен жергілікті нарықтарда жұмыс істейтін және 

тауарлар мен қызметтердің жаппай тұтынуына тікелей байланысты 



15 
 

кәсіпорындардың кең тарамдалған желісін құрайды. Бүкіл әлемде шағын 

бизнес қарқынды дамуда. Бұл оның бірқатар артықшылықтарына және, ең 

алдымен, икемділікке, нарық талаптарына тез жауап беру қабілетіне 

байланысты. Экономикасы дамыған елдерде шағын және орта бизнестің 

сәтті дамуының себептерінің бірі - ірі өндірістің шағын өндірістерге қарсы 

емес екендігі. Дамыған елдерде ірі және шағын кәсіпорындарды 

кооперациялау қағидаты дамытылуда, бұл ретте олар бір-бірін өзара 

толықтырады (әсіресе жекелеген өндірістерді мамандандыру саласында 

және инновациялық әзірлемелерде). 

Кәсіпкерлікті түріне қарай бөлудің ең қолайлы тәсілі келесілер болып 

табылады: B2C, B2B және B2G. 

«Тұтынушыға арналған кәсіпкерлік» B2C («Вusiness to 

Consumer») – бұл өндіруші немесе сатушының өз өнімін сату үшін 

тікелей тұтынушымен өзара іс-әрекет ететін кәсіпкерліктің түрі. 

«Кәсіпкерлікке арналған кәсіпкерлік» B2B («Business to Business») 

– бұл, өндіруші мен сатушының өнімдерді немесе қызметтерді түпкі 

тұтынушыға емес, басқа кәсіпкерлікке өткізетін кәсіпкерліктің түрі. 

«Мемлекетке арналған кәсіпкерлік» B2G («Business to 

Government») – бұл қызметті өндіруші немесе сатушы оларды түпкі 

тұтынушыға емес, басқа кәсіпкерлікке емес, мемлекеттік құрылымдарға 

сататын кәсіпкерліктің түрі. 

Тауарлар – ұстауға, өлшеуге, сақтауға, буып-түйуге болатын 

материалдық заттар немесе бұйымдар.Тауарды кімнің өндіргені, станокта 

кімнің тұрғаны, оны кімнің қаптағаны тауарға маңызды емес.Тауарларды 

сатып алуға, үйге әкеліп, пайдалануға болады. 

Қызметтердің заттай нысаны жоқ, олар қажет еткен адамдар үшін 

жүзеге асырылатын іс-әрекеттер болып табылады. Қызметтер деп 

шаштараз, оқытушы, пәтер сатушыға сатып алушыны, кеңесшіні және т.б. 

табуға көмектесетін риелтордың жұмысын атауға болады. Қызмет үшін 

оны кім өндіретіні өте маңызды, қызметтің нарықта танымал болуы 

қызмет өндірушісінің шеберлігі мен кәсібилігіне байланысты. Нашар 

шаштаразға ешкім бармайды, сондай-ақ клиенттің қиындықтарына 

көмектесе алмайтын кеңесшіге де ешкім бармайды. 
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Осы екі жіктеменің тоғысында («B2C, B2B, B2G» және «тауар немесе 

қызмет») кәсіпкерліктің көптеген түрлері туады.Олардың әрқайсысынан 

бірнеше мысал келтірейік. 

B2C тауары – дүкенде сатып алуға болатын кез келген тауар – азық-

түлік, киім, техника және т.б. 

B2C қызметі – бұл сіз өмір бойы үнемі алатын қызметтердің кез 

келген түрі – шаштаразға бару, курстарда оқу, салтанатты іс-шарадағы 

фотограф қызметі, егер сізге сенімхат немесе ата-аналардан шетелге 

шығуға рұқсат алу қажет болса, нотариус қызметі және т.б. 

B2B тауары – кейіннен пайдаланушылар сатып ала алатын соңғы 

өнімді алу үшін қажет кез келген қосалқы тауарлар. Бұған буып-түю, кез 

келген полиграфиялық қызметтер-компанияларға арналған заттаңбаларды, 

визиткаларды немесе баннерлерді басып шығару, автокөлікдер мен 

техникаға арналған қосалқы бөлшектер, құрылыс компаниялары үйлер 

салатын кірпіш өндірісі және т.б. жатады. 

B2C қызметі – бұл соңғы тұтынушы үшін емес, бизнес үшін 

көрсетілетін кез келген қызмет. Оғанөзіне белгісіз нарыққа шыққалы 

жатқан фирмаға консалтингтік агенттік көрсететін кеңес беру 

қызметтерді,бизнеске арнап сайттар жасайтын веб-студияларды, 

банктерді, зерттеу институттарын және т.б. жатқызуға болады. 

Жүйе- бұл өзара тәуелді бөліктерден тұратын, олардың әрқайсысы 

оның құрамына өз үлесін қосатын, тұтастықты білдіреді. Бизнес жүйе 

ретінде дамудың өзіндік ішкі импульстеріне ие: бәсекелестік, 

шаруашылық байланыстарды қамтамасыз ету және жаңғырту жүйесі, 

инфрақұрылым, менеджмент, контрагенттерді зерттеу, қызметті бағалау 

жүйесі. Бизнес жүйесі іскерлік қатынастар субъектілерін, бизнес 

инфрақұрылымын, басқару (менеджмент) жүйелерін, контрагенттерді 

зерттеу (маркетинг), қызметті бағалауды (ақша) қамтиды және дамудың 

өзіндік ішкі импульстеріне ие (бәсекелестік). 

Бизнес - бұл өзін-өзі реттеу жүйесі. Бизнес-қызметті  реттеудің үш 

түрі бар:  

 заңнамалық (көлеңкелі және заңды бизнесті шектеу, қорғау, 

салықтар, кеден); 
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 нормативтік-бағдарлы реттеуіштер (елде қабылданған 

экономикалық ынталандырғыштар (стимулятор), бизнесті қолдау 

тетіктері, макроэкономикалық құралдар); 

 еркін кәсіпкерлікті реттеуіштер (еркін баға белгілеу, өндіріс, 

сұраныс пен ұсыныс заңының қолданылуы). 

 

1.2. Бизнес қағидалары 

 

Бизнес принциптері іскерлік қарым-қатынастар пайда болған кезде 

туындайды. Олардың бизнес жүйесін дамытуға әсері іскерлік қарым-

қатынасқа түсушілердің қалауы мен еркіне қарамастан болады. Бизнестің 

негізгі қағидаларын қарастырайық.  

Шектеу қағидасы. Бизнес субъектілерінің іскерлік қызметі 

материалдық игіліктердің, мүмкіндіктердің, қабілеттердің шектеулілігі 

жағдайында жүзеге асырылады. Материалдық игіліктердің шектеулілігі 

бизнес субъектілерінің өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өзара іс-

қимыл жасау қажеттілігін анықтады. Бизнес субъектілерінің 

әрқайсысының мүмкіндіктері мен қабілеттерінің шектеулілігі осы 

субъектіге белгілі бір іскерлік мақсатын бекітеді. 

Алмасу қағидасы. Материалдық игіліктердің шектеулілігі оларды 

қоғамның көптеген мүшелері үшін қол жетімсіз етеді. Көптеген бизнес 

субъектілері үшін қажеттіліктерді қанағаттандырудың маңызды тәсілі 

алмасу болып табылады. Еңбек ресурстарына қызмет нәтижелерімен 

алмасу қол жеткізу қиын болатын игіліктерге деген қажеттілікті 

қанағаттандыруға мүмкіндік береді. 

Биіктік қағидасы. Бизнес субъектілерінің игіліктерге қол жеткізуге 

ұмтылуы оларды түрлі тәсілдермен әрекет етуге мәжбүр етеді. Бизнес 

субъектілерінің қабілетін дамыту олардың қажеттіліктерін арттырумен бір 

мезгілде жүргізіледі. 

Шексіздік қағидасы. Игіліктердің шектеулілігі бизнес субъектілерін 

оларға қол жеткізудің неғұрлым тиімді жолдарын үнемі іздеуге мәжбүр 

етеді, ал бұл, өз кезегінде, еңбек ресурстарының қажеттіліктерін 
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жоғарылатумен бірге олардың іскерлік қызметінде көрініс табуы мүмкін 

әртүрлі қажеттіліктерді тұрақты дамыту қажеттілігін негіздейді. 

Жарыспалылық қағидасы. Материалдық игіліктердің шектеулілігі 

бизнес субъектілері арасындағы жарыспалылықтың қажеттілігін 

негіздейді. Басқа бизнес субъектілерімен шектеулі игіліктерді бөлісе 

отырып, іскерлік қатынастардың әрбір қатысушылары тауарлар мен 

нарықтарға қатысты бәсекеге түсе алады. 

Ортақтылық қағидасы. Игіліктердің шектеулілігін еңсеруге 

ұмтыла отырып, қызмет нәтижелерімен алмасып, бизнес субъектілері 

іскерлік қызметтің ортақтық сипатын дамытады. 

Даму қағидасы. Іскерлік қатынастарға түсе отырып, бизнес 

субъектілері өздерінің жеке мүдделерін және қоғамдық мүдделерін іске 

асыруға тырысады. Бизнес субъектілерінің меншігін дамыту-қоғамды 

құрудың, іскерлік қатынастарды ұйымдастырудың маңызды шарттарының 

бірі. Сондықтан меншікті дамыту бизнестің маңызды қағидаты болып 

табылады. 

Ымыраға келу қағидасы. Мәміле (компромисс) -бұл іскерлік 

қатынастарды қалыптастыру мен дамытудың негізгі қағидаларының бірі. 

Қызмет нәтижелерімен алмасу арқылы өздерінің шектеулі игіліктерге 

деген қажеттіліктерін қанағаттандыра отырып, бизнес субъектілері бизнес 

бойынша серіктестердің мүдделерін ескеру қажеттілігімен бетпе-бет 

келеді. Мәміле деп перспективада тұрақты және кепілді өмір сүру үшін 

бизнестің басқа субъектілерінің мүдделері пайдасына іскерлік қызметтің 

ағымдағы кезеңінде өз мүдделерін іске асыру міндеттемесінен бас 

тартуды түсінеміз.  

Еркіндік қағидасы. Таңдау еркіндігі бизнес субъектілерінің 

мәмілелер жасау, өзара іс-қимыл жасау қабілеттілігінің алғышарты және 

нәтижесі болып табылады. Әрбір бизнес субъектісінде әрдайым мәмілелер 

бойынша серіктестерді және бизнес объектісін таңдау құқығы бар. 

Субъективизм қағидасы. Субъективизм қағидасы қоғамдық 

прогресс бизнес субъектілерінің белсенді іскерлік қызметімен байланысты 

болып табылады. Сондықтан субъективизм іскерлік қатынастардың 

барлық жүйесіне енеді. 
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Құндылық қағидасы. Бизнес объектілерінің әрқайсысы құндылыққа 

ие, себебі әр объектінің мәміле заты болу қабілеті бар, бизнес субъектілері 

еркін таңдау жасай отырып, іскерлік қызметтің нәтижелерімен алмасуды 

жүзеге асырады. Объектілердің құндылығы игіліктерді еркін таңдау үшін 

критерий болып табылады. 

Белгісіздік қағидасы. Дамыған экономикалық жүйеде іскерлік 

қызмет түрлерінің алуан түрлілігі орын алады, олардың ешқайсысы 

мәмілеге қатысушылардың барлық таңдау еркіндігін тұрақты қамтамасыз 

ету қажеттілігіне байланысты бастапқыда толық жоспарлануы мүмкін 

емес. Бизнес субъектілерінің тұрақты динамикалық өзгерістері мен 

асинхронды жеке әрекеттері оқиғалар дамуының белгісіздігін үнемі 

күшейтеді. Бизнес субъектілеріне белгісіздік жағдайында өз таңдауын 

жасауға тура келетіндіктен, олар өз әрекеттерінің салдарын болжауға және 

олардың кезектілігін жоспарлауға ұмтылуға мәжбүр. 

Ұмтылу қағидасы. Салыстырмалы белгісіздік жағдайында өзінің 

субъективті таңдауын жүзеге асыра отырып, бизнес субъектілері үнемі 

нақтылыққа қол жеткізуге ұмтылады. Бизнес субъектілеріне бизнес 

объектілерінің, сондай-ақ мәмілелер бойынша өздерінің әлеуетті 

серіктестерінің сұранысы мен ұсынысына талдау жасау және өз іс-

әрекеттерін детерминациялау қажет. 

Ассоциация қағидасы. Бизнес субъектілерінің іскерлік қызметі оның 

бизнес қағидаттарын, іскерлік мүдделерді, бизнес объектілерінің құрамын 

және мәмілелер бойынша әлеуетті серіктестерді түсіну қабілетіне 

байланысты болады. 

Тәуекел қағидасы. Іскерлік қатынастар жағдайындағы белгісіздік әр 

шаруашылық субъектісінің еркін таңдау жасай отырып, қабылдауға 

мәжбүр болатын тәуекелін анықтайды. Бұл тәуекел жауапсыз серіктестер, 

банкроттық жағдайға түсіретін макроэкономикалық, саяси және табиғи 

факторлардың әсерінен болатын шығындардың туындау мүмкіндігіне 

байланысты. 

Тәуекелдердің болуы кәсіпкерліктің жеке түрінің - сақтандыру 

бизнесінің пайда болуына әкелді, кәсіпкерлік қызметтің кез-келген 

түріндегі міндетті тәуекелдерді түсіну кәсіпкерлік субъектілерінің 
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олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-әрекеттері үшін негіз 

болып табылады. 

Ұтымдылық қағидасы. Іскерлік қарым-қатынастар әрқашан 

тәуекелмен байланысты болғандықтан, тәуекелді іс-әрекеттердің негізіне 

таңдаудың ұтымдылығын қою керек. Белгісіздік жағдайындағы әрбір 

шешім мүмкіндігінше өлшенген, ойластырылған, негізделген - ұтымды 

болуы керек. Егер бизнес субъектісінің іс-әрекеті тиімсіз болса, ол 

бәсекелестік күресте ұтылады; егер оның іс-әрекеті ұтымды болса, онда ол 

таңдау процесінде үлкен айқындыққа қол жеткізеді, демек, неғұрлым 

бәсекеге қабілетті болады. 

Талдау қағидасы. Іскерлік қатынастардың дамуына қарай 

рационализм бизнес субъектілерінде іскерлік байланыстардың 

жиынтығын жүйелі талдауды, жағдайды тұрақты стратегиялық және 

жедел бақылауды, өз қызметін және іскерлік қатынастардың басқа 

субъектілерінің қызметін бағалауды жүзеге асыру қажеттілігін 

қалыптастырады. 

Құн қағидасы. Бизнес субъектілері өзара бәсекелесе алатын барлық 

игіліктер құндылыққа ие. Құн – игіліктің ақшалай бағалануы, демек, 

таңдау ұтымдылығын бағалау параметрі. Игіліктерді құндық бағалау 

көмегімен бизнес субъектілері өз шығындарын бәсекелестердің 

шығындарымен өлшеп, салыстыра алады. Өз таңдауының ұтымдылық 

дәрежесін құндық бағалау көмегімен олар өзінің бәсекеге қабілеттілік 

дәрежесін анықтай алады. Құндық бағалаулардың арқасында олар өз 

шығындарын кірістермен, ал бизнесті дамыту үшін инвестициялар 

көлемін жеке тұтыну көлемдерімен салыстыра алады.  

Жауапкершілік қағидасы. Әрбір бизнес субъектісінің таңдауы оны 

мәміле шарттарын жауапкершілікпен орындауға міндеттейді. Алынған 

міндеттемелерді жауапкершілікпен орындау нарықтық экономикаға ие 

елдердің заңнамаларында қарастырылып қана қоймай, сонымен қатар 

іскерлік қатынастар жүйесінің ұзақ мерзімді дамуының қажетті шарты 

болып табылады. Керісінше, қабылданған міндеттемелерге жауапсыз 

қарым-қатынас мәміле жасаған бизнес субъектілерінің іскерлік 

ынтымақтастығын бұзады.  
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Жинақтау (синтез) қағидасы. Іскерлік мүдделерді іске асыру жеке 

және қоғамдық қатынастарды шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

мүдделеріне және олардың іс-әрекеттеріне синтездеуге әкеледі 

Шоғырлану қағидасы. Іскерлік қатынастардың дамуы шаруашылық 

жүргізуші субъектілердің табиғи және әлеуметтік ресурстарды біртіндеп 

игеруінен көрінеді. Әлеуметтік ресурстар адамдар арасындағы 

коммуникация барысында қалыптасады және экономиканың әлеуметтік 

әлеуеті деп аталады. Табиғи және әлеуметтік ресурстарды бизнес 

субъектілері өз қызметін жүзеге асыру үшін талдайды, іріктейді және 

шоғырландырады.  

Саралау қағидасы. Іскерлік қатынастардың дамуы бизнес 

субъектілері арасындағы еңбек бөлінісін одан әрі тереңдету және іскерлік 

қызметтің жекелеген түрлерін саралаумен қатар жүреді. Сонымен қатар, 

бизнестің жекелеген түрлерін саралау қоғамдық байланыстарға 

қажеттіліктің дамуына ықпал етеді және оларды күшейтеді, нығайтады, 

өйткені іскерлік қызметтің әрбір бөлінген түрі қоғамның бірыңғай 

жиынтық экономикалық қызметінің бір бөлігі ретінде ғана жүзеге 

асырылуы мүмкін.  

Біріктіру қағидасы. Іскерлік қатынастардың дамуымен, егер еңбек 

бөлуінісі және бизнес субъектілерінің соған байланысты мамандануы 

қоғамда тұрақты іскерлік қатынастарға деген қажеттілікті туындата 

отырып, аталған бизнес субъектілерінің біртұтас бірігуімен қатар 

жүрмейтіндігі айқындалса, бизнестегі барлық есептер шартты сипатта 

болады. Бұл бизнес жүйесі деп аталады. Бизнес субъектілерінің, олардың 

іскерлік мүдделерінің, мақсаттары мен іс-қимылдарының жүйелі 

интеграциясы объективті процесс болып табылады. Оның мәні іскерлік 

қарым-қатынастардағы қайшылықтарды жоюдан емес, осы 

қайшылықтарды дербес дамудың ішкі көзіне айналдырудан тұрады.  

Өзін-өзі ұйымдастыру қағидасы. Бизнестің жүйелі өзін-өзі 

ұйымдастыру және микро және макроэкономикалық деңгейлердегі 

менеджмент іскерлік қатынастардың тұрақты дамуы үшін бүкіл адамзат 

қоғамының дамуының негізі болып табылады және бүкіл бизнес жүйесінің 

қозғалысына тұрақтылық береді. 
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1.3. Бизнес тұжырымдамасы 

 

Адамзат қоғамы дамуының бүкіл тарихы қандай-да бір түрде 

бизнеспен байланысты. Бизнестің сыни тұжырымдамасы кез келген 

«бизнес» бір адамдарды басқа адамдардың есебінен байытуға бағытталған 

деген санатты ұстанымына негізделген. 

Бизнестің оң (позитив) тұжырымдамасы-бизнестің сындарлы 

тұжырымдамасына толық қарама-қайшы. Оның мәні бизнестің адамдар 

үшін тауарлар мен қызметтерді өндіру жеке бастама ретінде жүзеге 

асырылатын қоғамдық пайдалы қызмет ретінде түсініліп, 

бағаланатындығында.Позитивті тұжырымдама бойынша бизнес дегеніміз 

бір-біріне қызмет ететін адамдардың қызметі, сондай-ақ олардың қоғам 

мүдделеріне бағытталған бірлескен қызметі ретінде түсіндіріледі. Ол 

жалпыға ортақ мүдделерге бағынады және шын мәнінде, өз формасында 

қарама-қайшы келмейтін құбылыс ретінде көрінеді. Бұл екі 

тұжырымдаманың екеуі де құбылыс ретінде бизнесті бағалауда екі соңғы 

ұстаным болып табылады. 

Прагматикалық тұжырымдаманың мәні-бизнес қоғамның дамуы 

жағдайында құбылыс ретінде қарастырылады. Оң фактор ретіндегі 

бәсекелестіктің рөлі оның ақылға қонымды шектерге дейін шиеленісуі 

экономиканың дамуын ынталандырады. Бәсекелестіктің оң фактор 

ретіндегі рөлі оның қисынды шектеулерге ұлғаюы экономиканың дамуын 

ынталандырады. Прагматикалық тұжырымдаманың келесі элементтерін 

бөліп көрсетуге болады: бизнес – бұл жалпы адам өмірінің қажетті 

компоненті; ол бір жағынан жеке азаматтардың өз мүдделерін іске 

асыруға ұмтылысын біріктіреді, екінші жағынан – кейбір адамдардың 

тауарлар мен қызметтерге деген өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

деген ниетін біріктіреді. Бизнес ең алдымен жеке мүдделерді көздейтін 

адамдар арасындағы қарым-қатынастарға негізделеді. Бизнес-дамып келе 

жатқан құбылыс; оның бағыттары, түрлері, технологиялары мен 

құралдары қоғамда болып жатқан өзгерістерге сәйкес үнемі жетілдіріледі. 

Бизнестің тұжырымдамасы (миссиясы, қызмет желісі) кәсіпорынның 

қалыптасуы мен дамуының идеологиясын сипаттайды. Оның жасақталуы 
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ұжымды мақсатқа жетуге ынталандыратын қызмет желісін 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. Тиімді мазмұндалған тұжырымдама 

кәсіпорынға қатысты жағымды эмоциялар тудырады, ұжымды нақты іс-

әрекеттер жасауға жұмылдырады. Миссияны тұжырымдау-бұл фирма не 

істейді деген сұраққа жауап ғана емес, фирманың ролін анықтаудан артық 

нәрсе. Әрбір мақсатты жүйе бірнеше рөлдерді атқарады, мысалы 

тұтынушы, жеткізуші, жалдаушы, салық төлеуші. 

Тұжырымдама - бұл компанияның барлық рөлдерін біріктіретін 

мінез-құлық сызығы, оларсыз фирма немесе кез келген ұйым шоғырлана 

алмайды және біртұтас ретінде әрекет ете алмайды. Кәсіпорынның 

миссиясы ұйым мүшелерінің жұмысының маңызын ашады. Мысалы, 

кәсіпорынның тұжырымдамасы мынадай түрде тұжырымдалуы мүмкін: 

«Технология, бұйым үлгілерін үнемі жаңарту және қызметкерлер мен 

ұйымдардың әлеуетін дамыту жолымен өнімдер мен қызметтердің 

сапасын арттыру мақсатында тұтынушылардың қанағаттанушылығына 

қол жеткізу және қолдау, бұл сату көлемінің және нарықтағы үлестің 

тұрақты өсуіне және саладағы барынша пайда мен көшбасшылықты 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді». Тұжырымдамада қандай да бір 

дәрежеде идеалдар айтылады-кейде қол жеткізе алмайтын, бірақ оларға 

жақындау мүмкін және жақсырақ болатын нәтижелер. 

Бизнес тұжырымдамасына мыналар жатады: 

● бизнес мақсатын қалыптастыру; 

● қызмет стратегияларын жасақтау немесе мақсатқа қол жеткізудің 

нақты жолдарын табу; 

● қойылған мақсаттарға практикалық қол жеткізу құралдарын 

таңдау.  

Тұжырымдаманың жасақталуы бизнестің дамуы мен аяғынан тұрып 

кетуі үшін маңызды роль атқарады. Оның бизнестің табысты болуына 

әсері мыналар арқылы көрінеді: 

1. Концепцияның жасақталу процесі үлкен мәнге ие, өйткені фирма 

басшылығын өз қызметтеріне қатысты факторларды жан-жақты бағалауға 

мәжбүрлейді.  
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2. Тұжырымдаманы ұғыну бизнестің кең панорамасын алуға 

көмектеседі, бұл фирманың басшылығы мен қызметкерлеріне болып 

жатқан жағдайға құс ұшуы сияқты қарауға мүмкіндік береді, онсыз ұзақ 

мерзімді бәсекеге қабілеттілік пен бизнестің табысын қамтамасыз ету 

мүмкін емес 

3. Тұжырымдама фирманың ішінде де (оның қызметкерлеріне 

бизнестің мақсатын жақсы түсінуге мүмкіндік береді) және одан тыс 

(акционерлерге, жеткізушілерге және жеткізушілерге ақпаратты жеткізуге 

мүмкіндік береді) коммуникация үшін үлкен маңызға ие. 

Бизнес тұжырымдамасы белгілі бір факторлармен байланысты: 

 қажеттіліктерді қанағаттандыру шеңберінде; 

 тұтынушылар жиынтығымен; 

 өндірілген өніммен; 

 фирманың бәсекеге артықшылымен. 

Бизнес тұжырымдамасын, кәсіпорын қызметінің негізгі желісін 

әзірлеу кезінде тұтынушылардың қалауын ескеру қажет. Кәсіпорынның 

жарғысында немесе ережелерінде көрсетілген мақсаттардың тізбесі 

жеткіліксіз. Қызмет желісі әрқашан негізгі сұраққа жауап беруі тиіс: осы 

кәсіпорынның кімнің және қандай қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

құрылып, жұмыс істейді ? Бұл сұраққа анық әрі айқын жауап бергенде 

ғана кәсіпорын қызметін ұйымдастыру мүмкін болады. 

 

1.4. Жалдамалы - еңбек, тұтыну және қоғамдық-мемлекеттік 

бизнестің ерекшеліктері 

 

Бизнестік қызметі түрлерінің дамуы кәсіпкерлік қызметтің 

идеологиялық, ұйымдастырушылық, құқықтық, экономикалық және 

функционалдық элементтерінің қалыптасу процестерімен байланысты. 

Жалданып жұмыс істейтін, іскерлік қатынастардың тең құқылы 

қатысушылары болып табылатын азаматтар жалдамалы-еңбек бизнесінің 

негізі болып табылады. Жалдамалы қызметкерлердің іскерлік мүддесі 

табыс табудан тұрады және кәсіпкерлік құрылымдағы келісім-шарттық 

немесе өзге де негізде жұмыс істеу арқылы іске асырылады. Жалдамалы 
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қызметкерлер үшін мәмілелердегі пайда олардың лауазымдық міндеттерін 

орындау нәтижесінде алатын жеке табыс болып табылады. 

Өзінің еңбек мүдделерін іске асыра отырып, кәсіпкерлермен 

жасалған мәмілелерді жүзеге асырудан пайда ала отырып, жалдамалы 

қызметкерлер өздерінің жалдамалы-еңбек бизнесін жүзеге асырады. 

Қызметкер мен кәсіпкер арасындағы мәміленің мәні – еңбек болып 

табылады. Жұмыс күші тауар бола алмайды, өйткені ол еңбек келісім-

шартын жасасқаннан кейін өз тасымалдаушысынан біржола 

шеттетілмейді. 

Кәсіпкер мен қызметкердің арасындағы мәміле – жалдау келісімі, 

онда жалдау мерзімі, шарттары және жалдау келісіміне тән басқа да сәттер 

айтылады.  Мәміле жасасу кезінде екі тарап - жұмысшылар да, 

кәсіпкерлер де белсенді таңдау жасап, экономикалық тәуекелдерді 

қабылдайды. Екі тарап – жұмыс беруші мен жалдамалы қызметкер – 

жалдау туралы келісімнің талаптарын бұзғаны үшін өзара жауапты.  

Жалдамалы қызметкерлердің кәсіпкерлік құрылымдардың 

акцияларын сатып алу нәтижесінде меншік иелеріне айнала отырып, 

немесе жалдау туралы келісімнің мерзімі өткеннен кейін өз ісін ашуға 

өзінің әлеуметтік мәртебесін өзгертуге мүмкіндігі бар.  

Тұтынушы бизнесін барлық азаматтар жүзеге асырады, ол 

адамдардың іскерлік қатынастар жүйесіне жалпы қатысуын көрсетеді. 

Тұтынушылар іскерлік қатынастардың тең құқылы қатысушылары болып 

табылады. 

Тұтынушылық бизнес адамдардың өндірістің түпкілікті 

нәтижелеріне деген қызығушылығын көрсетеді. Бұл нәтижеге қол 

жеткізудің ең жақсы шарттарын іздеуге тікелей бағытталған қызмет. 

Тұтыну бизнесі бір мезгілде теңдестіруші күш және кәсіпкерлерді 

тұтынушылардың сұраныстары деп санауға ғана емес, сонымен қатар 

тұтынушыларды іскерлік байланыстар бойынша табиғи серіктес ретінде 

қабылдауға мәжбүрлей отырып, кәсіпкерлік бизнеске қатысты стимулятор 

болып табылады. 
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Тұтынушы бизнесінің қатысушылары жеке тұлғалар да, кәсіпкерлер 

де -басқа кәсіпкерлік құрылымдардың өнімдерін тұтынушылар ретінде 

әрекет етеді 

Тұтыну бизнесінің негізін-тұтыну және қызмет көрсетуге жеке меншік 

құрайды. 

Мемлекеттік бизнестің табиғаты іскерлік қатынастарды дамытудағы 

мемлекеттің белсенді рөлімен тығыз байланысты. Қазіргі нарықтық 

экономикада мемлекет іскерлік қатынастар субъектілеріне қатысты 

сыртқы күш ретінде емес, іскерлік қатынастар жүйесінің атрибуты ретінде 

әрекет етеді. Егер іскерлік қатынастардың әрбір субъектісі өз қызметінде 

елде жалпы қабылданған ережелер мен осы елдің заңдары болып 

табылатын нормаларды басшылыққа алса, оған іскерлік қатынастардың 

еркін қатысушысы ретіндегі ұстанымын үнемі жаңғырту қамтамасыз 

етіледі.  

Іскерлік қатынастарды дамытуға жағдай жасау үшін мемлекет 

экономикада белгілі бір функцияларды орындайды. Олардың қатарына 

мыналар жатады: заңдар мен басқа да директивтік құжаттарды қабылдау, 

олардың сақталуын бақылау; іскерлік қатынастарға қатысушыларды 

қызметтің белгілі бір түрлерімен (салық, баға, несие, амортизация 

нормалары, еңбекақы төлеудің шекті деңгейлері және жұмыс күнінің 

ұзақтығы) айналысуға жанама ынталандыру әдістерін қолдану; 

экономиканың белгілі бір салаларында кірістерді қайта бөлу және 

қызметті қаржыландыру үшін мемлекеттік бюджетті пайдалану; өнімнің 

белгілі бір түрлерін шығаруға мемлекеттік тапсырыстарды бөлу( 

қызметтердің белгілі бір түрін көрсету, жұмыстардың белгілі бір түрлерін 

орындау); ұлттық экономиканы дамытуды жоспарлау экономиканың 

«мемлекеттік» секторын қалыптастыру. 

Қоғамдық-мемлекеттік бизнес мемлекеттік органдардың іс-

әрекеттерді орындауынан тұрады, олардың барысында соңғылары бизнес 

субъектілерінің басқа үлгілерінің серіктестері болып табылады және 

ерекше мемлекеттік іскерлік мүддені іске асырады. Мұндай серіктестік 

мынадай әрекеттерден көрінеді: 
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 мемлекет республикалық және коммуналдық унитарлық 

кәсіпорындар ретінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырады; 

 мемлекет кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік меншіктен 

мемлекеттік емес (мұндай процестер бизнес субъектілерін жекешелендіру 

және акционерлеу деп аталады) және кері (мұндай процестер кәсіпкерлік 

құрылымдарды мемлекет меншігіне алу деп аталады) ауыстырады; 

 мемлекет кәсіпкерлік бизнес субъектілері шығаратын өнімдерге, 

қызметтер мен жұмыстарға тапсырыс берушінің рөлін атқарады; 

 мемлекет бір компаниялардан қаржы қаражатын алып, оларды 

басқа компанияларға бере отырып, бюджет ресурстарын қайта бөледі; 

 экономиканы реттеу және бағдарламалау әдістерін қолдана 

отырып, мемлекет капиталдың салааралық қозғалысына, іскерлік 

қатынастардың түрлі субъектілері арасында белгілі бір қатынастарды 

орнатуға ықпал етеді; 

 мемлекет өзінің және шетелдік бизнес субъектілерінің қызметіне 

ықпал ете отырып немесе кедергі жасай отырып, сыртқы экономикалық 

және кеден саясатын жүргізеді.  

Мемлекеттің осындай іс-әрекеттерінде көрініс табатын мемлекеттік 

іскерлік мүдделер көп немесе аз дәрежеде іс жүзінде нақты бар 

мүдделерді біртұтас ретінде көрсетеді. 

Мемлекеттік бизнестің мазмұны өз міндеттерін орындау кезінде 

мемлекеттік қызметшілер ерікті түрде немесе еріксіз кәсіпкерлікпен 

айналысады. Нарықтық экономикасы бар елдердің барлығында 

мемлекеттік қызметкерлерге кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым 

салынатынын атап өткен жөн. 

Алайда мемлекеттік бизнес деп біз мемлекеттік қызметшілердің 

кәсіпкерлік табыс әкелетін жанама қызметті орындамауын, өз міндеттерін 

негізгі жұмыс орны бойынша яғни мемлекеттік органдарда атқаруын 

түсінеміз. Мұндай әрекеттер бизнес ретінде келесі негіздер бойынша 

саралануы мүмкін: 

 жеке іскерлік мүдделер экономиканы мемлекеттік реттеудің кез 

келген нысандары арқылы көрінеді; 



28 
 

 қабылданған шешімдер мен құжаттар, еркін немесе еріксіз, 

бизнестің бір субъектілеріне басқалардан белгілі бір артықшылықтар 

береді: шағын бизнесті қолдауға арналған кез келген құжат шағын бизнес 

кәсіпкерлерін ірі кәсіпкерлік субъектілерімен салыстырғанда тиімді 

жағдайға қояды; импорттық кедендік тарифтерді арттыру туралы кез 

келген шешім отандық өнім өндірушілерге артықшылықтар береді 

(импорттаушыларына қарағанда); 

Бизнес инфрақұрылымы-бұл іскерлік қарым-қатынастардың 

қозғалысын жан-жақты көрсететін және осы қарым-қатынастарды 

бірыңғай тұтастыққа байланыстыратын ұйымдық-құқықтық нысандардың 

жиынтығы. 

Экономикадағы мұндай нысандар (бизнес инфрақұрылымының 

элементтері): 

 несие жүйесі және коммерциялық банктер;  

 тауар, шикізат, қор және валюта биржаларында ұйымдық 

ресімделген делдалдық; 

 аукциондар, жәрмеңкелер және ұйымдастырылған Биржалық емес 

делдалдықтың басқа да нысандары; 

 еңбек биржалары; 

 ақпараттық технологиялар және іскерлік коммуникация 

құралдары; 

 салық жүйесі және салық инспекциясы; 

 сақтандыру компаниялары; 

 жарнамалық және ақпараттық агенттіктер, бұқаралық ақпарат 

құралдары; сауда палаталары, іскер адамдардың басқа да бірлестіктері; 

 кеден жүйесі; 

 жалданып жұмыс істейтін кәсіподақтар; 

 коммерциялық көрме кешендері; 

 кадрларды даярлау жүйесі; 

 кеңес (консалтингтік) компаниялар; 

 аудиторлық компаниялар; 

 іскерлік белсенділікті ынталандыруға арналған қоғамдық және 

мемлекеттік қоғамдық қорлар. 
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Қазіргі заманғы бизнестің инфрақұрылымы-іскерлік қатынастардың 

ажырамас құрамдас бөлігі. Онда аталған элементтердің болуына 

байланысты бизнес адамдар арасындағы қатынастардың өркениетті 

формасы болып табылады. 

Бизнестегі маңызды мәселе серіктестік болып табылады. 

Серіктестік өндіріс, тауар алмасу, сауда, қаржы қатынастары саласында 

жүзеге асырылуы мүмкін. Серіктестерді таңдау-өте маңызды мәселе, 

бизнестегі табыс немесе сәтсіздік айтарлықтай дәрежеде оған тәуелді. 

Кіммен жұмыс істеу, серіктестерге кімді таңдау, қажетті байланыстарды 

кіммен жолға қою керек? Бұл сұрақтарға жауап беру үшін "бүрлерді 

терген" бизнесмендердің жұмыс тәжірибесіне жүгіну пайдалы. Бұл 

сұрақтарға жауап беру үшін, бұрын «соққыға жығылған» кәсіпкерлердің 

тәжірибесіне жүгінген пайдалы. Олардың тәжірибесі белгісіз адамдармен 

байланыстан аулақ болу және аз таныс адамдарды серіктестерге алмау 

керектігін куәландырады. Серіктес таңдауда басты назарды байланыс пен 

жұмыс күшіне яғни кадрларға аудару қажет. 
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2 ТАҚЫРЫП 

БИЗНЕСТІҢ ІШКІ ЖӘНЕ СЫРТҚЫ ОРТАСЫ 

 

2.1 Бизнестің сыртқы ортасы 

2.2 Бизнестің ішкі ортасы 

 

2.1 Бизнестің ішкі ортасы 

 

Ішкі орта кәсіпорынішілік жоспарлау және басқару процесінде 

кәсіпорын тарапынан реттеуге келетін өнімді (қызметтерді) өндіру және 

өткізу шарттарын қамтиды). Бұл ішкі ортаның сыртқы ортадан негізгі 

айырмашылығы болып табылады (соңғы факторлар ұйымның жұмысында 

ескерілуі қажет, бірақ олардың өзгеруіне әсер ете алмайды). 

Ішкі орта факторларына кәсіпорынның құрылымы, оның мақсаты 

мен міндеттері, өндіріс технологиясы және адамдар - олардың қабілеттері, 

қажеттіліктері мен біліктіліктері жатады. Барлық ішкі факторлар өзара 

байланысты. Олардың біреуінің өзгеруі белгілі бір дәрежеде басқаларына 

әсер етеді. 

 

                         КӘСІПОРЫН 

 

1 сурет. Ішкі факторлардың өзара байланысы 

 

Кәсіпорын басшылығы, менеджер әрбір ішкі фактордың бизнестің 

сәттілігіне әсер ету дәрежесін нақты түсініп, қажет болған жағдайда оны 

дұрыс бағытта өзгертуі керек. Сондықтан ішкі орта факторлары ұйым 

басшылығының тұрақты назарын талап етеді Олардың негізгі 

сипаттамаларын қысқаша қарастырайық. 1-суретте көрсетілгендей, ішкі 

факторлардың барлық жиынтығының ортасында ұйымның мақсаты 

қойылған. Өйткені мақсат- бұл белгілі бір кәсіпорынның командасы 

Адамдар Технология  

Міндеттер  Құрылым  

Мақсаты  
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бірлесе жұмыс істеуге ұмтылатын нақты нәтиже немесе қалаған нәтиже. 

Бизнес тұжырымдамасын әзірлеу оның мақсаттарын тұжырымдауды 

көздейді.  

Мақсат қою кәсіпорынның өзінің қызмет бағытында көрінетін негізгі 

функцияларын жүзеге асыруға ықпал етеді. Белгілі бір мақсаттарды қоя 

отырып, кәсіпкер кәсіпорынның және оның ұжымының барлық қызметіне 

бағытталуы тиіс басты бағдарларды тұжырымдайды. Жоспарлау 

барысында ұйым басшылығы мақсаттарды әзірлеп, ұжымға хабарлайды. 

Бұл процесс ұжымның барлық мүшелерінің іс-қимылдарын үйлестірудің 

қуатты тетігі болып табылады, өйткені ол не үшін қол жеткізуге 

болатынын білуге мүмкіндік береді. Мақсаттармен анықталған бағыт 

кәсіпорын басшылығының барлық кейінгі шешімдеріне сәйкес келеді. 

Демек, егер кәсіпорында мақсат болмаса, онда оны басқару да жоқ деген 

сөз. 

Кәсіпорынның мақсаттарына сүйене отырып, олар бөлімшелердің 

әрқайсысы үшін жасалады. Бұл ретте соңғылардың мақсаттары 

кәсіпорынның дамуына нақты үлес құрауы және басқа бөлімшелердің 

міндеттеріне қайшы келмеуі тиіс. 

Мақсат ұйымдастыру, уәждеу және бақылау функцияларын 

орындай отырып, кәсіпорынды басқару жүйесінің бастапқы элементі 

болып табылады. 

Кәсіпорын мақсаты ұжымды нәтижеге қол жеткізуге жұмылдырады. 

Кәсіпорын мақсатын анықтауда бірнеше сұрақ туындайды: 

 қандай  мақсатты таңдау және оны қалай қою керек? 

 ол қаншалықты маңызды және оған қол жеткізу мүмкіндігі қалай 

бағаланады ? 

Әдеттегі мақсаттарға аталған кәсіпорынның өткізу нарықтарындағы 

орнына, бизнес көлемінің өсуіне, оның табыстылығына, рентабельділігіне 

және басқа да сипаттамаларына байланысты мақсаттар жатады. Сонымен 

қатар, тікелей функционалды нәтижелерге қол жеткізуге ықпал ететін 

көмекші мақсаттар тұжырымдалуы және белгіленуі мүмкін (сурет 2). 
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2 сурет. Кәсіпорын қызметінің мақсаттары 

 

Ішкі ортаның маңызды элементі- бұл басқару деңгейлері мен 

қызметтік аймақтар арасындағы логикалық байланыс, ұйымның 

мақсаттарына барынша тиімді қол жеткізуге мүмкіндік беретін формада 

құрылатын кәсіпорынның құрылымы болып табылады. Бұндағы міндет 

ұйымға болып жатқан өзгерістерге үнемі бейімделуге мүмкіндік беріп 

қана қоймай, сонымен бірге осы процеске белсенді ықпал ететін ұйымдық 

құрылымды құру болып табылады. Бұл құрылым ұйымның стратегиясына 

(демек, нарық талаптарына) сүйенетінін білдіреді.  

Құрылымды құру еңбекті бөлуге негізделген. Барлық жұмыстың 

құрамдас бөліктерге бөлінуі еңбекті көлденең бөлу деп аталады. Әр түрлі 

кәсіпорындардағы еңбекті көлденең бөлу дәрежесі бірдей емес, ол 

өндірістің ауқымы мен күрделілігіне байланысты. Кәсіпорын неғұрлым 

үлкен және күрделі болса, соғұрлым еңбекті бөлу деңгейі жоғары және 

керісінше. Еңбекті көлденең бөлу негізінде ерекше нақты тапсырмаларды 

орындайтын ұйымның бөлімшелері құрылады. Олар әдетте бөлімдер 

немесе қызметтер деп аталады. 

Себебі ұйымдағы адамдардың жұмысы құрамдас бөліктерге 

бөлінеді, біреу оны табысты болу үшін үйлестіруі тиіс. Бұл үшін еңбекті 

тікелей бөлу жүзеге асырылады. 

Осылайша, ұйымда еңбек бөлінісінің екі ішкі нысаны бар. Біріншісі-

еңбекті жалпы қызметтің бір бөлігін құрайтын компоненттерге бөлу, яғни 

еңбекті көлденең бөлу. Екінші еңбек бөлінісі деп аталады және ол 
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адамдардың іс-қимылдарын үйлестіру бойынша жұмысты өз іс-

әрекеттерінен бөледі. 

Кәсіпорындағы еңбек бөлінісінің тағы бір бағыты - міндеттерді 

тұжырымдау. Міндет-алдын ала келісілген мерзімде алдын ала келісілген 

тәсілмен орындалуы тиіс ұйғарылған жұмыс, жұмыс сериясы немесе 

жұмыс бөлігі. Техникалық көзқарас тұрғысынан қарағанда , міндеттер 

қызметкерге емес, лауазымдарға тағайындалады Құрылым туралы 

басшылықтың шешімі негізінде әрбір лауазым ұйымның мақсаттарына 

қол жеткізуге қажетті үлес ретінде қарастырылатын бірқатар міндеттерді 

қамтиды. Егер міндет белгіленген тәртіпте және алдын-ала белгіленген 

мерзімде орындалса, ұйым табысты жұмыс істейді деп есептеледі. 

Ең маңызды ішкі айнымалы - бұл технология. Технологияны 

материалдардағы, ақпараттағы немесе адамдардағы қажетті өзгерістерді 

жүзеге асыру үшін қажет дағдылардың, құрал-саймандардың, 

құралдардың және тиісті техникалық білімнің жиынтығы ретінде 

анықтауға болады.  

Міндеттер мен технология өзара тығыз байланысты. Тапсырманы 

орындау нақты технологияны түскен материалды нысанға түрлендіру 

құралы ретінде пайдалануды қамтиды. Шын мәнінде, технология - бұл 

шикізатты қажетті өнімге айналдыруға мүмкіндік беретін әдіс. 

Ешқандай технология пайдалы бола алмайды және ұжымның 

ынтымағынсыз ешқандай міндет орындалмайды. Басшылық басқа адамдар 

арқылы ұйымның белгіленген мақсаттарына жетеді. Демек, адамдар 

табыстың орталық факторы болып табылады. Адамның қоғамдағы мінез-

құлқы тұлға және сыртқы ортаның жеке сипаттамаларының күрделі 

үйлесімділігінің нәтижесі болып табылады. 

Кәсіпорында адамдар өзара әрекеттегі мүдделер мен құндылықтар, 

уәждер мен талаптар, ынталандыру мен әлеуметтік шектеулер өрісінде 

болады. Жиынтығында бұл оның қызметтегі белсенділігі мен тәртіптілігін 

анықтайды (талаптар мен шектеулерді ұстануға әзірлігі). Адам қызметінің 

белсенділігіне әсер ететін компоненттердің өзара байланысы суретте 

көрсетілген.  
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3 сурет. Адам белсенділігінің факторлары 

 

 

2.2 Бизнестің сыртқы ортасы 

 

Кәсіпорын сыртқы ортамен тұрақты өзара әрекеттесумен 

сипатталатын ашық жүйе болып табылады. 

Бизнестің сыртқы ортасы деп кәсіпорынның жұмыс істеуіне әсер 

ететін және оның тиісті ден қоюын талап ететін қоршаған ортаның барлық 

жағдайлары мен факторлары түсініледі. Бизнес ашық жүйе ретінде 

ресурстарды, энергияны, кадрларды, тұтынушыларды және т. б. жеткізуге 

қатысты сыртқы ортаға байланысты. 

Бизнестің сыртқы ортасы бірқатар қасиеттермен сипатталады: 

 Факторлардың өзара тәуелділігі: бір фактордың өзгеруі 

басқаларына әсер етеді. 

 Күрделілігі: бизнес жауап беруі тиіс факторлар саны 

 Динамикалық: орта өзгеруінің салыстырмалы жылдамдығы 

 Белгісіздік: орта туралы ақпараттың салыстырмалы саны және 

оның дәлдігіне сенімділік. 

Адам 

 

Қажеттілік  

Себептер 

Мүдделер  

Ынталандыру  

 

Қызметтің белсенділігі  

Міндеттер  

Құндылық 
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Бизнестің сыртқы ортасының құрамын екі топқа бөлуге болады (бұл 

олардың кәсіпорын қызметіне әсер ету дәрежесін есепке алуды 

жеңілдетеді): 

Бизнеске тікелей әсер ету ортасы: микроорта бизнеске тікелей 

әсер ететін және өз кезегінде кәсіпорын қызметіне тікелей әсер ететін 

факторларды қамтиды: заңдар мен мемлекеттік реттеуші органдар, адами 

ресурстар, жеткізушілер, тұтынушылар және бәсекелестер. 

Бизнеске жанама әсер ету ортасы: макроорта бизнеске тікелей 

әсер етпейтін, бірақ кейіннен оған әсер ететін факторларды қамтиды. Бұл 

экономиканың жай-күйі, ғылыми-техникалық прогресс, қоғамдағы 

әлеуметтік-мәдени және саяси өзгерістер, табиғи-географиялық және 

демографиялық көрсеткіштер туралы болып отыр 

Әдетте кәсіпорын қазіргі және келешектегі қызметінің нәтижелеріне 

қандай факторлар және қандай дәрежеде әсер ететінін және бизнесті 

табысты жүргізу үшін қандай шараларды қабылдау қажеттігін өзі 

анықтайды 

Бизнестің сыртқы ортасы факторларының негізгі топтарын - 

экономикалық ортаны, ғылыми-техникалық прогресті, саяси және 

құқықтық ортаны, әлеуметтік-мәдени жағдайларды, демографиялық және 

табиғи-географиялық ортаны қарастырайық. 

Бизнестің экономикалық ортасы оны ұйымдастыру, қызмет ету 

және тиімділік шарттарын сипаттайды. Бұл халықтың сатып алу қабілеті, 

ол өз кезегінде ағымдағы кірістер мен бағалардың деңгейіне, 

экономикалық өрлеу немесе құлдырауға, жұмыссыздық деңгейіне, салық 

жүйесіне және т. б. байланысты. Экономикалық орта макроэкономикалық 

факторлар мен сыртқы микроортаны қамтиды. 

 

Кесте 5. Айнымалы макроэкономикалық факторлар 

Ішкі Сыртқы 

 жұмыссыздық және инфляция 

деңгейі 

 капитал салымы динамикасы және 

жалпы ұлттық өнім 

 несие алуға қол жетерімділік 

 салық салу деңгейі 

 төлем баланстары және ішкі сауда жағдайы 

 тауарлар мен капиталды әкелу-әкету 

еркіндігінің дәрежесі 

 валюталық курстар 

 әлемдік нарықтардағы конъюнктура 
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Бизнестің сыртқы шағын ортасының маңызды элементі-ресурстық 

және тұтыну нарықтары. Ресурстық нарықтар еңбек, капитал, жер, 

ақпарат, инфрақұрылым қызметтері нарықтарын қамтиды. Тұтыну нарығы 

- өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы тауарлар мен қызметтер 

нарығынан тұрады. Осы және басқа нарықтардың негізгі сипаттамалары-

бұл сұраныс, ұсыныс, баға.  

Сыртқы микроорта сондай-ақ жеткізушілерді, сатып алушыларды, 

делдалдарды және бәсекелестерді қамтиды. 

Бизнесте ғылыми-техникалық прогресс үлкен рөл атқарады. Бұл 

бәсекелестіктің дамуымен, өнімнің тез моральдық тозуына, оның өмірлік 

циклінің төмендеуіне және тауарлардың жаңа түрлерін әзірлеудің 

жеделдеуі есебінен жаңа өнімдер мен технологиялардың пайда болу 

уақытының қысқаруымен байланысты. Ғылыми-техникалық прогрестің 

негізгі бағыттары кестеде көрсетілген.  

 

Кесте 6. Ғылыми-техникалық прогрестің негізгі бағыттары 

Біртіндеп жетілдіру Аралық нысандарды құру Түбегейлі өзгеріс 

Бизнеске әсері 

 

қызмет аясы мен мүмкіндіктерін кеңейту 

бәсекеге қабілеттілік және тиімділік 

жағымсыз салдардың қауіптілігі және мемлекеттік және қоғамдық бақылауды қатаңдату 

 

Бизнестің ғылыми-техникалық ортасы - бұл технологиялар, 

материалдар, дайын өнім. Бұл факторларды дәстүрлі, сондай-ақ жаңа, 

перспективалы деп бағалауға болады. 

Бизнестің жағдайы айтарлықтай дәрежеде мемлекет саясатына 

байланысты. Бизнестің саяси және құқықтық ортасы мемлекеттің ішкі 

және сыртқы саясатын, конституциялық және экономикалық құқықты, 

мемлекеттік мекемелер мен қоғамдық ұйымдарды қамтиды. 

 

 

 

 

 



37 
 

Кесте 7. Бизнестің саяси және құқықтық ортасы 

Саяси және құқықтық орта 

Ішкі және сыртқы саясат  Конституциялық және 

экономикалық құқық 

Субьектілер                                                  Құралдар 

биліктің заң шығарушы, атқарушы                 заңдар мен қаулылар 

және сот органдары 

саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар            ережелер мен нормалар 

бағдарламалар 

Республикалық, өңірлік және жергілікті 

Ынталандыру БИЗНЕС Ынталандыру 

 Шектеулер                                            Шектеулер 

 

Бұл факторлардың барлығы қандай да бір дәрежеде бизнеске 

ынталандырушы немесе шектеуші әсер етеді. Бизнес негізгі 

көзқарастарын, құндылықтары мен мінез-құлық нормаларын 

қалыптастыратын нақты қоғамда тұратын адамдардың қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін жүзеге асырылады. Сондықтан бизнестегі табыс 

немесе сәтсіздік кәсіпорын қызметінде осы факторлардың қаншалықты 

толық есепке алынғанына тікелей байланысты.Әлеуметтік-мәдени 

факторлардың құрамы мен сипаттамасы және олардың бизнеске әсері 

кестеде көрсетілген. 
 

Кесте 8. Бизнестің әлеуметтік – мәдени ортасы 

Бизнестің әлеуметтік – мәдени ортасы 

Жанұя Адам Әлеуметтік топ 

 

Адамгершілік және діни 

нормалар 

Мәдени ұстанымдар мен 

құндылықтар 

Өмір салты 

 дүниетаным 

 моральдық 

 діни және қоғамға 

көзқарас 

 нанымдар 

 ұлттық мәдениет және 

өнер 

 салт-дәстүрлер мен әдет-

ғұрыптар 

 мәдени-тарихи мұраға 

көзқарас 

 өмірлік мақсаттар мен 

құндылықтар 

 мінез-құлық 

 қарым-қатынас 

 тұтынушылық 

басымдықтар 

БИЗНЕС 

 нарықтағы сұраныс пен ұсыныс 

 этика және әлеуметтік мақсаттар 

 қоғаммен байланыс 



38 
 

Бизнестің демографиялық ортасы халықтың саны, жыныстық-жас 

құрамы, оның жұмыспен қамтылуымен, білім деңгейімен анықталады. бұл 

факторлардың барлығы кәсіпорын қызметінде есепке алуды талап етеді.  

 

Кесте 9. Бизнестің демографиялық ортасы 

Бизнестің демографиялық ортасы 

ТҰРҒЫНДАР 

Құрамы Еңбекпен қамтылу Қозғалысы 

 жасы мен жынысы 

 отбасы 

 тұрғылықты жері 

 ұлттық 

 қызмет түрі мен кәсібі 

бойынша бөлу 

 ішкі және сыртқы көші-

қон 

 тұрақты көші-қон 

 тұрақты, уақытша, 

маятниктік миграциялар 

 көші-қон балансы 

Серпіні 

 саны 

 туылу 

 өлім 

 өсім 

Білім деңгейі 

 оқушылар саны 

 әртүрлі деңгейдегі адамдардың үлесі 

 жоғары білікті мамандар даярлау 

 

  Сұраныс және нарық сыйымдылығы 

 Нарықты саралау 

 Еңбек нарығын қалыптастыру және жұмыс күшін қайта 

бөлу 

 БИЗНЕС 

 

Табиғи-географиялық орта бизнес жүзеге асырылатын табиғи 

жағдайлар мен экологиялық ортаны сипаттайды. Бұл шикізаттың, 

энергоресурстардың болуы және қол жетімділігі, климаттық, маусымдық 

жағдайлар, сондай-ақ ластану дәрежесі және табиғатта табиғи теңгерімнің 

бұзылу дәрежесіне қатысты. Бизнестегі табыс немесе сәтсіздік 

кәсіпорынның орналасу ауданы қаншалықты сәтті немесе дұрыс 

таңдалмағанына байланысты. Бизнестің табиғи географиялық ортасы 

құрамы мен сипаттамасы мына кестеде көрсетілген. 
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Кесте 10. Бизнестің табиғи географиялық ортасы 

Бизнестің табиғи географиялық ортасы 

Орта ресурстары Ортаның сапалылығы 

 жер 

 су 

 биологиялық 

 минералды шикізаттық 

 жылу энергетикалық 

 климаттық 

 рекреациялық 

 ресурстармен қамтамасыз етілуі және 

оларды игеру үшін қол жетімділігі 

 топырақ құнарлылығы 

 экожүйелердің өнімділігі 

 жыл мезгілдерінің ұзақтығы 

 табиғаттағы табиғи баланстың ластану 

және бұзылу дәрежесі 

 

Бизнестің орналасқан жері сыртқы ортаның көптеген 

факторларымен, ең алдымен көліктік қолжетімділікпен, жұмыс күшімен, 

шикізатпен, материалдармен, энергиямен, басқа да ресурстармен 

қамтамасыз етілумен анықталады. Бұл факторлар кәсіпорындарды 

орналастыруға, шикізатты жеткізуге, өнімді өткізуге және жұмыс күшін 

қолдануға тікелей әсер етеді. Бұл факторлар мен шығындарды бағалау 

кәсіпорынды макродеңгейде, яғни осы бизнесті табысты жүргізуге 

болатын нақты елдің, өңірдің, жердің орналасу орнын сәтті таңдауға 

мүмкіндік береді. 

Кәсіпорын сыртқы ортамен тұрақты түрде алмасып тұрады, өйткені 

сыртқы орта өндірістік әлеуетті қалыптастыру және қолдау үшін қажетті 

өндірістік ресурстар көзі болып табылады. Сыртқы ортаның факторлары 

кәсіпорын мен оның қызметтері тарапынан бақыланбайды. Кәсіпорыннан 

тыс, сыртқы ортада болып жатқан оқиғалардың әсерінен кәсіпорын 

басшылары өзгеріс жағдайларға бейімделіп, ішкі ұйымдық құрылымды 

өзгертуге мәжбүр болады.  
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3 ТАҚЫРЫП 

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ҰЙЫМДЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ 

НЫСАНДАРЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ 

 

3.1 Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандары 

3.2 Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-экономикалық нысандары 

3.3 Қазақстан Республикасында бизнесті мемлекеттік қолдау 

 

3.1 Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандары 

 

Азаматтардың, оралмандардың және заңды тұлғалардың мүлікті 

пайдалану, тауарларды өндіру, сату, жұмыстарды орындау, қызметтер 

көрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған, жеке меншік құқығына 

(жеке кәсіпкерлікке) не шаруашылық жүргізу немесе мемлекеттік 

кәсіпорынды жедел басқару құқығына (мемлекеттік кәсіпкерлікке) 

негізделген дербес, бастамашыл қызметі кәсіпкерлік болып табылады.  

Кәсіпкерлік қызмет тек Қазақстан Республикасының заңдарымен ғана 

шектелуі мүмкін. Кәсіпкерлік субъектілері кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыру кезінде, мемлекеттік органдар, мемлекеттік органдардың 

лауазымды адамдары кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру 

кезінде Қазақстан Республикасы Конституциясының, осы Кодекстің және 

Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінің 

талаптарын сақтауға міндетті. 

Әркімнің кәсіпкерлік қызмет еркіндігіне, өз мүлкін кез келген заңды 

кәсіпкерлік қызмет үшін еркін пайдалануға құқығы бар. Кәсіпкерлік 

субъектілері Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған 

кез келген кәсіпкерлік қызмет түрлерін жүзеге асыруға құқылы. 

Кәсіпкерлік субъектілері өздерінің меншік нысанына және кез 

келген өзге де мән-жайларға қарамастан, заң мен сот алдында тең. 

Кәсіпкерлік субъектілері кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру кезінде тең 

мүмкіндіктерге ие болады. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_#z0
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Кәсіпкерлік субъектісі болып табылатын заңды тұлға Қазақстан 

Республикасының Азаматтық кодексінде көзделген ұйымдық-құқықтық 

нысанда құрылуы мүмкін. 

Кәсіпорныңызды тіркей отырып, сіз кәсіпкерліктің ұйымдық-

құқықтық нысанын таңдай аласыз. Бұған көп нәрсе тәуелді болады: 

кәсіпкерлікті тіркеу және жүргізу ерекшеліктері; бухгалтерлік есептілік; 

қаржылық тәуекелдердің көлемі; салықтар; табыс; заңды жауапкершілік. 

Кәсіпкерліктің бастапқы кезеңінде таңдау екі нысанның арасында тұрады 

– жеке кәсіпкер (ЖК) және жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС). 

Олардың арасындағы айырмашылықты талдап көрейік. Сіз өзіңіздің жеке 

бизнесіңізді жеке тұлға ретінде, яғни жеке кәсіпкер (ЖК) бола аласыз 

немесе жеке тұлға құрған заңды тұлға (ЖШС) арқылы жұмыс жасай 

аласыз. Мысалы, белгілі бір Сұлтанов жеке кәсіпкер Сұлтанов ретінде 

жұмыс істей алады немесе ол «Спорт әлемі» ЖШС деген атпен ЖШС 

жасай алады және осы заңды тұлғаның атынан бүкіл кәсіпкерлікті жүргізе 

алады. 

Жеке кәсіпкер – бұл азаматтың өзі, ал заңды тұлға – кәсіпкерліктің 

тәуелсіз ойыншысы деп айтуға болады, және оны осы заңды тұлғаны 

құрған азаматпен сәйкестендіру мүмкін емес. 

 

Кесте 11. Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық нысандары 

Ұйымдық-

құқықтық 

нысанның атауы 

Анықтамасы 

Жеке кәсіпкерлік субъектілері 

Жеке кәсіпкерлік Қазақстан Республикасы азаматтарының, оралмандардың таза 

табыс алуға бағытталған, жеке тұлғалардың өздерінің 

меншігіне негізделген және жеке тұлғалардың атынан олардың 

тәуекелі үшін және мүліктік жауапкершілігімен жүзеге 

асырылатын дербес, бастамашылық қызметі. 

Жеке кәсіпкерлік жеке немесе бірлескен кәсіпкерлік түрінде 

жүзеге асырылады. 

Жеке кәсіпкерлік Оны бір жеке тұлға өзіне меншік құқығындағы меншік құқығы 

негізінде, сондай-ақ мүлікті пайдалануға және (немесе) оған 

билік етуге мүмкіндік беретін басқа құқықтың негізінде дербес 

жүзеге асырады. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K940001000_#z0
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Жеке кәсіпкерлік фермерлік шаруашылық нысанын пайдалана 

отырып жүзеге асырылуы мүмкін. 

Бірлескен 

кәсіпкерлік 

Оны жеке тұлғалар тобы (жеке кәсіпкерлер) өзіне тиесілі мүлік 

негізінде жалпы меншік негізінде, сондай-ақ мүлікті бірлесіп 

пайдалануға және (немесе) оған билік етуге мүмкіндік беретін 

басқа құқықтың негізінде жүзеге асырады. 

Шаруа немесе 

фермерлік 

қожалықтары 

Жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өндіру үшін ауыл шаруашылығы мақсатындағы 

жерлерді пайдаланумен, сондай-ақ осы өнімді қайта өңдеумен 

және өткізумен тығыз байланысты адамдардың еңбек бірлестігі. 

Заңды тұлғалардың кәсіпкерлігі 

Заңды тұлға Меншік, экономикалық басқару немесе жедел басқару негізінде 

жеке меншігі бар және өз мүлкімен осы мүлік үшін жауап 

беретін ұйым өз атынан мүліктік және жеке мүліктік емес 

құқықтар мен міндеттерді иемденіп, жүзеге асыра алады, сотта 

талапкер және жауапкер бола алады. Заңды тұлғаның дербес 

балансы немесе сметасы болуы тиіс. 

Шаруашылық серіктестік, акционерлік қоғам және өндірістік 

кооператив қана мемлекеттік емес коммерциялық заңды 

тұлғалардың ұйымдық-құқықтық нысандары бола алады. 

Шаруашылық 

серіктестігі 

 

Құрылтайшылардың (қатысушылардың) үлестеріне 

(салымдарына) бөлінген коммерциялық ұйым шаруашылық 

серіктестік деп танылады. Құрылтайшылардың 

(қатысушылардың) салымдары есебінен құрылған, сондай-ақ 

шаруашылық серіктестігі өз қызметі үдерісінде өндірген және 

сатып алған мүлік серіктестікке меншік құқығымен тиесілі 

болады. 

Шаруашылық серіктестіктер толық серіктестік, сенім 

серіктестігі, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер, қосымша 

жауапкершілігі бар серіктестіктер нысанында құрылуы мүмкін. 

Толық серіктестік Қатысушылар толық серіктестіктің мүлкі жеткіліксіз болған 

кезде оның міндеттемелері бойынша өздеріне тиесілі барлық 

мүлікпен ортақ жауапкершілікте болатын серіктестік толық деп 

танылады. 

Коммандиттік 

серіктестік 

Серіктестіктің міндеттемелері бойынша өзінің барлық мүлкімен 

(толық жолдастарымен) қосымша жауап беретін бір немесе одан 

да көп қатысушылармен қатар, жауапкершілігі серіктестіктің 

(салымшылардың) мүлкіне өздері салған салым сомасымен 

шектелетін және серіктестіктің кәсіпкерлік қызметті жүзеге 

асыруына қатыспайтын бір немесе одан да көп қатысушыларды 

қамтитын серіктестік коммандиттік деп танылады. 
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Қосымша 

жауапкершілігі бар 

серіктестік 

Қатысушылары оның міндеттемелері бойынша жарғылық 

капиталға өзінің салымдарымен, ал бұл сома жеткіліксіз болған 

жағдайда - оларға қосымша тиесілі мүлікпен олар енгізген 

салымдарға еселенген мөлшерде жауап беретін серіктестік 

қосымша жауапкершілігі бар серіктестік деп танылады. 

Жауапкершілігі 

шектеулі 

серіктестігі 

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік - жарғылық капиталы 

құрылтай құжаттарында айқындалған мөлшердегі үлестерге 

бөлінетін бір немесе бірнеше тұлға құрған серіктестік; 

жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қатысушылары оның 

міндеттемелері бойынша жауап бермейді және серіктестіктің 

қызметіне байланысты шығындар тәуекелдерін олардың 

жарналары шегінде көтереді. 

Акционерлік қоғам Акционерлік қоғам - өз қызметін жүзеге асыру үшін қаражат 

тарту мақсатында акция шығаратын заңды тұлға. Акционерлік 

қоғамның акционерлері оның міндеттемелері бойынша жауап 

бермейді және заң актілерінде көзделген жағдайларды 

қоспағанда, оларға тиесілі акциялар құны шегінде қоғам 

қызметіне байланысты шығындар тәуекелін көтереді. 

Өндірістік 

кооперативі 

Өндірістік кооператив ретінде азаматтардың жеке еңбекке 

қатысуымен және мүшелерінің мүліктік салымдар одағы 

негізінде бірлескен кәсіпкерлік қызметке мүшелік негізінде 

азаматтардың ерікті бірлестігі танылады. 

 

 

3.2 Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-экономикалық нысандары 

 

Кәсіпкерліктің негізгі және әлемдік тәжірибеде кеңінен таралған 

ұйымдық-экономикалық нысандарына мыналарды жатқызуға болады: 

Корпорация-бұл оның қатысушыларының мүдделерін қорғау үшін 

құрылған ұйым; ол кәсіби бірлестіктің немесе мемлекеттік басқарудың 

нысаны бола алады.  Жаһандану жағдайында халықаралық 

корпорациялардың ерекше түрі – трансұлттық корпорациялар (мысалы: 

Microsoft, Siemens, General Motors, Coca-Cola, Raiffeisenbank және т.б.) 

құрылды. 

Концерн-бұл мүдделердің ортақтығы негізінде түрлі салалардың 

кәсіпорындары мен ұйымдарын біріктіру нысаны. Біріктірудің басқа 

түрлерімен салыстырғанда неғұрлым «қатаң» болып табылады, өйткені 

концерн мүшелері құқықтарының бір бөлігі алқалы басқару органына 
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беріледі. Концерндегі кәсіпорындар өзара шарттар мен капиталмен 

байланысты. Концернге қатысушылардың әрқайсысы заңды тұлға 

мәртебесін нақтылы сақтайды, бұл ретте бас кәсіпорынның еншілес 

компаниясы немесе филиалы болуы мүмкін. Концерндер, әдетте, машина 

жасау, ауыр өнеркәсіп, автомобиль жасау және т.б. салаларында 

құрылады. 

Картель-бұл тауарларды өндіру және өткізу, жұмыс күшін жалдау, 

баға құру және т. б. мәселелерді реттеу туралы келісімге негізделген 

бірлестік нысаны. Картельге кіретін кәсіпорындар өзінің өндірістік және 

коммерциялық дербестігін сақтайды, бұл оларға қызметтің жалпы 

қағидалары (бағалар, жеткізу шарттары, квоталар, өндіріс көлемдері, 

өткізу нарықтары және т. б.) бойынша картель келісімін қабылдауға 

кедергі келтірмейді. Халықаралық картельдің үлгісі ОПЕК (мұнай 

экспорттаушы елдер ұйымы) болып табылады. 

Консорциум-заемдарды немесе акцияларды орналастыру бойынша 

белгілі бір қаржылық операцияларды не пайда табу мақсатында бірыңғай 

жобаны жүзеге асыру үшін бірнеше банк немесе өнеркәсіптік 

кәсіпорындар мен бірлестіктер арасындағы келісім нәтижесінде пайда 

болған уақытша немесе тұрақты құрылым. Бұл ретте консорциумға кіретін 

барлық кәсіпорындар мен бірлестіктер өзінің заңды дербестігін толық 

сақтайды, бірақ қойылған міндетті жүзеге асыру үшін бірыңғай 

басшылыққа бағынады. Мұндай бірлестікте консорциум өзінің тапсырыс 

берушілері алдындағы борыштар бойынша ортақ жауапкершілікте 

болады. Консорциумдар әдетте техникалық күрделі инновациялық өнім 

өндіру үшін құрылады. 

Синдикат-коммерциялық қызметті бірлесіп ұйымдастыру 

мақсатында кәсіпорындарды біріктіру (жабдықтау және өткізу, баға 

белгілеу және т. б.). Синдикат құрамына кіретін кәсіпорындар 

экономикалық және заңды тәуелсіздікті сақтайды. 

Трест-бұл шаруашылық және заңды дербестігін жоғалтқан және 

бірыңғай жоспар бойынша әрекет ететін кәсіпорындарды біріктіру 

нысаны. Трест үшін басқаруды орталықтандырудың жоғары дәрежесі тән. 

Трест әдетте акционерлік қоғам түрінде құрылады. Трестте картель мен 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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синдикаттан гөрі капиталдың неғұрлым көп шоғырлануы оның бәсекелесу 

қабілетін күшейтеді, ал оның қатысушыларына неғұрлым жоғары пайда 

әкеледі. Қосылу деңгейіне қарай трест толық қосылған кәсіпорындардың 

бірлестіктеріне және қатысушылары іс жүзінде басты қаржы орталығына 

– холдингтік компанияға бағына отырып ресми дербестікті сақтайтын 

бірлестіктерге бөлінеді. 

Қаржы-өнеркәсіп топтары-өнеркәсіптік, банктік, сақтандыру және 

сауда капиталдарын, сондай-ақ мемлекеттік тіркеу рәсімінен өткен 

бірнеше заңды тәуелсіз кәсіпорындар мен ұйымдардың зияткерлік 

әлеуетін біріктіру болып табылады. 

Холдинг-бұл қатысу жүйесі, акциялардың бақылау пакетін иелену 

арқылы еншілес кәсіпорындарды басқару мақсатында ірі кәсіпорындар 

құратын заңды тұлға, акционерлік компания. Холдингті былай бөледі: таза 

холдинг-арнайы бақылау мен басқару үшін және аралас холдинг-басқару 

мен қызмет үшін. 

Осылайша, экономикалық үдерістерді жаһандандырудың және 

бәсекелестікті қатаңдатудың қазіргі заманғы жағдайларында, өндірістік-

шаруашылық қызметті неғұрлым тиімді жүзеге асыруды ұйымдастыру 

процесінде кәсіпкерлер алдында бірігудің қандай да бір нысанын таңдау 

проблемасы тұр, олардың негізгілері корпорация, концерн, картель, 

консорциум, синдикат, трест, холдинг және қаржы өнеркәсіптік топтар 

болып табылады. 

Кәсіпкерлік қызметтің әр түрлі нысандарының 

артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Іс-әрекет еркіндігі  

Жеке кәсіпкер (ЖК) өз іс-әрекеттерін ешкіммен келіспестен өзі 

шешім қабылдай алады, оларды жоя алады, оларды өзгерте алады, сатып 

алады және сата алады. Әріптестікте, егер олар бизнес құлдырауына 

әкелуі мүмкін келісілмеген іс-әрекеттер жасай бастаса, әріптестердің 

қандай да бір мәселеге қатысты пікірлерден тарайтынына тәуекел әрқашан 

да бар.  

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Қаржы қаражаты  

Әріптестік оны құрған кезде бірнеше адамның капиталы 

пайдаланылғандықтан, мол қаржылық мүмкіндіктерге ие болады. Көбіне, 

кәсіп ашу кезінде кәсіпкердің жеткілікті Қаржылық ресурстар болмайды. 

Заңды тұлға шеңберінде капиталды біріктіру оны ұлғайтуға және 

кәсіпкерліктің қарқынды өсуіне ықпал етуге мүмкіндік береді.  

Тиімді қызметті ынталандыру  

Егер ол еш нәрсе жасамаса, оны ешкім жасамайтынын ЖК біледі. Ол 

өзінің кемшіліктерімен бетпе-бет кездеседі және олармен тиімді күресуді 

үйренеді. Жауапкершілік салмағы оны үнемі өзін-өзі жетілдіруге мәжбүр 

етеді. Әріптестікте қатысушылардың бірі өз жауапкершілігін басқасына 

беруге тырысады, бизнестен кетеді немесе өз міндеттерін жартылай 

орындайды деген қауіп бар.  

Басқарудағы мамандану  

Әріптестікті ұйымдастыра отырып, компаньондар жауапкершілікті 

өзара бөлісе алады, мұнда әркім өзіне сенімді және сауатты болатын 

саланы алады: біреу маркетингпен айналыса алады, бірі жеткізушілермен 

сөйлесе алады, ал бірі қаржылық құжаттаманы жүргізе алады. Жеке 

кәсіпкер «өз ісінің хас шебері» болуы керек, әсіресе егер жалдамалы 

жұмысшыларды тартуға қаражаты жетпесе. Қызметтің қандай да бір 

аспектісі зардап шегетіні сөзсіз.  

Қаржылық жауапкершілік  

Қазақстандағы жеке кәсіпкерлер жеке тұлғалармен теңестіріледі, 

яғни сізде жеке тұлға ретінде де, жеке кәсіпкер ретінде де бір ЖСН 

болады, сондықтан жеке тұлға ретінде барлық жауапкершілік сізге 

жүктеледі. Егер шығындар мен сәтсіздіктер туындаса, жеке кәсіпкер жеке 

мүліктің жоғалуына дейін барлық тәуекелдерді өз мойнына алады. 

Әріптестік жағдайында шығындар барлық компаниялар арасында бөлінеді 

және кәсіпкерлікті жоғалту тәуекелі азаяды.  

Фирманың тарау қаупі  

Егер әріптестік иелерінің бірі бизнеске деген қызығушылықты 

жоғалтса немесе одан шығуды шешсе, заңды тұлғаның әрбір қатысушысы 

оған қаржылық және өз құзыреттерімен жауап береді. ЖК өзі өз бизнес-
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қызметін реттейді және оны тоқтату немесе жалғастыру туралы шешім 

қабылдайды. 

 

3.3 Қазақстан Республикасында бизнесті мемлекеттік қолдау 

 

Бизнесті мемлекеттік қолдау деп Қазақстан Республикасында бизнес, 

кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру, кәсіпкерлік бастаманы іске асыру 

үшін қолайлы құқықтық, экономикалық жағдайлар жасау жөніндегі 

мемлекеттік шаралар кешені түсініледі. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

Қазақстан Республикасының бизнес қоғамдастығы мен мемлекеттік билік 

органдары арасында кәсіпкерлік бастаманы іске асыру және өзара тиімді 

әріптестікті дамыту үшін қолайлы құқықтық, экономикалық және 

әлеуметтік жағдайларды қамтамасыз ету, сондай-ақ дара кәсіпкерлердің 

және (немесе) заңды тұлғалардың қауымдастық (одақ) нысанындағы 

бірлестіктерінің қызметін ынталандыру және қолдау мақсатында 

құрылған, кәсіпкерлік субъектілері одағын білдіретін коммерциялық 

емес ұйым болып табылады. 

Ұлттық палатаны құрудың мақсаты Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерліктің өсуі мен одан әрі дамуы үшін институционалдық негізді 

қалыптастыру болып табылады. 

Ұлттық палатаның міндеттері: 

 кәсіпкерлік қоғамдастықты шоғырландыру; 

 кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін 

білдіру, қамтамасыз ету және қорғау; 

 кәсіпкерлік субъектілері мен олардың қауымдастықтарының 

(одақтарының) мемлекеттік органдармен тиімді өзара іс-қимылын 

ұйымдастыру; 

 Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік бастаманы іске асыру 

үшін қолайлы құқықтық, экономикалық және әлеуметтік жағдайлар 

жасауға жәрдемдесу; 

 Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік мүдделерін қозғайтын 

заңнамасын жетілдіру процесіне қатысу; 
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 Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген өзге де 

міндеттер болып табылады. 

Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мынадай негізгі бағыттар 

бойынша жүзеге асырылады: 

1) шағын және орта кәсіпкерлік; 

2) агроөнеркәсіптік кешен және ауылдық жердегі кәсіпкерлік 

қызметтің ауыл шаруашылығына жатпайтын түрлері; 

3) индустриялық-инновациялық қызмет; 

4) арнайы экономикалық аймақтар; 

4-1) индустриялық аймақтар; 

5) инвестициялық қызмет; 

6) отандық тауар өндірушілердің кәсіпкерлігі; 

7) тұрғын үй құрылысы. 

Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау Қазақстан 

Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда өзге де 

бағыттар бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін. 

Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау жеке кәсіпкерлікті 

мемлекеттік қолдаудың мынадай негізгі түрлерін қамтиды: 

 қаржылық және мүліктік қолдау; 

 инфрақұрылымдық қолдау; 

 жеке кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың қаржы 

институттарын, мемлекеттiк органдар жанынан жеке кәсiпкерлiк 

проблемаларын зерделеу және оны дамыту ұсыныстарын әзiрлеу 

жөнiндегi ғылыми-зерттеу институттарын құруды және дамытуды 

қамтитын институционалдық қолдау; 

 жеке кәсiпкерлiкті ақпараттық-талдамалық, оқу-әдiснамалық, 

ғылыми-әдiстемелiк қолдауды қамтитын ақпараттық қолдау. 

Жеке кәсіпкерлікті қаржылық және мүліктік қолдау мыналардан 

тұрады: 

 тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) кепілдік 

берілген көлемін сатып алу; 

 бюджет қаражаты есебінен қарыздар беру; 



49 
 

 екінші деңгейдегі банктер, ұлттық даму институттары және 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де заңды тұлғалар 

арқылы кредит беруді ұйымдастыру; 

 экономика салаларында әлеуметтік маңызы бар жобаларды 

ұйымдастыру және іске асыру үшін мемлекеттік гранттар беру; 

 жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктер, 

Қазақстанның Даму Банкі және лизинг қызметін жүзеге асыратын өзге де 

заңды тұлғалар беретін кредиттер және олар жасайтын лизинг мәмілелері 

бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау; 

 жеке кәсіпкерлік субъектілеріне микроқаржы ұйымдары 

беретін микрокредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау; 

 шығыстарды және (немесе) шығындарды өтеу және (немесе) 

субсидиялау; 

 жеке кәсіпкерлік субъектілерінің кредиттеріне ішінара кепілдік 

беру; 

 лизинг. 

Жеке кәсіпкерлік субъектілерінің бастамаларын мемлекет 

тарапынан қаржылық қолдауды, оның ішінде Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, акцияларының бақылау пакеті 

ұлттық басқарушы холдингке тиесілі кәсіпкерлікті дамытудың арнайы 

қоры жүзеге асырады. Жеке кәсіпкерлікті қаржылық және қаржылық 

емес қолдауды ұсыну арқылы Қазақстан Республикасында жеке 

кәсіпкерлікті сапалы дамытуға жәрдемдесу арнайы қор қызметінің негізгі 

мақсаты болып табылады. Арнайы қордың негізгі міндеттері: 

1) микроқаржы ұйымдарының қызметін дамыту; 

2) жеке кәсіпкерлік субъектілері екінші деңгейдегі банктерден және 

өзге де заңды тұлғалардан кредиттер алған кезде оларға кепілдік беру 

жүйесін құру; 

3) қаржы лизингін дамыту; 

4) жеке кәсіпкерлікті жүзеге асыру, оның ішінде жеке кәсіпкерлікті 

қаржылық және мүліктік қолдау мәселелері бойынша оқыту және 

консалтинг; 
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5) жеке кәсіпкерлік мәселелері бойынша ақпараттық-талдамалық 

қолдау; 

6) қаражатты екiншi деңгейдегi банктерде және өзге де заңды 

тұлғаларда негізделген түрде орналастыру жолымен, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының заңнамасында тікелей көзделген өзге де 

тәсілдермен жеке кәсіпкерлік субъектілерін қаржыландыру; 

7) жеке кәсіпкерлік субъектілеріне екінші деңгейдегі банктер, 

Қазақстанның Даму Банкі және лизинг қызметін жүзеге асыратын өзге де 

заңды тұлғалар беретін кредиттер және олар жасайтын лизинг мәмілелері 

бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау; 

7-1) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке 

кәсіпкерлік субъектілері шығарған және қызметін Қазақстан 

Республикасының аумағында жүзеге асыратын қор биржасының тізіміне 

енгізілген облигациялар бойынша купондық сыйақы мөлшерлемесін 

субсидиялау; 

8) жеке кәсіпкерлік идеясын насихаттау; 

9) жеке кәсіпкерлік субъектілерін қолдау бағдарламаларының іске 

асырылуына мониторингті жүзеге асыру; 

10) арнайы қордың жарғысына сәйкес басқа да міндеттер болып 

табылады. 

Арнайы қордың міндеттерін іске асыру тәртібі мен шарттарын 

ұлттық басқарушы холдинг айқындайды 

Шағын және орта кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау шағын 

кәсiпкерлiктi мемлекеттiк қолдау түрлері бойынша мыналарды: 

 шағын және орта кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң мемлекеттiк 

қаржылық, материалдық-техникалық және ақпараттық ресурстарды, 

сондай-ақ ғылыми-техникалық әзiрлемелер мен технологияларды 

пайдалануы үшiн жағдайлар жасауды; 

 мемлекеттiк тiркеудiң және таратудың оңайлатылған тәртiбiн 

белгiлеудi; 

 салық салудың оңтайлы режимiн белгiлеудi; 

 шағын және орта кәсiпкерлiкке кредит беру бағдарламаларын 

қабылдауды; 
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 шағын және орта кәсiпкерлiктi қолдау және дамыту үшiн  

 инвестицияларды, оның iшiнде шетелдiк инвестицияларды 

тарту және пайдалану жүйесiн жасауды; 

 шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне ағымдағы жылы 

осы тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін 

бөлінген жиынтық мәндегі жалпы көлемнің кемінде елу пайызы 

мөлшерінде белгіленетін шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне 

сатып алуды жүргізу туралы ақпарат беруді; 

 шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне тауарларды, 

жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуға қатысу 

мәселелері бойынша консультация беруді;  

 жұмыс iстеп тұрған шағын және орта кәсiпкерлiктi қолдау мен 

дамытудың оқу және зерттеу орталықтарын, консалтингтiк ұйымдар мен 

ақпараттық жүйелерiн дамыту және жаңаларын құру жолымен кадрлар 

даярлауды, қайта даярлауды және олардың бiлiктiлiгiн арттыруды 

ұйымдастыруды, сондай-ақ шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту 

саласында тәжірибе алмасу бойынша халықаралық бағдарламалар мен 

жобаларды іске асыруды қоса алғанда, жүзеге асырылады. 

Шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң қалыптасуы кезеңiнде өндiрiстiк 

үй-жайлар, жабдықтар беру, ұйымдастырушылық, құқықтық, қаржылық, 

консалтингтiк және ақпараттық қызметтер көрсету арқылы оларға қолдау 

көрсету үшiн құрылатын заңды тұлға бизнес-инкубатор болып 

табылады. Бизнес-инкубаторлар шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiнiң 

қалыптасуына және дамуына жәрдем көрсету үшiн құрылады. 

Бизнес-инкубатордың мiндеттерi: 

 бизнес-инкубаторға орналастыру үшiн шағын кәсiпкерлiк 

субъектiлерiн iрiктеу; 

 шағын кәсiпкерлiк субъектiлерiне бiлiм беру, маркетингтiк, 

консалтингтiк және басқа да ұйымдастырушылық-басқарушылық 

қызметтер көрсету болып табылады. 

Еңбек өнімділігін арттыру және экономиканың басым 

секторларының дамуын ынталандыруды қамтамасыз ету мақсатында 

экологиялық қауіпсіздіктің қамтамасыз етілуін ескере отырып, 
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индустриялық-инновациялық жобаларды іске асыруға не отандық 

өңделген тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді ішкі 

және (немесе) сыртқы нарықтарға жылжытуға байланысты қызмет 

индустриялық-инновациялық қызмет болып табылады. 

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық 

қызметiн мемлекеттiк қолдау: 

1) индустриялық-инновациялық қызмет субъектiлерiне осы 

Кодекске сәйкес мемлекеттiк қолдау алуға тең қолжетiмдiлiктi 

қамтамасыз етуге; 

2) индустриялық-инновациялық қызмет субъектiлерiне мемлекеттiк 

қолдаудың ұсынылатын шараларының жариялылығына, атаулылығы мен 

транспаренттiлiгiне; 

3) мемлекет пен индустриялық-инновациялық қызмет субъектiлерi 

мүдделерiнiң теңгерiмдiлiгiн қамтамасыз етуге; 

4) индустриялық-инновациялық қызмет субъектiлерi индустриялық-

инновациялық жобалардың жеке-дара ерекшелiктерiн ескере отырып, 

оларды табысты iске асыру мақсатында мемлекеттiк қолдау шараларын 

оңтайландыруға; 

5) мемлекет пен индустриялық-инновациялық қызмет 

субъектiлерiнiң тұрақты өзара iс-қимылын қамтамасыз ететiн 

кешендiлiкке және жүйелiлiкке негiзделедi. 

Индустриялық-инновациялық инфрақұрылымның элементтерi 

мыналар болып табылады: 

1) арнайы экономикалық аймақтар; 

2) индустриялық аймақтар; 

3) технопарктер; 

4) тәуекелмен инвестицияланатын акционерлiк инвестициялық 

қорлар; 

4-1) венчурлік қорлар; 

5) технологияларды коммерцияландыру орталықтары; 

6) конструкторлық бюролар; 

7) технологиялар трансфертiнiң халықаралық орталықтары; 

8) инновациялық кластерлер 
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Арнайы экономикалық аймақ қызметтiң басым түрлерiн жүзеге 

асыру үшiн арнайы экономикалық аймақтың арнайы құқықтық режимi 

қолданылатын, дәл белгiленген шекаралары бар Қазақстан Республикасы 

аумағының бiр бөлiгiн білдіреді. 

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамтамасыз 

етілген, кәсіпкерлік қызмет объектiлерiн, оның ішінде өнеркәсіп, 

агроөнеркәсіптік кешен, туристік индустрия, көліктік логистика, 

қалдықтарды басқару саласындағы объектілерді орналастыру және 

пайдалану үшiн Қазақстан Республикасының заңнамасында белгiленген 

тәртiппен жеке кәсiпкерлiк субъектiлерiне берілетiн аумақ индустриялық 

аймақ болып табылады. 

Технологиялық дамыту саласындағы ұлттық даму институты немесе 

дербес білім беру ұйымы құрған не Қазақстан Республикасының Үкіметі 

айқындаған, индустриялық-инновациялық қызметтi iске асыру үшiн 

қолайлы жағдайлар жасалатын бiрыңғай материалдық-техникалық кешенi 

бар аумаққа меншiк құқығында немесе өзге де заңды негiздерде иелiк 

ететiн заңды тұлға технологиялық парк болып табылады. 

Қызметiнiң айрықша түрi «Инвестициялық және венчурлік қорлар 

туралы» Қазақстан Республикасы Заңында белгіленген талаптарға және 

өзiнiң инвестициялық декларациясына сәйкес осы қоғамның акционерлерi 

оның акцияларын төлеу үшiн қосқан ақшаны, сондай-ақ осындай 

инвестициялау нәтижесiнде алынған активтердi жинақтау мен 

инвестициялау болып табылатын акционерлiк қоғам акционерлiк 

инвестициялық қор болып табылады. 

«Инвестициялық және венчурлік қорлар туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңында белгіленген талаптарға сәйкес венчурлік 

қаржыландыру мақсаттарында ғана ақша мен өзге де мүлікті тартуды 

және жинақтауды жүзеге асыратын жай серіктестік немесе акционерлік 

қоғам немесе шаруашылық серіктестік нысанындағы заңды тұлға 

венчурлік қор болып табылады. 

Жаңа немесе жетiлдiрiлген тауарларды, процестер мен көрсетiлетiн 

қызметтердi нарыққа шығару мақсатында ғылыми және (немесе) ғылыми-

техникалық қызмет нәтижелерiн практикалық қолдануға байланысты, оң 
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экономикалық әсер алуға бағытталған қызметті (технологияларды 

коммерцияландыруды) жүзеге асыратын заңды тұлға, ғылыми ұйымның, 

жоғары оқу орнының немесе дербес бiлiм беру ұйымының құрылымдық 

немесе оқшауланған бөлiмшесi технологияларды коммерцияландыру 

орталығы болып табылады. 

Индустриялық-инновациялық қызмет субъектiлерiне жаңа немесе 

жетiлдiрiлген тауарлар өндiрудi ұйымдастыруда жәрдемдесу үшiн 

құрылған, материалдық-техникалық кешенге иелiк ететiн заңды тұлға 

конструкторлық бюро болып табылады.  

Технологиялар трансферті деп индустриялық-инновациялық 

қызмет субъектiлерінің меншік, иелену және (немесе) пайдалану құқығы 

Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым салынбаған тәсілдермен 

алынған жаңа немесе жетілдірілген технологияларды ендіру процесі 

түсініледі. 

Өзара iс-қимыл жасау және қолда бар мүмкiндiктердi бiрлесiп 

пайдалану, бiлiм және тәжiрибе алмасу, технологияларды тиiмдi беру, 

орнықты әрiптестiк байланыстарды жолға қою және ақпарат тарату 

арқылы индустриялық-инновациялық қызметтi ынталандыруға арналған, 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалған ғылыми 

ұйымдардың, бiлiм беру ұйымдарының, тәуекелмен инвестицияланатын 

акционерлiк инвестициялық қорлардың, венчурлік қорлардың, сондай-ақ 

жеке және (немесе) заңды тұлғалардың бiрлестiгi инновациялық кластер 

болып табылады. 

ҚР-да бизнесті, кәсіпкерлерді қолдауға арналған мемлекеттік 

бағдарламалар бар. Олардың кейбіріне тоқталсақ. 

«Бизнестің жол картасы-2020» кәсіпкерлікті қолдау мен 

дамытудың бірыңғай бағдарламасы. Бұл бағдарламаның төрт бағыты 

бар: 

1-бағыт. Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау; 

2-бағыт. Салалық қолдау; 

3-бағыт. Кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету; 

4-бағыт. Кәсіпкерлікті қолдаудың қаржылық емес шаралары. 
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«Бизнестің жол картасы-2020» мемлекеттік кәсіпкерлік дағдыларды 

дамыту бағдарламасы қаржылық емес қолдаудың келесідей түрлі 

құралдарын тегін пайдалануды ұсынады: бухгалтерлік қолдау; заң 

қызметтері; кедендік рәсімдер бойынша қызметтер; жобаны қолдау; 

маркетинг; ақпараттық технологиялар бойынша қызметтер; мемлекеттік 

сатып алу; мемлекеттік-жекеменшік әріптестік.  

Бағдарлама бойынша кеңесшілер қажетті қаржыландыру көзін 

таңдауға көмектеседі және несиелер бойынша пайыздық мөлшерлемелерді 

субсидиялау бойынша кеңес береді; банктік заемдар бойынша ішінара 

кепілдік (кепіл болмаған жағдайда); гранттық қаржыландыру алу; 

жетіспейтін өндірістік инфрақұрылыммен қамтамасыз ету; кәсіпкерлік 

субъектілеріне салалық қолдау алу (Services.atameken.kz веб-сайтынан 

білуге болады).  

Басым жобаларды жеңілдікпен несиелеу бағдарламасы 

(қарапайым заттар экономикасы) 

Бағдарлама шеңберінде бизнесмен 7 жылға дейінгі мерзімге 8% және 

5% мөлшерлеме бойынша (ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп үшін) 

инвестициялық мақсаттарға (70% - дан кем емес қарыз) және айналым 

қаражатын толықтыруға (30% - дан артық емес қарыз) кредит ала алады. 

Базалық талап: жұмыс орындарының санын сақтау/ұлғайту немесе 

табыстың 2 жылдан кейін 10%-ға өсуі. Жобаға қатысудың ең аз өзіндік 

үлесі: 20%. 

Гранттарды нысанындағы қолдау шаралары өңірлік бағдарлама 

үйлестірушілеріне нысаналы трансферттерді аудару арқылы бюджеттен 

қаржыландырылады. Мемлекеттік гранттарды мемлекет шағын 

кәсіпкерлік субъектілерінің, оның ішінде жаңадан бастаған жас 

кәсіпкерлердің, сондай-ақ әйелдердің, мүгедектердің және 50 жастан 

асқан адамдардың өтінімдерін іріктеу бойынша өткізілетін конкурстардың 

қорытындылары бойынша Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері 

арқылы береді. Сонымен қатар, конкурсқа қатысудың міндетті шарты 

сертификаттың, Бағдарлама шеңберіндегі оқу компонентінің болуы болып 

табылады. 
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Бір кәсіпкер үшін гранттың ең жоғары сомасы 3 000 000 (үш 

миллион) теңгеден аспайды. 

Бизнес-жобаның міндетті шарттары келесілер болып табылады: 

жобаның жаңашылдығы, бизнес-жобаның бәсекеге қабілеттілігі және 

дайындығы, сондай-ақ кәсіпкердің оны іске асыру шығындарын 

ұсынылатын гранттың кемінде 10% мөлшерінде, соның ішінде жеке 

жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікпен, сондай-ақ жаңа жұмыс 

орындарын құрумен бірге қаржыландыру. 

Кәсіпкерлер грант қаражатын келесі мақсаттарға пайдалануы 

тиіс: 

1) Негізгі құралдар мен материалдарды сатып алу; 

2) Материалдық емес активтерді сатып алу; 

3) технологияны сатып алу; 

4) франшизаға құқықтарды сатып алу; 

5) зерттеу жұмыстарына және/немесе жаңа технологияларды 

енгізуге байланысты шығыстар. 

Гранттар келесі кәсіпкерлерге берілмейді: 

1) қайта ұйымдастыру, тарату немесе банкроттық сатысында тұрған, 

сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес 

қызметі тоқтатыла тұрған; 

2) салық және мемлекеттік бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер бойынша берешегі бар; 

3) жылжымайтын мүлікті жалға беруге ұсынатын негізгі қызмет. 

Грант қаражаты жылжымайтын мүлік, жер учаскесін сатып алуға 

және жалға алу төлемі ретінде пайдаланыла алмайды. Мемлекеттік 

гранттарды ұсыну тәртібі ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітілген 

бағдарлама шеңберіндегі ережелермен регламенттеледі. 

Мемлекеттік гранттарды беруге қажетті құжаттардың 

тізбесі: 

1. Заңды тұлғаны немесе ЖК тіркеу туралы куәліктің көшірмесі. 

2. Салықтар, алымдар, жарналар бойынша бюджетпен есеп 

айырысудың жағдайы туралы анықтама. 
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3. Кәсіпкердің ағымдағы шотында ақшалай қаражаттың болуы 

туралы банктік шоттан үзінді көшірме немесе жылжымалы және/немесе 

жылжымайтын мүліктің бағалау құнын растайтын құжаттар. 

4. Өтінім беру сәтіндегі қызметкерлердің орташа саны туралы 

басшының қолымен және өтініш берушінің мөрімен расталған анықтама. 

5. Кәсіпкердің «Бизнес кеңесші» қысқа мерзімді оқудан өткенін 

растайтын анықтама құжатының көшірмесі (ҰКП немесе жұмыспен қамту 

бағдарламасының операторы). 

6. Бизнес-жоспар. 

7. Өкілге берілген сенімхат (қажет болған жағдайда). 

8. ЖШС үшін Жарғының көшірмесі. 

9. Егер қызмет түрі лицензиялауға жататын болса, лицензияның 

көшірмесі 

 

Кесте 12. ЖАО мемлекеттік гранттары 

Ұйымдастыру Бағдарламалар/ нысаналы мақсаты Сомасы 

ЖАО 

(Кәсіпкерлік 

басқармасы) 

Экономиканың басым секторларында, өңдеу 

өнеркәсібі салаларында жаңа бизнес-

идеяларды іске асыруға арналған өтеусіз 

мемлекеттік грант 

3 млн. теңгеге дейін 

Бизнес инкубациялау шеңберінде 

индустриялық-инновациялық жобаларды іске 

асыру,а арналған өтеусіз мемлекеттік грант 

жоба құнының 

80%-на дейін, 50 

млн. теңгеден 

артық емес 

 

ҚР агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың 2017-2021 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасы. Бағдарлама шеңберінде мемлекет 

несие төлеу бойынша кәсіпкерліктің кепілгері болып табылады, ауыл 

шаруашылығы және арнайы техника мен жабдықтарды, көлік құралдары 

мен құрылыс-монтаж жұмыстарын лизингке (жалға алуға) алуға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бағдарлама аясында айналым қаражатын 

толықтыруға ірі қара және ұсақ мал, жылқы және т.б. мал басын сатып 

алу; сүт қабылдау пунктері үшін техника сатып алу; ірі қара малдың 

аналық мал басын сатып алу; ауыл шаруашылық емес және ауыл 
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шаруашылық бизнес түрлерін ұйымдастыру және кеңейтуге несие алуға 

болады;.  

«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай 

кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы. Осы бағдарламаның үш бағыты бар:  

1-бағыт. Кәсіби біліктілікпен қамтамасыз ету: 

o Қажетті мамандықтар бойынша оқыту;  

o Өндірісте мамандарды даярлау. 

2-бағыт. Жаппай кәсіпкерлікті дамыту: 

o Ауылда және қалада 6% шағын несие беру; 

o Бастау-Бизнес кәсіпкерлік негіздеріне оқыту. 

 3-бағыт. Еңбек нарығын дамыту  

o Жұмысқа орналасуға жәрдемдесу;  

o Жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуге қолдау көрсету. 

Бағдарлама аясында бизнесмендер ауылда және қалада жылына 6% 

шағын несие ала алады,сондай-ақ «Бастау-Бизнес» және «Жас кәсіпкер» 

бағдарламасы бойынша кәсіпкерлік негіздеріне оқытудан, сұранысқа ие 

мамандықтар бойынша оқытудан және өндірісте мамандарды даярлаудан 

өтеді. «Бастау-Бизнес» бағдарламасының ұзақтығы 1 айды құрайды. Осы 

уақыт ішінде оның қатысушылары үздік бизнес-жаттықтырушылардан 

тренингтер өтеді; бизнес-жоспар құру бойынша дағдыларды меңгереді; 

қаржы институттары мен жергілікті атқарушы органдардан (ЖАО) 

грантты / жеңілдікті кепілдіктерді алу рәсімдерімен танысады. Бағдарлама 

шеңберінде қатысушылар 8 мыңға дейін несие ала алады. Айлық есептік 

көрсеткіш 60 айға дейінгі мерзімге 6% мөлшерлеме бойынша. 

Бағдарламаға қатысу үшін «Атамекен» КҚКО филиалына немесе КҚО, 

жұмыспен қамту орталығына немесе ЖАО-ға жүгіну қажет. Оқу 

аяқталғаннан кейін қатысушыларға стипендия төленеді.  

2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» нәтижелі жұмыспен 

қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында 

жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттар беру. 

Мемлекеттік гранттар бастапқы кәсіпкерлікті іске асыратын немесе іске 

асыруды жоспарлайтын Бағдарламаға қатысушыларға өтеусіз және 
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қайтарымсыз негізде беріледі. Мемлекеттік грант алуға үміткерлер 

сонымен қатар Бағдарлама аясында кәсіпкерлік негіздері бойынша оқудан 

өткен немесе Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша оқуды аяқтаған 

және бұрын басқа мемлекеттік бағдарламаларда қаржылық қолдау 

алмаған иммигранттар мен оралмандар болып табылады. Жаңа бизнес-

идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар 100 АЕК (2019 жылы 252 

500 теңге) және 200 АЕК (505 000 теңге) мөлшерінде беріледі: 

 

Кесте 13. Бизнес-идеяларды іске асыру үшін мемлекеттік гранттар беру 

Ұйымдастыру Бағдарламалар/ нысаналы мақсаты Сомасы 

ЖАО (Халықты 

жұмыспен қамту 

орталықтары) 

«Еңбек» ЕХӘҚМ " бағдарламасы бойынша жаңа 

бизнес-идеяларды іске асыруға мемлекеттік 

гранттар 

100 АЕК-ке 

және 200 АЕК-

ке дейін 

 

Мемлекеттік гранттар қажетті керек-жарақ, еңбек құралдарын, 

технологиялық жабдықтарды сатып алуға пайдаланылады. Мемлекеттік 

гранттар тұтынушылық мақсаттарға, кредиттік қарыздарды өтеуге, тұрғын 

үй жылжымайтын мүлік сатып алуға және салуға, жер учаскелерін сатып 

алуға, акцизделетін өнім өндіруге берілмейді.   

Мемлекеттік гранттарды Бағдарламаға қатысушының бір рет алуға 

ғана құқығы бар. Мемлекеттік грантты алуға арналған бағдарламаға 

қатысушылар үшін міндетті шарттар келесілер болып табылады:   

1) оны Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес салық 

органдарында тіркеу; 

2) ӨКП оң қорытындысының болуы; 

3) «Бастау – Бизнес» және «Жас кәсіпкер» жобасы бойынша немесе 

Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде оқуды аяқтау туралы 

құжаттың болуы. 

Мемлекеттік гранттардың қаражаты нысаналы мақсаты бойынша 

пайдаланылады. ӨКП мүдделі органдар мен ұйымдардың қатысуымен 

мемлекеттік грантты алуға үміткерлердің өтінімдерін қарау жөнінде 

комиссия құрады.   
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Мемлекеттік гранттар беру тетігі: 

1) мемлекеттік грантты алу үшін үміткерлер халықты жұмыспен 

қамту орталығына өтініш береді; 

2) халықты жұмыспен қамту орталықтары ұсынылған өтініштер мен 

құжаттарды қарайды, мемлекеттік гранттар алуға үміткерлердің тізімін 

қалыптастырады және ӨКП жанындағы комиссияның қарауына жібереді; 

3) ӨКП жанындағы комиссия қажетті құжаттарды қарайды, 

мемлекеттік грантты ұсыну/ұсынбау туралы қорытынды дайындайды 

және оларды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде халықты 

жұмыспен қамту орталығына тиісті қорытынды жібереді; 

4) қорытынды беру үшін ӨКП жанындағы комиссия қажет болған 

жағдайда жеке әңгімелесу өткізеді немесе мемлекеттік грант алуға үміткер 

адамдардан қосымша құжаттарды сұратады; 

5) халықты жұмыспен қамту орталығы қорытындыны алғаннан кейін 

үш жұмыс күні ішінде бұл туралы өтініш берушіні жазбаша хабардар 

етеді; 

6) ӨКП мемлекеттік грант берілген күннен бастап 12 ай ішінде 

қаражаттың мақсатты пайдаланылуына мониторинг жүргізеді және 

жобаны сүйемелдеу жөніндегі сервистік қызметтерді (маркетингтік, 

заңдық, бухгалтерлік және басқа да қызмет түрлері) ұсынуға жәрдем 

көрсетеді. 

Жаңа бизнес идеяларды іске асыруға мемлекеттік гранттар беру 

тәртібі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес бекітілген 

мемлекеттік гранттар беру қағидаларында айқындалады. Әрбір кәсіпкер 

мемлекеттік қолдау шараларына қол жеткізе алады.  
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II-ТАРАУ. БИЗНЕСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

4 ТАҚЫРЫП 

ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУШІ СУБЪЕКТІЛЕРДІ МЕМЛЕКЕТТІК 

ТІРКЕУ ЖӘНЕ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

4.1. Шаруашылық жүргізу субъектісін құрудың дайындық кезеңі 

4.2. Шаруашылық жүргізуші субъектінің құрылтай құжаттары 

 

4.1. Шаруашылық жүргізу субъектісін құрудың дайындық кезеңі 

 

Кәсіпкерліктің жетістігі, табысы таңдалған қызмет саласына, 

кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанына және басқару тактикасына 

байланысты. Жаңа кәсіпорын құру мәселесін шеше отырып, кәсіпкер 

қызмет саласын таңдап, меншікті және қарыз капиталын бизнеске 

инвестициялау мүмкіндігін қарастырып, қаржы ресурстарының өтелу 

мерзімін анықтауы тиіс. 

ҚР-да нарықтық экономиканы қалыптастырудың бірінші кезеңінде 

тұтыну тауарларының көтерме және бөлшек саудасы салыстырмалы түрде 

жылдам және елеулі кәсіпкерлік тиімділікті қамтамасыз етті. Кәсіпкерлік 

саласында түрлі іскерлік қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, құрылыс 

материалдарын сату, автомобильдерге қызмет көрсету және жөндеу 

сияқты қызмет салалары да қолайлы деп саналды. Соңғы жылдары 

инновациялық кәсіпкерлікке қызығушылық артуда. 

Кәсіпкерлік қызметтің басым нұсқасы кәсіпорын бірінші жұмыс 

істей бастаған және ассортиментті, бағаны алдын ала анықтауға, 

клиенттер мен тапсырыс берушілерді тартуға мүмкіндігі бар сала болып 

табылады. Алайда, егер бастапқы таңдаулы табыс әкелмесе, кәсіпкердің 

қызмет бағытының «қосалқы» нұсқасы болуы тиіс. 

Кәсіпкерлік пен жаңа кәсіпорын құрудың бастапқы нүктесі көбінесе 

жаңа өнім немесе қызмет идеясы болып табылады. Шешім қабылдау үшін 

нарықтың жай-күйін, бәсекелестердің жағдайын, сұраныс пен 
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сұраныстың, халықтың сатып алу қабілетінің өзгеруінің ғылыми 

болжамдарын мұқият зерделеусіз мүмкін емес. 

Қызмет саласын кәсіпкер өз қалауы бойынша айқындайды. Оны 

таңдау өте жауапты іс болып табылады және бірқатар факторларды талдау 

негізінде бірнеше кезеңде жүзеге асырылады. Ең алдымен, қабілеттері, 

білімі, шеберлігі, өмірлік талпыныстары бағаланады. Статистикалық 

мәліметтер бойынша кәсіпкерлердің 90% таныс қызмет саласында өз ісін 

бастайтынын көрсетеді. 

Бизнестің кейбір түрлері үшін бірқатар заңнамалық шектеулердің 

яғни құқықтық және экономикалық кедергілердің болуын ескерген жөн. 

Бұл қару мен оқ-дәрілердің кез келген түрлерін өндіруге, есірткі және улы 

заттарды дайындауға және сатуға, ликер-арақ және темекі бұйымдарын 

өндіруге, ордендер мен медальдар жасауға және басқа да бірқатар 

салаларға қатысты. Қызметтің нақты түрлері арнайы рұқсат (лицензия) 

негізінде ғана жүзеге асырылуы мүмкін. 

Әкімшілік шектеулерден басқа, кәсіпкерлікке ену кедергілерін 

еңсерумен байланысты таза экономикалық шектеулер бар. Олардың 

ішінде-бастапқы капитал салымдарының жоғары деңгейі, салынған 

қаражаттың өтелімділігінің ұзақ мерзімі, тәуекелдің жоғары дәрежесі және 

коммерциялық нәтижеге жетудегі белгісіздік және т. б. Сонымен қатар 

болжанып отырған қызмет саласы мен өңірдегі экономикалық 

конъюнктураны да ескерген жөн. Әдетте, жекелеген кейбір өңірлер 

қарқынды дамыса, ал басқаларында тоқырау байқалады. Сәйкесінше, 

кәсіпкерлер де дамып жатқан аймақтарға ұмтылады.  

Жоғарыда айтылғандар салаларға да қатысты: кейбіреулері тез 

дамиды, басқалары баяу, үшіншілері керісінше, құлдырауға келеді. Бизнес 

үшін жаңа серпінді салалар басым болып табылады. 

Сондай-ақ тиісті тауарлар немесе қызметтер нарығындағы жағдайды 

зерделеу қажет, бәсекелестер әлі иеленіп үлгермеген немесе жеткіліксіз 

пайдаланған, «нарық тауашасы» (ниша рынка) деп аталатын тауар 

немесе қызмет түрлерін анықтап алу қажет және оны тапқан қандай да бір 

өндірістің немесе коммерциялық қызмет көрсету түрінің пайдаға кенеліп, 

жылдам өсіп-дамуы мүмкін.  
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Американдық түсіндірме сөздігі «нарық тауашасы» ұғымына келесі 

анықтама береді: «біреудің жеке қабілеттері мен сипатына арнайы 

арналған жағдай немесе қызмет түрі». Бұл анықтама, ең дұрысы, 

нарықтың белгілі бір «тауашасына» іздеу және енгізу процесінің мәнін 

көрсетеді. 

Бұл үдерісті нақты кәсіпкердің салыстырмалы артықшылықтарына 

барынша сәйкес келетін тұтынушылардың айқын шеңбері бар қызмет 

саласының ауқымы бойынша шектеулі таңдау ретінде анықтауға болады. 

Нарықтың «тауашасын» таңдаудың мәні – «егер ол өте кішкентай болса 

да, ойынды өз өрісіне аудару" және содан кейін бұл жағдайда кәсіпкерге 

өз өрісінің артықшылықтарын тиісті түрде пайдалану. Көптеген шетелдік 

фирмалардың тәжірибесі көрсеткендей, барлық табысты кәсіпорындар өз 

тарихында міндетті түрде осындай нәрсе жасаған. 

Кәсіпорын үшін дұрыс «нарықтық тауашаны» таңдау үшін сіз 

өзіңіздің қабілетіңізді, бейімділіктеріңізді, біліктілігіңізді іс жүзінде 

қолдануға тырысуыңыз керек. 

«Тауашаны» іздеу бос кеңістікті іздеуге ұқсайды, оны тез арада 

толтыру керек. Шын мәнінде, нарықтың «тауашасы» - қоғамның пісіп 

жетілген және саналы қажеттіліктері мен мәселелерінің әлі толық саналы 

емес, дәстүрлі емес формалармен, әдістермен, оларды шешу және 

қанағаттандыру әдістерімен үйлесуі. 

Әсіресе жапон тәжірибесінде айқын дәлелденгендей, кәсіпкерлік 

идеяның көзі патенттік бюроның ақпараттық парақшалары және тіпті 

отандық және шетелдік мерзімді баспасөздегі ғылыми-техникалық 

ақпарат болуы мүмкін. Кез келген жағдайда басталған істің қалыптасуы 

мен дамуына қарай кәсіпкер өзінің ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-

конструкторлық қызметіне назар аударуы тиіс. 

Кез келген елдің экономикасында дәстүрлі және бұрынғы 

нарықтарда да мыңдаған «тауашаларды» табуға және тиімді толтыруға 

болады. Көптеген табысты компаниялар тез өсумен олардың 

басшыларының жаңа өнім жасауға ұмтылмауына емес, нарыққа осы 

саланың басқа да фирмалары сияқты сол өнім немесе қызмет көрсетуді 

мүлдем өзгеше түрде енгізуге міндетті. 
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Мәселен, АҚШ-та мекемелерге, іскерлік кездесулерге және көлікте 

тамақтануды ұйымдастыру және жеткізу бойынша қызметтер нарығы ескі 

және бұрыннан бөлінген болатын. «Макдермот» компаниясы осы қызмет 

түрін көрсету арқылы нарықта табысқа жете бастады. Алғашқы 5 жылдан 

кейін олардың қызметті сату көлемі 6,5 млн долларды құраса, 10 жылдан 

кейін 10 млн. долларды құрады. Осы компанияның негізін қалаушы және 

басшысы Т. Макдермот өздерінің табысқа жетуінің себебі- белгілі бір 

тұтынушылар ортасын таба алуда деп есептейді. Олар алдымен шағын 

және орташа дәрежедегі колледждерге, жеке мектептерге қызмет көрсете 

бастады. Ол үшін басқа бәсекелестермен салыстырғанда қызмет көрсету 

сапасын жоғары көтеру қажет болды. Бұл бұқаралық қызмет пен өндіріске 

бағытталған алыптар үшін қиын болған тұтынушылардың талғамдарын 

дәлірек табудың арқасында мүмкін болды. 

Егер жеткілікті қаныққан батыс нарығында кәсіпкерлер «кедергісіз» 

жаңа «тауашаларды» тауып жатса, онда отандық тапшы нарықта тиімді 

«тауашаны» табу мүмкіндігі орасан зор. Бұл әртүрлі тұтыну тауарларын 

өндіру және халыққа әртүрлі қызмет көрсету: кеңестік, ақпараттық, 

жарнамалық, зерттеу, делдалдық және т. б. Оларды тек дұрыс және 

уақытында тауып, тиісті істі ұйымдастыру қажет. 

Нарықтағы сұраныс пен ұсыныстың кез келген өзгерістеріне нақты 

жауап бере білу, қалғандары ертең ғана көретінді бүгінгі күні көре білу-

табысты кәсіпкерге тән қасиеттер. 

Бизнес кәсіпкер жеткілікті жақсы білетін, жұмыс тәжірибесі бар 

және таңдаған істің барлық ерекшеліктерін, нәзіктігін және нюанстарын 

ескеретін нарықтың «тауашасында» табысты әрі пайдалы болады. 

Бірақ ерте ме, кеш пе, осы тауашаға басуға тырысатын және сізбен 

бәсекелесе бастайтын тағы бір адам табатынын ұмытпау керек. 

Сондықтан сіздің мақсатыңыз әрдайым нарықтың келесі «тауашасын» 

іздеу болуы керек, оған қажет болған жағдайда компанияңызды бағыттай 

аласыз. 

Көптеген кәсіпкерлердің тәжірибесін жинақтап, келесідей 

қорытынды жасауғаболады: кез келген адам кәсіпкер бола алады. Өз ісін 

өмір тарихы, мінез-құлқы мен мақсаттары мүлдем әр түрлі адамдар 
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ашады. Тек бизнесте іс жүзінде табысқа жетуді қалайтындар төрт сатылы 

алгоритмді ұстануға тиіс. Біріншіден, олар шын мәнінде ойына алған істі 

істегісі келеді. Екіншіден, жетістіктерді үлкен емес, кішкентай 

қадамдардан бастау. Үшіншіден, әрбір кішкентай қадамнан кейін өз 

идеясын зерделеу және қайта бағалау қажет. Төртіншіден, келесі қадамды 

жасау. 

Бизнеспен айналысуды шешкен кәсіпкерге кәсіпорынның нысанын 

таңдау керек. Кәсіпорын түрін таңдай отырып, кәсіпкер ортақ 

иеленушілердің бірі әртүрлі себептер бойынша ісінен шыққан жағдайда 

қалыптасып жатқан кәсіпорын үшін мүмкін болатын салдарды алдын ала 

болжауы тиіс. 

 

4.2. Шаруашылық жүргізуші субъектінің құрылтай құжаттары 

 

Коммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеуді және олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік 

тіркеуді «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы 

(тіркеуші органдар) жүзеге асырады. 

 «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік қорпорациясының 

коммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу және олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік 

тіркеу саласындағы қызметін мемлекеттік бақылауды әділет органдары 

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге 

асырады. 

Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу үшiн тiркеушi органға Қазақстан 

Республикасының Әдiлет министрлiгi белгiлеген нысан бойынша өтiнiш 

берiледi және қазақ және орыс тiлдерiнде жасалған және үш данада 

ұсынылатын құрылтай құжаттары қоса беріледі. 

Шағын кәсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу үшін құрылтайшы (құрылтайшылар) тіркеуші органға 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі белгілеген нысан 

бойынша кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асырылуы басталғаны туралы 

хабарлама береді. 
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Шағын кәсіпкерлік субъектісіне жататын заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу «электрондық үкімет» веб-порталында толтырылатын 

электрондық хабарлама беру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. 

Шетелдік қатысатын шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жататын 

заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 

жататын Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларын тіркеу үшін 

белгіленген тәртіппен жүргізіледі. Егер Қазақстан Республикасы 

ратификациялаған халықаралық шарттарда өзгеше белгіленбесе, 

қосымша: 

o құрылтайшы – шетелдік заңды тұлғаның шет мемлекеттің 

заңнамасы бойынша заңды тұлға болып табылатынын куәландыратын, 

нотариат куәландырған қазақ және орыс тілдеріндегі аудармасымен бірге 

сауда тізілімінің заңдастырылған үзінді көшірмесі немесе басқа да 

заңдастырылған құжат; 

o нотариат куәландырған қазақ және орыс тілдеріндегі 

аудармасымен бірге шетелдік құрылтайшының паспортының көшірмесі 

немесе жеке басын куәландыратын басқа да құжат ұсынылуға тиіс. 

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманы беру 

кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың басталғаны жөнінде хабарламаны 

қабылдау туралы растау болып табылады. Заңды тұлғаны мемлекеттік 

тіркеу туралы анықтаманы беру кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудың 

басталғаны туралы хабарлама берілген күннен кейінгі бір жұмыс күнінен 

кешіктірілмей жүзеге асырылады. 

Орта және ірі кәсiпкерлiк субъектiсіне жататын заңды тұлғаны 

мемлекеттiк тіркеу кезiнде өтiнiшке құрылтайшы немесе 

құрылтайшылардың бiреуi қол қояды не шетелдiк немесе шетелдік заңды 

тұлға, Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе мемлекеттiк органдар 

не Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жалғыз құрылтайшы не 

құрылтайшылардың бірі болып табылатын жағдайларда, 

құрылтайшының уәкiлеттiк берген адамы қол қояды және оны Қазақстан 

Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, нотариаттық 

тәртiппен куәландырылған құрылтай құжаттарын қоса бере отырып, 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына бередi. 
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Филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу үшін тіркеуші органға 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі белгілеген нысан 

бойынша өтініш беріледі. Өтінішке филиалды (өкілдікті) құратын заңды 

тұлға уәкілеттік берген адам қол қояды және ол заңды тұлғаның мөрімен 

бекемделеді. 

Қайта ұйымдастыру жолымен құрылатын заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу үшін тіркеуші органға: 

1) Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі белгілеген 

нысан бойынша өтініш; 

2) заңды тұлға мүлкiнің меншiк иесінiң немесе меншiк иесi 

уәкiлеттік берген органның, құрылтайшылардың (қатысушылардың) 

шешiмi, заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында уәкiлеттік берiлген 

органның шешiмi немесе Қазақстан Республикасының заңдарында 

көзделген жағдайларда сот шешiмi; 

3) заңды тұлға мүлкінің меншік иесі немесе заңды тұлғаны қайта 

ұйымдастыру туралы шешімді қабылдаған орган бекіткен, қайта 

ұйымдастырылған заңды тұлғаның міндеттемелері бойынша құқық 

мирасқорлығы туралы ережелер көрсетіле отырып, бірігу, қосылу, қайта 

құрылу кезінде – тапсыру актісі, бөліну, бөлініп шығу кезінде – бөліну 

балансы және заңды тұлғаның уәкілетті органының тапсыру актісі мен 

бөліну балансын бекіту туралы шешімі; 

4) заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылғаны туралы 

кредиторлардың жазбаша хабардар етілгенін растайтын құжат; 

5) коммерциялық емес ұйым болып табылатын қайта 

ұйымдастырылған заңды тұлға қызметінің тоқтатылғаны үшін тіркеу 

алымының бюджетке төленгенін растайтын құжат; 

6) коммерциялық ұйым болып табылатын қайта ұйымдастырылған 

заңды тұлға қызметінің тоқтатылғаны үшін «Азаматтарға арналған 

үкімет» мемлекеттік корпорациясына ақы төленгенін растайтын құжат 

беріледі. 

Қосылу нысанындағы қайта ұйымдастыру жағдайларын қоспағанда, 

жаңадан пайда болған заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеген кезден 

бастап заңды тұлға қайта ұйымдастырылды деп есептеледі. 
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Бірігу, бөліну, қайта құрылу кезінде өз қызметін тоқтатқан заңды 

тұлға Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен алып 

тасталуға тиіс (Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен 

алып тастау оған заңды тұлға қызметінің тоқтатылғаны туралы 

мәліметтер енгізу арқылы жүргізіледі), бұл жөнінде жаңадан құрылатын 

заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы бұйрықта көрсетіледі. 

Қосылу кезінде өз қызметін тоқтатқан заңды тұлға Бизнес-

сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен алып тасталуға тиіс 

(Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімінен алып тастау оған 

заңды тұлға қызметінің тоқтатылғаны туралы мәліметтер енгізу арқылы 

жүргізіледі), бұл жөнінде Бизнес-сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық 

тізілімінен алып тастау туралы бұйрықта не қайта ұйымдастырылған 

заңды тұлға қосылған заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу, оның 

құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды тіркеу 

кезінде көрсетіледі. 

Табиғи монополиялар субъектілері қайта ұйымдастырылған кезде 

тіркеуші органға табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге 

асыратын уәкілетті органның келісімі ұсынылады. 

Шаруашылық серiктестiктерінiң, акционерлiк қоғамдардың, 

өндiрiстiк кооперативтердiң және қауымдастықтар (одақтар) 

нысанындағы заңды тұлғалар бiрлестiктерiнiң құрылтай құжаттары 

құрылтай шарты және жарғы болып табылады. 

Бiр адам (бiр қатысушы) құратын шаруашылық серiктестiктерiнiң, 

акционерлiк қоғамдардың және заңды тұлғалардың басқа түрлерiнің 

құрылтай құжаттары жарғы (ереже) және заңды тұлғаны құру туралы 

жазбаша түрде ресiмделген шешiм (жалғыз құрылтайшының шешiмi) 

болып табылады. 

Заңды тұлғаның құрылтай құжаттарында заңды тұлғаның ұйымдық-

құқықтық нысанына қарай Қазақстан Республикасының заңдарында 

көзделген деректер болуға тиiс. 

Филиал (өкілдік) туралы ережеде филиалдың (өкілдіктің) атауы, 

орналасқан жері, қызметінің нысанасы, басқару тәртібі және 

басшысының құзыреті, сондай-ақ филиалды (өкілдікті) құрушы заңды 
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тұлғаның атауы, орналасқан жері, қызметінің нысанасы, оны мемлекеттік 

тіркеу туралы деректер қамтылуға тиіс. 

Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу), олардың 

қызметінің тоқтатылуын мемлекеттiк тiркеу, филиалдарын (өкiлдiктерiн) 

есептiк тiркеу (қайта тiркеу), есептiк тiркеуден шығару кезiнде 

коммерциялық ұйымдар болып табылатын заңды тұлғаларды, олардың 

филиалдары мен өкілдіктерін қоспағанда, «Салық және бюджетке 

төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексiнде (Салық кодексi) айқындалатын тәртiппен 

тіркеу алымы алынады. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі белгiлеген нысан 

бойынша тіркеуші орган беретін анықтама заңды тұлғаның мемлекеттiк 

тiркелгенін (қайта тіркелгенін), филиалдың (өкiлдiктiң) есептiк 

тiркелгенін (қайта тiркелгенін) растайтын құжат болып табылады. 

Заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы 

анықтамада оның берілген күні, тiркеушi орган, бизнес-сәйкестендiру 

нөмiрi, мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) күні, заңды тұлғаның атауы мен 

орналасқан жері, басшылары және құрылтайшылары (қатысушылары) 

туралы мәлiметтер қамтылады. Егер жеке кәсіпкерлік субъектісіне 

жататын заңда тұлға өзінің қызметін үлгілік жарғы негізінде жүзеге 

асыратын болса, онда бұл туралы мәліметтер аталған анықтамада 

көрсетіледі. 

Филиалды (өкілдікті) есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

анықтамада оның берілген жылы, айы, күні, тiркеушi орган, бизнес-

сәйкестендiру нөмiрi, есептік тiркеу (қайта тiркеу) жылы, айы, күні, 

филиалдың (өкiлдiктiң) атауы мен орналасқан жері, филиалды (өкiлдiктi) 

құрған заңды тұлғаның атауы туралы мәлiметтер қамтылады. 

Заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгенін (қайта тіркелгенін) 

растайтын құжаттың болуы Қазақстан Республикасының заңдарына 

сәйкес лицензия алуды талап ететiн қызметтi бастау үшiн негiз болып 

табылмайды. Заңды тұлғаның лицензияланатын қызмет саласындағы 

құқықтық қабiлетi тиiстi лицензияны алған кезден бастап пайда болады 

және Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген 
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тәртіппен лицензияның қолданысы тоқтатылған немесе ол жарамсыз деп 

танылған кезден бастап тоқтатылады. 
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5 ТАҚЫРЫП 

КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТЕГІ БИЗНЕС-ЖОСПАРЛАУ 

 

5.1. Кәсіпорынның бизнес-жоспарының мәні мен маңызы 

5.1.1. Маркетинг жоспары 

5.1.2. Өндіріс жоспары 

5.1.3. Ұйымдастыру жоспары 

5.1.4. Қаржы жоспары 

5.2. Бизнестегі франчайзингтік бағалау жүйесі 

5.2.1. Бизнестегі франчайзингтің рөлі 

5.2.2. Бизнестегі франчайзингтік жүйенің негізгі құраушылары 

 

5.1. Кәсіпорынның бизнес-жоспарының мәні мен маңызы 

 

Жеке ісін құру кезеңінде де, кәсіпкерлік ұйымның қызмет ету 

кезеңінде де кәсіпкерлер қызметіндегі жетекші орындардың бірін 

қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін белгілі бір мерзімде орындалуы 

қажет нақты функцияларды (міндеттерді) көрсете отырып, өз ісін құру 

жөніндегі іс-шаралар жоспарын, содан кейін қысқа мерзімді және ұзақ 

мерзімді даму жоспарларын әзірлеу алады. Бизнес-жоспарлау үдерісінде, 

әдетте, кәсіпкерлік жобаның бизнес-жоспарын, ұйымды дамытудың 

бизнес-жоспарын әзірлеу және іске асыру негізгі рөл атқарады. 

Қазіргі жағдайда бизнес-жоспар – кәсіпкердің маңызды іскерлік 

құжаты. Бірде-бір компания мұқия ойластырылып, дұрыс ұсынылған 

бизнес-жоспарсыз мақсаттарды нақты қалыптастыра алмайды немесе 

қаржыландыра алмайды.  

Бизнес-жоспарлау экономиканы дамытудың қазіргі кезеңінде белгілі 

бір ерекшеліктерге ие, кәсіпорынның даму жоспарларын әзірлеу кезінде 

кәсіпкерге ескеру қажет, атап айтқанда: 

 жоспарлау кезінде ең алдымен экономикалық дамудың 

тұрақсыздығы, шаруашылық жүргізудің өзгермелі ережелері сияқты 

факторлар ескерілуі тиіс; 
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 көбінесе агрессивті болып табылатын сыртқы ортадан 

кәсіпкерлердің салыстырмалы түрде осалдығы, қорғалмауы, бизнес-

жоспарларды құру кезінде кәсіпкерлік қызметтің нәтижесінің белгісіздігін 

неғұрлым нақты ескеру қажет; 

 барлық сыртқы факторларды назарға алу қажет олардың 

бизнес-жоспардың барлық бөлімдеріне әсерін сандық бағалау;  

 кәсіпкерлер бизнес-жоспардың барлық бөлімдерінің сандық 

параметрлерін өздері есептеуге, серіктестердің бәсекелестік 

мүмкіндіктерін ескеруі алуы тиіс; 

 мемлекеттік органдардың шешім қабылдауының белгілі бір 

болжамсыздығын ескере отырып, кәсіпкерлер өз талаптарын асыра 

бағаламауы керек. 

Бизнес-жоспар-бұл меншікті және қарыздық қаржы көздерін, 

материалдық және кадрлық мүмкіндіктерді және кәсіпкерлік жобаларды 

іске асыру процесінде туындайтын болжамды тәуекелдерді ескере 

отырып, кәсіпорынның бәсекелестік нарықтағы дамуының негізгі 

бөлімдерінің сипаттамасы берілетін құжат. Бизнес-жоспар - бұл мынадай 

сұраққа жауап беруге мүмкіндік беретін құжат: «Бұл жобаға ақша 

қаражатын (капиталды) жалпы салу керек пе және оны жүзеге асыру 

табыс (пайда) әкеле ме?». Ғылыми негізделген бизнес-жоспар кәсіпкердің 

өзі үшін де, оның серіктестері мен кредиторлары үшін де сандық және 

сапалық бағдар болуы тиіс 

Бизнес-жоспарды әзірлеудің мақсаты - нарықтық қажеттіліктерге 

және қажетті ресурстарды алу мүмкіндіктеріне сәйкес кәсіпорынның 

жақын және алыс кезеңдерге экономикалық қызметін жоспарлау. 

Бизнес-жоспардың міндеттері: 

 кәсіпорынның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 

мақсаттарын,оларға қол жеткізу стратегиясы мен тактикасын 

тұжырымдау; 

 кәсіпорын қызметінің нақты бағыттарын, кәсіпорынның 

мақсатты нарықтарын және осы нарықтардағы орнын анықтау; 

 тұтынушыларға ұсынылатын тауарлар мен қызметтердің 

ассортиментін таңдау және көрсеткіштерін анықтау; 
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 өндірістік және өндірістік емес шығындарды бағалау; 

 нарықты зерделеу, сатуды ынталандыру, баға белгілеу және т. 

б. бойынша маркетингтік іс-шаралардың құрамын анықтау; 

 кәсіпорынның қаржылық жағдайын және қолда бар қаржылық 

және материалдық ресурстардың қойылған мақсаттарға және т. б. қол 

жеткізу мүмкіндіктеріне сәйкестігін бағалау. 

Бизнес-жоспар мынадай негізгі функцияларды орындайды, атап 

айтқанда: 

o оның көмегімен кәсіпкер белгілі бір кезеңдегі қызметтің нақты 

нәтижелерін бағалай алатын құрал болып табылады; 

o болашақта бизнес жүргізу тұжырымдамасын әзірлеу үшін 

пайдаланылуы мүмкін; 

o қаржы ресурстарын алу құралы болып табылады; 

o кәсіпорын стратегиясын жүзеге асыру құралы болып табылады. 

Осылайша, бизнес-жоспар кәсіпорын қызметінің мүмкіндіктерін 

талдауға және басым мақсаттарды таңдауды негіздеуге, яғни 

кәсіпорынның жұмыс істеу стратегиясын айқындауға мүмкіндік береді. 

Нарықтық жағдайға және бизнес-жоспарлар жасау мақсатына 

байланысты әр түрлі болуы мүмкін. 

Демек, бизнес-жоспар-жоспарланған істің (жобаның) шынайылығын 

көрсететін экономикалық негізделген талдау құжаты. Сонымен қатар 

бизнес-жоспар болашақ инвесторлар, серіктестер үшін тиімді жарнама 

құралы ретінде әрекет етеді. Сондықтан ол іскерлік тілде, қаржыгер, 

банкирлерге, бизнес бойынша серіктестерге түсінікті жазылуы тиіс. 

Бизнес-жоспардың бөлімдерін сипаттайтын сандық ақпарат анық, 

ауқымды, бірақ сонымен бірге салыстырмалы түрде қысқа болуы керек. 

Бизнес-жоспардың көлемі оның мақсатына (жобасына) байланысты, 

ең бастысы-ол соңғы мақсат пен қызметтің барлық бағыттарын нақтылауы 

тиіс, іске асыру нәтижесінде мақсатқа қол жеткізу қамтамасыз етілетін 

болады. Әдетте, бизнес-жоспар бірнеше (3-5) жылға әзірленеді, бірақ 

бірінші жылға ол нақты жоспарлы құжат болуы тиіс. 

Бизнес-жоспарлар мақсатына қарай әртүрлі модификацияларда 

әзірленеді: бизнес-желілер бойынша (өнім, жұмыстар, қызметтер, 
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техникалық шешімдер); тұтастай кәсіпорын бойынша (жаңа немесе 

қолданыстағы). Бизнес-жоспар кәсіпорынды дамытуға да, оны қаржылық 

сауықтыруға да бағытталуы мүмкін. Сондай-ақ бүкіл кәсіпорынның 

немесе оның жеке бөлімшесінің қызметі жоспарлануы мүмкін. 

Қазіргі уақытта кәсіпкерлік практикада және ғылыми әдебиетте 

бизнес-жоспардың мазмұны мен құрылымына ғылыми негізделген 

әдістемелік көзқарас әлі де жоқ, бұл біріншіден, әзірленіп жатқан бизнес-

жоспарды шешуге бағытталған мақсаттар; екіншіден, кәсіпкер таңдаған 

қызметтің саласы; үшіншіден, кәсіпорынның даму стратегиясы және басқа 

да факторлармен түсіндіріледі. Әрине, бизнес-жоспардың құрылымы 

кәсіпорын түрінің ерекшелігімен, көлемімен, бизнес-жоспарды әзірлеу 

мақсатымен анықталады, оны сақтау (толтыру) керек, мысалы, лизинг 

бойынша жабдықтар алуға ниет білдірген шағын кәсіпкерлік субъектілері. 

Бизнес-жоспардың типтік құрылымы бар, онда мынадай мәліметтер 

болуы тиіс: кәсіпорынның жалпы сипаттамасы, қаржылық сауықтыру 

жоспары бойынша қысқаша мәліметтер, кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын талдау, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және тиімді 

шаруашылық қызметті қолдау жөніндегі іс-шаралар, бәсекелестік нарығы, 

маркетинг, өндіріс, қаржылық жоспар саласындағы қызмет. 

Кәсіпорын неғұрлым үлкен болса, оның қаржылық қызметі 

неғұрлым күрделі болады, бизнес жоспардың бөлімдерін әзірлеу толық 

және негізді болуы тиіс, сәйкесінше шағын кәсіпорынның бизнес-жоспары 

құрамы мен көлемі жағынан әлдеқайда оңайырақ, қарапайым болуы 

мүмкін. 

Бизнес-жоспардың құрамы мен құрылымы болжамды өткізу 

нарығының көлеміне, бәсекелестердің болуына және құрылатын 

кәсіпорынның өсу перспективасына байланысты, өйткені өткізу нарығы 

үлкен болған сайын оның сегменттерінің санының көп болатынын ескеру 

қажет, ал бәсекелестердің саны көп болған кезде, бәсекелестің неғұрлым 

ірілерін, олардың тауарлары мен қызметтерін зерттеу қажет, демек, 

бизнес-жоспардың құрылымын күрделендіру талап етіледі. Әсіресе 

кәсіпорын үшін маңызды нарық сегменттері немесе бәсекелестер 
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неғұрлым мұқият зерттеу үшін жоспардың ерекше бөліміне шығарылуы 

мүмкін. 

Бизнес-жоспардың қатаң регламенттелген нысандары мен 

құрылымдары жоқ. Алайда, әдетте, онда бизнестің негізгі идеясы мен 

мақсаттары ашылатын, кәсіпорын өнімінің ерекшелігі және олардың 

нарық қажеттіліктерін қанағаттандыру, нарықты бағалау және 

кәсіпорынның нақты нарықтық сегменттердегі мінез-құлық стратегиясы 

сипатталатын бөлімдер қарастырылады, ұйымдастыру және өндірістік 

құрылымы анықталады, қаржыландыру стратегиясы мен инвестициялар 

бойынша ұсыныстарды қоса алғанда, істің қаржылық жобасы 

қалыптастырылады, кәсіпорынның өсу перспективалары, маркетингтік 

зерттеулер сипатталады. 

Жеке ісін құрған кезде кәсіпкер бизнес-жоспар құрып, онда мынадай 

бөлімдерді қарастыруы тиіс: ұйымның жалпы сипаттамасы (түйіндеме); 

тауарлардың (қызметтердің) сипаттамасы; тауарларды (қызметтерді) 

өткізу нарығы; маркетинг, өндіріс жоспары, ұйымдастыру жоспары, 

қаржы жоспары және т.б. Бизнес-жоспардың жеке бөлімдерінің мазмұнын 

қарастырайық. 
 

5.1.1. Маркетинг жоспары 
 

Бұл бөлімде кәсіпкер әлеуетті серіктестер мен инвесторларға өзінің 

маркетинг жоспарының негізгі элементтерін түсіндіруі керек. Әрбір тауар 

үшін өз егжей-тегжейлі жоспарларын әзірлеу қажет. Бұл жеке тауарларды 

немесе тауарлар топтарын дайындау жөніндегі жоспарлар, нарықтық 

қызмет жоспарлары және т. б. болады. Олардың жиынтығы «маркетинг 

жоспары» болып табылады. 

Мұнда мақсатқа сәйкес мынадай негізгі: кәсіпорында қандай 

маркетингтік стратегия қабылданған; тауарлардың қалай сатылатындығы - 

өздерінің фирмалық дүкендері немесе көтерме сауда ұйымдары арқылы; 

тауарлардың бағасы қалай анықталады және салынған қаражатқа күтілетін 

табыстылық деңгейі қандай; сатудың тұрақты өсуіне қалай қол жеткізу 

болжанады-өткізу нарығын кеңейту есебінен немесе сатып алушыларды 

тартудың жаңа нысандарын іздеу есебінен; сервис қызметі қалай 
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ұйымдастырылады және оған қанша қаражат қажет болады; тауарлар мен 

кәсіпорынның қоғам алдындағы жақсы беделіне қалай қол жеткізу 

болжанады. 

Сондықтан бұл бөлімге келесі тармақтар енуі керек: 

o маркетингтің мақсаттары мен стратегиялары; 

o бағаны қалыптастыру; 

o тауарды тарату арналары; 

o сатуды ынталандыру әдістері; 

o клиенттерге сатудан кейін қызмет көрсетуді ұйымдастыру; 

o жарнама; 

o тауарлар мен ұйымдастыру туралы қоғамдық пікір 

қалыптастыру. 

Маркетингтің мақсаттары мен стратегияларына байланысты 

мәселелерді қарау кезінде кәсіпорын қызметін стратегиялық жоспарлау 

нәтижелерінің негізінде маркетингтің мақсаттарын нақтылау қажет: 

 нақты тауарларды (қызметтерді) жеке сату; 

 нақты нарыққа ену; 

 жаңа сатып алушылар, жаңа тауарлар шығару және жаңа 

қызметтер ұсыну арқылы нарықтардың өсу перспективаларына; 

 нарықтарда бәсекелі күрес және т. б. 

Осыдан кейін әрбір тұжырымдалған мақсаттарға қол жеткізу үшін 

нақты стратегияларды айқындау қажет. Осыдан кейін әрбір 

тұжырымдалған мақсаттарға қол жеткізу үшін нақты стратегияларды 

айқындау қажет. 

14-кесте. Маркетингтік қызметті жоспарлау 

Маркетинг мақсаттары Маркетинг стратегиясы Іске асыру мерзімі Жауапты тұлға 

1. 

2. 

3. 

   

 

Баға белгілеу жүйесін әзірлеу кезінде кәсіпкер мынадай сұрақтарға 

жауап беруі қажет: 

а) жоғары сапа – жоғары баға; 

б) бәсекелестердің бағасына байланысты баға; 

в) төмен өндірістік шығындар-төмен баға. 
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 Сіз өндірілетін тауарлар мен қызметтерге қандай баға 

орнатасыз? 

 Кепілді сатудан кейінгі қызметтердің құнын тауардың 

бағасына қосу керек пе? 

 Қосымша қызметтердің құнын тауар (қызмет) құнына қоспауға 

бола ма? 

 Баға шығындарды, сұранысты, тауарлардың бәсекеге 

қабілеттілігін қаншалықты көрсетеді? 

 Мұндай бағалар кезінде нарықтың қажетті бөлігін бақылауға 

бола ма? 

 Тауарларға (қызметтерге) сұраныстың икемділігі қандай? 

 Бағаны ынталандыру саясаты пайдаланыла ма? 

Тауарларды тарату схемасын талдай отырып, келесі сұрақтарға 

жауап беру қажет: 

o Әр тауардың нарыққа түсу схемасы қандай? 

o Тауарларды оңтайлы тасымалдау схемасы қандай? 

o Кәсіпорынның өз көлігі бар ма немесе экспедиторлық 

компаниялардың қызметтерін пайдаланатын болады ма? 

o Қоймалар мен дүкендердің оңтайлы орналасуы қайда? 

o Қоймалардың қажетті сыйымдылығы қандай? 

o Сауданы қалай жүргізу керек: 

а) өз бетінше; 

б) делдалдар арқылы? 

Фирма қызметкерлерінің біліктілігі және олардың клиентке қызмет 

көрсету деңгейі қандай? Осы сұрақтарға жауап берген кезде 15-кестені 

толтыру қажет. 

15-кесте. Тауарды өткізу (жылжыту) нысандары 

Өнімді (қызметтерді) өткізу арналары) Қалай іске 

асырылады 

Тиімділігі (артықшылықтары мен 

кемшіліктері) 

1. Кәсіпорын қоймаларынан   

2. Делдалдар арқылы   

3. Дүкендер арқылы: 

- көтерме; - бөлшек саудада 

  

4. Пошта арқылы тапсырыстар   
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Сатуды ынталандыру әдістерін қарау кезінде сұрақтарға жауап беру 

керек: 

o Фирмалық стиль қолданылады ма? 

o Сауда белгісі жеткілікті түрде тартымды ма? 

o Жапсырмалар қаншалықты тартымды? 

o Қандай ынталандыру әдістері (несие, сатып алу кезіндегі 

жеңілдік, сыйлықтар және басқалары) және қалай қолданылады? 

o Көрмелер-сатылымдар, жәрмеңкелер, тұтынушылық 

конференциялар ұйымдастырыла ма? 

o Өткізу қызметтері, дилерлер, делдалдар қызметкерлерінің 

жалақысы тауарларды сатуға қалай тәуелді болады? 

o Қызметкерлердің еңбегін ынталандыру тәсілдері қандай? 

Клиенттерге сатудан кейінгі қызмет көрсетуді ұйымдастыру жүйесін 

бағалай отырып, кәсіпкер келесі сұрақтарға жауап беруі қажет: 

o Жоспарланған сатудан кейінгі қызметтердің ассортименті мен 

сапасы тұтынушылардың сұраныстарына сәйкес келе ме? 

o Сатудан кейінгі қызмет көрсету пункттері қайда орналасуы 

тиіс? 

o Бәсекелестермен салыстырғанда осы тауарды жөндеуге орташа 

есеппен қанша уақыт жұмсалады? 

o Қоймалар мен сервистік қызмет көрсету пункттеріндегі 

қосалқы бөлшектердің оңтайлы Қоры қандай? 

o Бәсекелестермен салыстырғанда жөндеудің орташа құны 

қандай 

o Сервистік қызмет қызметкерлерінің біліктілігі сапалы қызмет 

көрсету үшін қажетті талаптарға сәйкес келе ме? 

o Барлық параметрлер бойынша бәсекелестерден асып түсетін 

сервистік қызметтерді қалай құруға болады? 

Жарнамалық науқанды өткізбес бұрын сіз келесі сұрақтарға жауап 

беруіңіз керек: 

o Жарнаманың мақсаттары қандай? 

o Бұл мақсаттар фирманың мақсаттарына қалай сәйкес келеді? 

o Жарнамаға жоспарланған шығындар қандай? 
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o Жарнаманың қандай арналарын пайдалану көзделіп отыр? 

o Сіздің фирмаңыздың өнімдерінің жарнаманың фирмалық стилі 

қандай? 

o Қоғамдық пікірді қалыптастыру кезінде мына сұрақтарға жауап 

беру қажет: 

o Кәсіпорын қоғаммен байланыс жөніндегі бөлімшелерді құру керек 

пе? 

o Жұртшылықпен және БАҚ өкілдерімен кездесулер ұйымдастыру 

орынды ма? 

Бизнес-жоспардың осы бөлімінде аталған барлық сұрақтарға 

негізделген және объективті жауаптар берген жөн,олар экономикалық 

есептеулермен бекітілуі тиіс. Сонымен қатар, маркетингтік қызметті 

(маркетинг менеджері) құру туралы мәселені шешкен жөн. 

 

5.1.2. Өндіріс жоспары 

 

Бизнес-жоспардың бұл бөлімін тек өндірістік қызметпен 

айналысқысы келетін кәсіпкерлер ғана әзірлейді. Басты міндет-әлеуетті 

серіктестерге көрсетілген мерзімде және қажетті сапалы сипаттамалармен 

нақты қажетті тауарлар санын өндіруге қабілетті екеніңізді дәлелдеу. 

Басқаша айтқанда, сіз өндірісті қалай ұйымдастыруға болатындығын 

нақты білуіңіз керек. Бұл бөлімнің мәліметтерін 2-3 жылға алға, ал ірі 

кәсіпорындар үшін 4-5 жылға есептеу қажет. 

Бұл бөлімде өндірістік ағындардың сызбасын келтіру өте маңызды. 

Онда шикізат пен жинақтаушы бұйымдардың барлық түрлерінің қайдан 

және қалай түсетінін, олар өнімді дайындау үшін қандай мақсатта және 

қалай пайдаланылатынын, бұл өнім қалай және қайда жеткізілетін көрнекі 

түрде көрсету керек. Сыртқы сарапшылар бұл бөлімді ең алдымен 

ұсынылып отырған технологиялық схема қаншалықты ұтымды, еңбек 

шығындары, уақыт пен материалдарды қысқартуды қамтамасыз ете ме, 

сондай-ақ нарық талаптарын ескере отырып, өнім ассортиментін өзгерту 

жеңілдігі тұрғысынан қарайтын болады. Демек, өндірістік жоспардың 

негізгі мақсаты өнім шығарудың өндірістік жағын қамтамасыз ету 



80 
 

жөніндегі ақпаратты ұсыну және өндірісті ұстау мен дамыту жөніндегі 

шараларды әзірлеу болып табылады. 

Жоспардың осы бөлігінде келесі сұрақтарға жауаптар берілуі тиіс: 

o Өндіріске жалпы көзқарас қандай болуы керек? 

o Қандай шикізат көздерін пайдалану көзделіп отыр? 

o Өнімді дайындау немесе қызмет көрсету кезінде қандай 

технологиялық процестер қолданылады? 

o Еңбек ресурстарына қатысты талаптар қандай? 

o Жеткізушілер және тұтынушылармен қарым-қатынас қандай 

болады? 

Төменде өндіріс жоспарында көрсетілуі қажет кейбір мәселелер 

келтірілген. 

1. Өнімді әзірлеу. Көптеген жағдайларда бизнес-жоспар өнімнің 

немесе қызметтердің толық ассортиментін әзірлегенге дейін жасалады. 

Сонымен қатар, ассортимент әзірленгеннен кейін де, компаниялар 

бәсекелестік күресте позицияны сақтау үшін осы жұмысты жалғастыру 

қажет. Осыған орай компания айналысатын немесе айналысқысы келетін 

әзірлемелер туралы қысқаша ақпарат берудің мәні бар. 

Өнімді әзірлеуге байланысты мәселелерді қарау кезінде ескеру қажет 

бірнеше практикалық сәттер бар: 

o идея немесе конструкция және нақты өнім арасында алшақтық 

болуы мүмкін. Оны қалай жеңеміз соны көрсету өте маңызды; 

o өнімді әзірлеу бөлімі ғылыми трактатқа айналуы оңай. Бұған жол 

бермеу керек; 

o кәсіпкер өз іс-әрекеттерін тек жалпы тұрғыдан көрсетуі керек; 

o ғылыми зерттеулер туралы сөйлесудің орнына, оларды жүргізген 

мамандар туралы егжей-тегжейлі сөйлескен дұрыс. 

2. Дайындау. Өндіріс процесін тікелей қарастыру маңызды. Әдетте 

бұл ғимаратты, жабдықты, шикізат пен еңбек ресурстарына қажеттілікті; 

технологиялық процестерді, құрастыру желілерін, сондай-ақ бизнестің 

мүмкіндіктерін, атап айтқанда өндірістік қуаттарды сипаттау және сапаны 

бақылау бағдарламасы түсіндірледі. 
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Өндіріс процесіне байланысты практикалық мәселелерге мыналар 

жатады:  

 капиталға деген қажеттілікті нақты анықтау қажет. Егер компания 

өзінің барлық қажеттіліктерін қамтамасыз еткенге дейін қаржы 

ресурстары таусылса, бұл компания үшін өте жағымсыз болар еді; 

  өндірістік жоспарды құру кезінде өндіріс процесіне өнім 

шығарудың өсімінің әсерін қарастыру маңызды, мына сұрақтарға жауап 

беру керек: алдағы уақытта кәсіпорынды кеңейту қажет пе және қосымша 

жабдықтар мен ең бастысы, қосымша қаржыландыру қажет пе; 

 өндірістік кәсіпорын үшін жеткізушілердің құрылымын, олардың 

әрқайсысына тәуелділік дәрежесін анықтау қажет. Өндірістік және сауда 

кәсіпорындары үшін деқорларды қалыптастыру, оларды қамтамасыз ету 

және клиенттерге қызмет көрсету үшін қажетті ресурстар мен процестерді 

сипаттау қажет. 

3. Сыртқы әсерлер. Кейбір жағдайларда өндірістің экологиялық 

тазалығын бақылау жөніндегі органдар салатын шектеулер немесе 

қауіпсіздік техникасына қойылатын талаптар сияқты факторларды да 

қараған жөн. Өндірістік жоспардың бұл бөлігі кәсіпкерге бақылау 

шеңберінен тыс, оның қызметінің сипатына әсер ететін факторларды 

қарастыруға мүмкіндік береді. Мұндай ақпаратты ұсынудың тиімді тәсілі 

өндірістік процестерді жүзеге асыру жүйелілігінің схемалары, Графиктер 

мен диаграммалар болып табылады. Мұндай ақпаратты ұсынудың тиімді 

тәсілі өндірістік процестерді жүзеге асыру жүйелілігінің схемалары, 

графиктер мен диаграммалар болып табылады. 

Сыртқы факторлардың әсерін сипаттау кезінде кәсіпкерге қысылған 

нысанда қарау керек: 

o табиғаты мен әсер ету көздері; 

o әлеуетті әсер ету және олардың теріс немесе оң 

қорытындылары; 

o компания теріс әсерлерді жеңу үшін жүгіне алатын тәсілдер. 
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5.1.3. Ұйымдастыру жоспары 

 

Бизнес-жоспардың бұл бөлімі ұйымды басқару деңгейін, кәсіпкердің 

және оның командасының біліктілігі мен жұмыс тәжірибесін сипаттайды. 

Шағын кәсіпорын үшін табыстың өте маңызды элементі білікті 

қызметкерлерді таңдау болып табылады, сондықтан команданың әрбір 

мүшесінің күшті және әлсіз жақтарын атап өткен жөн. 

Біріншіден, кәсіпорынның ұйымдық құрылымын көрсету: 

а) басқару схемасы; 

б) егер бөлімшелер болса, онда олардың құрамы мен функцияларын 

көрсету; 

в) қызметті үйлестіру тәртібі және олардың арасындағы өзара 

байланыс және ұйымның басқа да мәселелері. 

Сонымен, бизнес-жоспардың осы бөлімінде оның құрылымындағы 

жауапкершілік пен өзара байланысты көрсететін ұйымдастырушылық 

кесте қарастырылуы керек. 

Әдетте, кәсіпорынды жоспарлау мен ұйымдастырудың ерте 

сатысында қатысушылар саны аз болады. Бірақ бұған қарамастан, 

фирманың ұйымдық құрылымын дамыту жоспары басынан бастап нақты 

айқындалуы маңызды болады. 

Екіншіден, ұйым тиімді жұмыс істеуі үшін персоналды іріктеу және 

бағалау мәселелеріне ерекше назар аудару қажет: 

o бизнестің дамуына қарай сөзсіз өзгерістерді есепке ала отырып, 

персоналға жақын арадағы қажеттіліктерді анықтау; 

o қызметкерлердің қандай да бір функцияларды орындауға қабілетті 

болатынын анықтау; 

- қызметкерлер арасындағы қарым-қатынасты, сондай-ақ олар үшін 

тапсырмалар қалай белгіленетінін талдау. 

Қызметкерлерді қабылдау, оларды дайындау және еңбекақы төлеу 

қалай жүргізілетінін егжей-тегжейлі түсіндіру маңызды. Кәсіпорынның 

басқарушы құрамының жеке және іскерлік қасиеттеріне толық сипаттама 

берілуі тиіс, бизнес-жоспарда тұжырымдалған кәсіпорынды дамыту 
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тұжырымдамасының (концепциясы) іске асырылуы оған толық тәуелді 

болады. 

Басшылықтың кадр саясаты, әдетте, келесі мәселелерді шешуге 

бағытталған: 

а) қызметкерлерді іріктеу қағидалары; 

б) жалдау принциптері (келісім-шарт жүйесі, «келісімсіз жалдау», 

сынақ мерзімі және т. б.); 

в) кадрларды кәсіби даярлауды, біліктілігін арттыруды және қайта 

даярлауды жоспарлау жүйесін құру; 

г) қызметкерлердің жұмыс сапасын бағалаудың кезеңділігін және 

әдісін таңдау; 

д) қызметкерлерді қызмет бойынша жылжыту жүйесі. 

Сонымен, бизнес-жоспардың осы бөлімінде келесі мәселелер 

қарастырылуы тиіс: 

o кәсіпорынның ұйымдық құрылымы және оның дамуы; 

o кәсіпорынның иесі және оның біліктілігі; 

o персонал кәсіпорын және оның біліктілігі; 

o қызметкерлерді ынталандыру және жауапкершілік әдістері мен 

нысандары; 

o менеджерлердің, консультанттардың рөлі мен орны. Ұйымды 

басқару үшін қажетті экономикалық ақпаратты басқарудың және өңдеудің 

техникалық құралдары туралы мәселені қысқаша баяндаған жөн. 

 

5.1.4. Қаржы жоспары 

 

Бизнес-жоспардың осы бөлімі қорытынды болып табылады және 

кәсіпорын қызметінің жалпылама нәтижесін білдіреді. Әдетте, онда өз ісін 

(кәсіпорынды) дамыту стратегиясының сипаттамасы беріледі, бұл 

кәсіпкерлік жобаны жүзеге асырудың нақтылығын негіздеу және 

тәуекелдерді азайту үшін өте маңызды. 

Қаржы жоспарының жекелеген бөлімдері мазмұнының қысқаша 

сипаттамасы келесідей болуы мүмкін. 
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1. Сату көлемінің болжамы. Бұл бөлім, абсолютті түрдегі 

сатылымдар болжамынан басқа, кәсіпорын жақын болашақта иеленуді 

жоспарлап отырған нарық үлесі туралы түсінік беруге арналған. 

Жылдар бойынша бөле отырып, үш жылға алға осындай болжам 

жасау ұсынылады: 

бірінші жыл-деректер ай сайын келтіріледі; 

екінші жыл-деректер тоқсан сайын келтіріледі; 

үшінші жыл-12 айда сатудың жалпы сомасы келтіріледі. 

Сату көлемдерінің болжамын жасау кезінде болашақ өнімнің бағасы 

анықталды деп болжануда. Сату көлемінің болжамы табиғи бірліктерде 

болғаны дұрыс, бұл бірнеше нұсқада қаржылық көрсеткіштердің есебін 

жасауға мүмкіндік береді. 

2. Түсімдер мен төлемдер жоспары. Басты міндет-ақшалай 

қаражаттың түсуі мен жұмсалуын, яғни осы жобаны іске асыру кезінде 

кәсіпорынның өтімділігін тексеру. 

Бұл жағдайда өтімділік деп ұйымның өз міндеттемелерін уақытылы 

төлей алатындығы түсініледі, осылайша алынған ақпарат жеке 

бизнесіңізді құру жобасының жалпы құнын анықтауға негіз болады. 

Түсімдер мен төлемдер жоспары оны дайындауда мұқият зерделеуді 

талап етеді. Қаражат салу баптары мен сомасы, өнімді сатудан түскен 

түсімдер былайша көрсетіледі: бірінші жыл-ай сайын (кесте 16); екінші 

жыл – тоқсан сайын; үшінші жыл – тұтастай алғанда 12 ай ішінде. 

 

Кесте 16. Түсімдер мен төлемдер жоспары 

 

№ 

 

Көрсеткіштер 

Жылдар 

1 жыл 2 жыл 3 жыл 

Ай Квартал Жыл 

1 2 ... 12 I II III IV 12 айға 

1 Сатудан түсетін түсімдер          

2 Төлемдер, барлығы 

оның ішінде: 

-жабдықтар, шикізат және 

материалдар 

–сату шығындары 

- басқару шығындары 

-жалдау және 
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коммуналдық төлемдер 

-көлік, жарнама, 

сақтандыру 

- борыш пен пайыздарды 

төлеу 

3 Қолма-қол ақша өсімі            

4 Кезең соңындағы қалдық            

5 Кезең басындағы қалдық            

 

3. Кірістер мен шығыстар жоспары. Бұл құжаттың міндеті пайда 

қалай қалыптасатынын және өзгеретінін көрсету: 

бірінші жыл-ай сайын; 

екінші жыл-тоқсан сайын; 

үшінші жыл-жалпы 12 ай (кесте 17). 

Талданған көрсеткіштердің ішінде: 

а) тауарларды сатудан түскен кірістер; 

б) тауар өндірісінің шығындары; 

в) сатудан түскен жиынтық пайда; 

г) жалпы өндірістік шығыстар (түрлері бойынша); 

д) таза пайда. 

 

Кесте 17. Кірістер мен шығыстар жоспары 

 

№ 

 

Көрсеткіштер 

Жылдар 

1 жыл 2 жыл 3 жыл 

Ай Квартал Жыл 

1 2 ... 12 I II III IV 12 айға 

1 Тауарларды сатудан 

(қызметтер көрсетуден) 

түскен кірістер 

         

2 Қосылған құн салығы 

(ҚҚС) 

           

3 Сатылған өнімнің 

(көрсетілген 

қызметтердің) өзіндік 

құны 

           

4 Жалпы пайда            

5 Пайдалану шығындары, 

барлығы 

– еңбекақы 

-кеңсе заттары мен шығыс 
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материалдары 

- байланыс қызметтері 

6 Өткізу шығындары            

7 Жалдау және 

коммуналдық төлемдер 

           

8 Көлік, жарнама, 

сақтандыру шығындары 

           

9 Капитал үшін пайыздар            

10 Амортизация            

11 Ғылымға шығындар            

12 Басқа шығыстар            

13 Пайда салығы            

14 Таза пайда            

 

Жиынтық балансты жобаны іске асырудың бірінші жылының 

басында және аяғында жасау ұсынылады. Бұл құжат алғашқы екеуіне 

қарағанда аса маңызды емес. Дегенмен, оны әдетте коммерциялық 

банктердің мамандары мұқият зерттейді, бұл активтерді құру немесе 

сатып алуды қандай пассивтердің есебінен және активтерге қандай 

соманы салу белгіленетінін бағалау үшін қажет (кесте 18). 

Қаржыландыру стратегиясы-онда кәсіпорынды құру немесе кеңейту 

үшін қаражат алу жоспары баяндалады. Бұл ретте мына сұрақтарға жауап 

беру қажет: 

 Осы жобаны іске асыру үшін талап етілетін қаражат саны қандай? 

 Қаржы ресурстарының көздері және оларды алу нысаны қандай? 

Мәселенің мәні қажетті қаражаттың қандай бөлігін қарыз түрінде 

алуға болатынын, ал жарғылық капитал нысанындағы үлес қандай болуы 

тиіс екенін анықтау болып табылады. Жаңадан құрылатын кәсіпорындар 

үшін әдетте жарғылық капитал қаржыландыру көзі болып табылады, ал 

жұмыс істеп тұрған фирмалардың қызметін кеңейту жөніндегі жобалар 

үшін – кез келген нысандағы қарыз қаражаты қажет. 

Қаржы ресурстарының көздері бола алады: 

o өз қаражаты; 

o банк кредиттері; 

o серіктестердің қаражатын тарту; 

o акционерлердің қаражатын тарту; 

o лизинг бойынша жабдықтар алу және т. б. 
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Бұл жағдайда бизнес-жоспардағы мына сұрақтарға жауап беру керек: 

а) салынған қаражаттың күтілетін толық қайтарылу мерзімі қандай 

және олардан түсетін инвестордың кірісі ? 

б) күтілетін табыс мөлшері қандай ? 

 

Кесте 18. Кәсіпорынның активтері мен пассивтерінің жиынтық балансы 

Көрсеткіштер Соммасы 

1. Активтер  

Өтімді активтер, барлығы 

соның ішінде: 

- ақшалай қолма-қол ақша 

- алуға шоттар 

- дайын өнім қоры 

- шикізат пен материалдар қоры 

– құрал-жабдықтар 

– амортизация 

 

Активтер жиынтығы  

2. Пассивтер  

Қысқа мерзімді міндеттемелер, барлығы оның ішінде: 

- төлеуге берілетін шоттар 

- ағымдағы міндеттемелер 

- борыштық қарыздар бойынша 

 

Ұзақ мерзімді міндеттемелер, барлығы  

Меншікті капитал, барлығы оның ішінде:  

Пассивтер жиыны  

 

Бизнес-жоспарға қарыз қаражаттарының өтелу мерзімін анықтауға 

мүмкіндік беретін арнайы есептерді енгізген жөн. Бизнес-жоспардың 

қосымшалары бизнес-жоспардың жеке бөлімдерін толығырақ нақтылау 

үшін қажет. Олардың саны мен құрамы қойылған мақсатқа, Бизнестің 

мәніне және басқа да факторларға байланысты айқындалады. Қосымшаға 

кіретін неғұрлым кең таралған құжаттар: өнім туралы техникалық 

деректер; басшы қызметкерлердің сауалнамасы; ұйымдастыру және басқа 

схемалар; аудиторлық тексерулердің нәтижелері; кеңесшілер мен 

сарапшылардың пікірлері. Бизнес-жоспардың титулдық парағында осы 

бизнес-жоспарда келтірілген ақпарат құпия екендігі көрсетілуі керек. 
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5.2. Бизнестегі франчайзингтік бағалау жүйесі 

 

5.2.1 Бизнестегі франчайзингтің рөлі 

 

Франчайзинг, франшизинг (ағылш. franchіse - лицензия, айрықша 

құқықтық); франшиза (фр. franchise - жеңілдік) – коммерциялық 

концессия, нарықтық субъектілер арасындағы қарым-қатынастардың түрі, 

бір тарап (франчайзер) екінші тарапқа (франчайзиге) ақы (роялти) үшін 

белгілі бір бизнес түрін, әзірленген бизнес-моделін және оның жүргізу 

әдісін пайдалануға береді. Бұл лицензиялаудың дамыған түрі, онда бір 

тарап (франчайзер) екінші тарапқа (франчайзиге) өз атынан тауарлық 

белгілер және/немесе франчайзердің брендін пайдалана отырып ақылы 

әрекет етуге құқық береді.  

Жалпы мағынасында франчайзинг — тауар таңбасын немесе 

коммерциялық белгілерін жалға беруді білдіреді. Франшизаны пайдалану 

шарттары франчайзер (франшизаны ұсынған адам) және франчайзи 

(франшизаны алатын адам) арасында реттеледі. Шартының мазмұны 

әртүрлі болуы мүмкін: қарапайымнан өте күрделіге дейін, құрамында өте 

ұсақ егжей-тауар белгісін пайдалану ережелеріне дейін өзгешеленеді. 

Әдетте келісім-шартта франшиза пайдаланғаны үшін аударымдар сомасы 

реттеледі (ол тіркелген параметрлеріне белгілі бір кезеңдегі құрамдас сату 

пайызы болуы мүмкін). Талап аударымдарды болмауы да мүмкін, бірақ 

бұл жағдайда франчайзи франчайзерден белгілі бір тауар саны, жұмыс 

немесе қызметтер сатып алуға міндеттенеді. Тауар немесе бренд белгісін 

пайдалану шарттары жеке тармақпен шартталану мүмкін. Бұл талаптар 

өте қарапайым (мысалы, франчайзи брендті нақты сала бойынша 

пайдалануға құқығы бар), сондай-ақ қатал (франчайзи дүкендегі 

жабдықтарды, мысалы сөрелердің көлемі мен түсі, қызметкерлердің 

киімдері франчайзердің нақты талаптарына сәйкес пайдалануға 

міндеттеледі) болуы мүмкін.  

Франчайзингінің танымалдығын былайша түсіндіруге болады: адам 

оның көмегімен белгілі бір ақыға тиімділігі іс жүзінде бірнеше рет 

расталған, кәсіпорынды дамытудың дайын сызбасын алады. Яғни оны 



89 
 

сатып алған адам тәжірибесі болмағандықтан немесе нарықты дұрыс 

түсінбеген соң өзінің барлық салымдарынан айрылып қаламын деп 

қорықпайды. Кәсібін жаңа бастаған кәсіпкер тексерістен өткен бизнес-

модельді франчайзердің көмегін пайдалана отырып жүзеге асыруда жаңа 

кеңсенің немесе сауда нүктесінің жұмысын тез ұйымдастырып, тұрақты 

кіріс деңгейіне шыға алады.  

Франчайзингке бизнесмендердің екі тобы қатысады. Осы құқықты 

(франшиза) беретін адам франчайзер деп аталады. Әдетт ол өнім 

өндірісінде көп жылдық тәжірибеге ие, жүйені дамытқан, оған өз атын 

немесе тауар белгісін берген, сәттілікке жетелейтін немесе мүмкін емес 

нәрсені біледі. Франчайзи - бұл бизнес (франшиза) жүргізу құқығын өз 

атымен немесе тауар белгісімен сатып алатын тұлға 

Франчайзинг екі тарапқа да тиімді. Бренд иесі кірістің бір бөлігін 

ғана алғанымен, франшизаларды сату оған адам сенгісіз жылдамдықпен өз 

бизнесін кеңейтуге мүмкіндік береді. Бизнес-модельді сатып алған 

адамның да табысы мол болады: ол қысқа мерзім ішінде дайын даму 

жоспарын алып, жабдықтауға, қолдауға ие болады және еш тәуекелсіз 

кәсібін бастап кетеді.  

Филип Котлер франчайзингтің мынадай белгілерін атап көрсетті:  

• франчайзер өзінің тауар таңбасын пайдалану үшін бөлінген сома 

алады;  

• франчайзи жүйесінің бөлігі болу үшін бастапқы жарна төлейді;  

• франчайзер франчайзиге бизнестің жүргізу жүйесін ұсынады.  

Франчайзи шартта белгіленген тауарлар партиясын, шығыс 

материалдарын немесе өзге өнімдер және қызметтер сатып алуға міндетті. 

Сондықтан франчайзингтің басым ерекшелігі ол франчайзер үшін шағын 

болса да, бірақ өз өнімдерінің кепілді тұрақты сату көлемі болып 

табылады. Егер табыс тұрақты болса, онда оны болашаққа жоспарлап 

жаңа бағыттар дамытуға болады.  

Сонымен қатар, қарапайым бизнес қатысушылардың бірқатар 

ауыртпалық шығындық қиындықтары (персоналды оқыту және іріктеу, 

сапасын бақылау және т. б) франчайзерге ауыртпалық түсірмейді. 

Сонымен қатар, франчайзингтік желіні дамыту арнайы қаржы 
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салымдарын қажет етпейді және онымен қоса бренд үшін тамаша жарнама 

болып табылады.  

Тексерілген бизнес-жүйесін пайдалану өз франшизасын нарықта 

ұсынудан бұрын, франчайзер өз бизнес-жүйесін жетілдіріп және барлық 

бизнес-процестерінің тиімділігін дәлелдеу тиіс. Сонымен қатар 

франчайзингтік желіні тиімді дамыту үшін франчайзердің флагмандық 

кәсіпорыны болуы тиіс, соның негізінде бизнес клондау жүргізіледі. 

Сондықтан франшизаны сатып алу кезінде кәсіпкер тексерілген және 

қазірдің өзінде өзінің тиімділігін дәлелдеген бизнес- модельдің иегері 

болады. Өз ісін ашу мүмкіндігі франчайзердің белгілі бір дәрежеде 

франчайзиді бақылауға құқығы бар. Ол негізінен серіктестер қызметінің 

тиімділігін арттыруға бағытталған: серіктес кәсіпорындардың ықтимал 

проблемалардың пайда болу сатысында анықтап шешімін іздеу. Осыған 

қарамастан франчайзи экономикалық және заңдық дербестігін сақтайды.  

Франчайзингтің негізгі артықшылықтары-бұл ең аз 

тәуекелдермен тексерілген бизнес, сынақтан өткізілген бизнес-процестер 

мен жабдықтар, франчайзерді тұрақты қолдау. Франшизаны сату 

кәсіпкерліктің қанат жаюын арттырып қана қоймай, сонымен қатар 

брендтің жағымды имиджін нығайтады. Жаңа орындардың ашылуы 

негізінде сіз туралы ел білетін болады, айтып, жаза бастайды, ал бұл кез 

келген компания үшін үлкен артықшылық болып табылады. 

Франчайзингтің кеңейту тәсілі ретіндегі рөлін, көптеген 

артықшылықтарын айтуға болады. Солардың ең маңыздыларын атап 

өтейік.  

Роялти. Бизнес-модельді пайдалануға төлейтін ақыны осылайша 

атайды, бір рет немесе тұрақты түрде (айына, әр тоқсанда, жылына бір 

рет) төленетін ақы. Шын мәнісінде, бұл – зияткерлік еңбегіңіздің жемісін 

және ұйымның атын пайдалану құқығы үшін төленетін қаржылай сыйақы.  

Брендтің танымалдығы. Франчайзи өз әріптесіне кірісінің бір 

бөлігін бергеннен бөлек, жарнамалық агенттің де қызметтерін орындайды. 

Әріптестеріңіз сапалы жұмыс жасаған жағдайда компанияңыздың басқа 

қалаларда болуы брендті дамытуға көмектеседі.  
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Жұмыстың ұтымды шарттары. Франшизамен жұмыс істеу 

шарттарын өз қалауыңызға және мүмкіндіктеріңізге сай қалыптастыруға 

болады. Мысалы, көптеген компаниялар әріптестеріне тауарларды өздері 

жеткізеді, олар үшін жарнамалық материалдар жасайды және т.б. 

Осылайша, франчайзер уақыт өте келе жаңа нарыққа шығуы мүмкін, 

жеткілікті тәжірибе жинап, франшизаларды басқа бағыттарда сата 

бастауы мүмкін.  

Маркетинг және тікелей сату аутсорсингі  

Кеңейтудің бұл тәсілі франзайзингіге және филиалды ашуға ұқсас 

болып келеді, алайда мұндай жағдайда басқа өңірлерде орналасқан жаңа 

сату нүктелерінде жұмыс істеу үшін мердігерлер тартылады. Тапсырыстар 

бас кеңседе өңделеді, әріптестер өнімдерді сатады, ал түскен кіріс бірдей 

деңгейде бөлінеді.  

Табыстың маңызды құрамдас элементі кәсіпкердің франчайзингтің 

мәнін, оның түрлерін, құрылымын, артықшылықтарын және оны 

пайдалану кезіндегі ықтимал тәуекелдерді нақты және толық білуі болып 

табылады. 

Бизнесте франчайзингтің әртүрлі нысандары бар. Франчайзингті 

таңдау шаруашылық қызмет түріне, франчайзердің тұрақтылығына және 

оның тауарлар мен қызметтер нарығындағы белгілі бір орны және 

жергілікті франчайзи нарығының ерекшеліктеріне байланысты (кесте 19). 

Тауар франчайзингі кейде «өнім франчайзингі (сауда атауы)» деп 

аталады. Бұл дайын тауар саудасы саласындағы франчайзинг. Тауар 

франчайзингінде франчайзер әдетте аяқталған өнімді немесе франчайзи 

дилеріне жартылай фабрикатты сататын өндіруші болып табылады. 

Соңғысы франчайзер өнімдерін сатып алушыларға сату алдындағы және 

сатудан кейінгі қызмет көрсетуді жүзеге асырады және бәсекелестердің 

тауарларын сатудан бас тартады. Бұл ереже серіктестердің – франчайзер 

мен франчайзи-дилердің өзара қарым-қатынасының маңызды мазмұны 

болып табылады.  

Қызметтің бұл түрі жетекші кәсіпорынның тауарларын сату үшін 

оның сауда маркасымен сатып алуды білдіреді. Бұл жағдайда 

франчайзерден тауарларды сатып алады және одан кейін оларды 
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франчайзер атынан қайта сатады. Кейбір жағдайларда жетекші компания 

кепілді қызметтерді төлеуге және бірлескен жарнамаға арналған 

шығыстарды өтеуге қатысы болады. Әдетте, тауар франчайзингіне 

франчайзидың тауарлар мен қызметтердің бір түрін ғана сатуға арналған 

тар мамандануы тән. 

 

Кесте 19. Франчайзинг түрлерінің салыстырмалы сипаттамасы 

Франчайзинг 

түрі 

Франшиза 

түрі 

Артықшылықтары Кемшіліктері 

Тауарлық Тауар Пайдалану 

қарапайымдылығы 

Франчайзерлердің 

шектеулі көлемі, тар 

мамандануы 

Өндірістік Технология Жоғары тиімділік, 

франчайзер тарапынан 

бақылаудың оңайлығы 

Франшиза сатып алу 

үшін үлкен бастапқы 

жарна, франчайзерге өте 

тәуелділік 

Іскерлік Франшизалық 

бизнес моделі 

Қолданудың ең кең саласы, 

нарық шарттарына жылдам 

бейімделуі 

Кейде қызметті шамадан 

тыс регламенттеу 

франчайзи бастамасын 

басады 

Конверсиялық Айырбастау Шығындарды азайту 

арқылы бюджеттің шығын 

бөлігінің құнын азайту 

Жеке кәсіпкерлікті 

тәуелді жағдайға 

бейімдеу қажеттілігі 

Корпоративтік Франчайзингтік 

кәсіпорындар 

желісі 

Жоғарыда қарастырылған 

Франчайзинг түрлерінің оң 

қасиеттерін шоғырландыру, 

бизнесті әртараптандыру. 

Франчайзи 

мақсаттарының 

франчайзер 

мүдделерімен жиі сәйкес 

келмеуі, нарық 

шарттарының өзгеруіне 

бизнестің баяу әрекет 

етуі 

 

Өндірістік франчайзинг - бұл тауарларды өндіруге арналған 

франчайзинг. Бұл жағдайда қандай да бір өнімді дайындау 

технологиясына ие кәсіпорын өнімді дайындау үшін жергілікті немесе 

өңірлік зауыттарға шикізатты (мысалы, алкогольсіз сусындарды құю 

зауыты) сатады.  
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Шағын кәсіпорын бұл жерде франчайзердің өнімдері мен 

қызметтерін сатып, оның сауда маркасына айналып қана қоймай, 

технологиялық процестің, сапаның, персоналды оқытудың, сату жоспарын 

орындаудың, жедел есептіліктің тең талаптарын орындай отырып, ірі 

корпорацияның шаруашылық қызметінің толық цикліне енгізіледі. Бұл 

нысан франчайзер мен франчайзидің тығыз байланысын, қызметтің толық 

регламенттелуін және шағын кәсіпорын жауапкершілігінің жоғары 

деңгейін көздейді. 

Іскерлік франчайзинг «бизнес форматтағы франчайзинг» деп 

аталады. Бұл әдіс арқылы франчайзер жеке тұлғаларға немесе басқа 

компанияларға дүкендердің сауда нүктелерін, сатып алушыларға 

франчайзер атымен өнімдер мен қызметтер жиынтығын сату үшін 

дүкендер тобын ашу құқығына лицензия сатады. 

Осылайша, бұл қызмет түріне арналған франчайзинг, ірі 

корпорацияның толық өндірістік шаруашылық циклына шағын 

кәсіпорынды қосу болып табылады. Бұл франчайзингтің ең танымал түрі, 

бұл ретте жетекші компания франчайзер атымен өнімдер мен қызметтерді 

сату бойынша өз кәсіпорынын ашу құқығымен жеке кәсіпорындарға 

берілетін лицензияны (мысалы, жалға беру және тұрмыстық қызмет 

көрсету, бизнес пен халыққа іскерлік және кәсіби қызмет көрсету, 

дүкендер немесе дәмдеуіштер тізбектері, қонақ үйлер) сатады. 

Ірі корпорация тарапынан технологиялық процеске, сапаға оған тең 

талаптар қойылады, сондай-ақ персоналды оқыту, кәсіпорынның құрылыс 

алаңын таңдау, басқа да қызметтер (сатуды қамтамасыз ету әдістері, 

жедел есептілікті жүргізу және т.б.) қамтамасыз етіледі. 

Іскерлік франчайзинг кезінде франчайзи тұрақты жарналарды төлеуі, 

сондай-ақ франчайзердің қарауындағы жарнамалық қорға жарналар 

жүргізуі қажет. Франчайзер франчайзиге негізгі қорларды жалға бере 

алады,оған қаржыландыруды ұсына алады; ол өзінің франчайзиы үшін 

жеткізуші ретінде де әрекет етуге құқылы.  

Конверсиялық франчайзинг-өз бетінше жұмыс істейтін кәсіпорын 

франчайзинг шарты бойынша жұмыс жасайды және бір франшиз 
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алушының бақылауымен жұмыс істейтін франшизалық кәсіпорындар 

жүйесіне қосылатын желіні кеңейту тәсілі.  

Корпоративтік франчайзинг-франшизді ұйымдастырудың қазіргі 

заманғы нысаны, бұл ретте франшиз алушы жеке кәсіпорын емес, 

жалдамалы менеджерлерді пайдалана отырып, франшиздік кәсіпорындар 

желісімен жұмыс істейтін болады. 

Классикалық франчайзингтің көптеген нұсқалары бар, олардың 

үшеуі көтерме сауда бизнесінде жиі қолданылады-бұл өңірлік 

франчайзинг, субфранчайзинг және дамушы франчайзинг (кесте 20). 

Олардың әрқайсысында франчайзи франчайзингпен байланысты 

барлық артықшылықтарға ие болады: сауда маркасын және франчайзердің 

логотипін, оның бизнес жүйесін пайдалану, бастапқы оқыту, орынды 

таңдау, қолдау және т. б. 

 

Кесте 20. Франчайзинг әдістерінің салыстырмалы сипаттамасы 

Франчайзинг 

әдістері 

Тарату шарттары Артықшылықтары Кемшіліктер 

Классикалық Стандартты Қолданылуы оңай Желінің баяу 

кеңеюі, үлкен 

шығындар 

Өңірлік Бас франчайзи белгілі бір 

аймақта желіні кеңейтеді 

Бағаны белгілеу 

кезіндегі 

артықшылықтар, 

франчайзер тарапынан 

бақылауға кететін 

шығындарды азайту 

Аумақты игеру 

жөніндегі 

шарттың қатаң 

талаптары 

Субфранчайзинг Субфранчайзер 

субфраншизді сату құқығын 

алады 

Маңызды қосымша 

капиталды тарту 

мүмкіндігі 

Франчайзидің 

субфранчайзердің 

қаржылық, 

басқарушылық 

және 

маркетингтік 

қабілеттеріне өте 

тәуелділігі 

Дамушы Ауданның дамуына 

эксклюзивті құқықтарды 

инвесторлар тобына беру 

Франчайзерге арналған 

ең аз шығындармен 

франшизалық желіні 

жылдам кеңейту 

Меншік иесі 

ретіндегі 

инвестордың 

позициясын 

шектеу, жоғары 

шығындар 
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Олардың бір-бірінен негізгі айырмашылықтары мыналардан тұрады:  

o франчайзер мен франчайзи қарым-қатынасының ұзақтығы;  

o франчайзи өзіне қолдау көрсететін кімге жүгінуі мүмкін; 

o ол белгіленген жарналарды кімге төлейді. 

Өңірлік франчайзингті таңдай отырып, франчайзер өзінің бизнес-

қызметін жасау үшін облыс немесе жалпы ел болуы мүмкін қандай да бір 

географиялық ауданды қамтуды шешеді. Бірақ ол өзі қалағандай тез даму 

үшін қандай да құралдар немесе ұжымға ие емес екендігін сезіне отырып, 

ол бас франшизаның қолдауына сүйенеді. 

Өз кезегінде, бас франчайзи өзінің географиялық ауданында жаңа 

франчайзи таңдауға ғана емес, сонымен қатар оларды алғашқы оқытуды 

және басқа да қызметтерді қамтамасыз етуге құқылы, бұны әдетте 

франчайзердің өзі жасайды. 

Франчайзер мен негізгі франчайзи арасындағы келісім-шартта әр 

тараптан не күтілетіні және франшиза алушы осы нақты рөлді қандай 

мерзімде орындайтыны белгіленеді. Франчайзерге нарықтың ерекше 

аумағындағы қызметі үшін жарналардың бастапқы төлеміне жауап ретінде 

бас франчайзи болашақта франчайзерден роялти алады (ағымдағы 

төлемдер), олардың көлемі осы франчайзингтік жүйеге тартылған жаңа 

франчайзингтерді іске асырудың жалпы көлеміндегі үлесіне тәуелді 

болады. Басқа әдістерден айырмашылығы, бұл әдіс барлық тараптарға 

тиімді, өйткені басты франчайзи-таңдамалы тұлға және ол 

ынтымақтастықтың барлық кезеңінде қолдау алуы тиіс, ал бұл 

франчайзерге да тиімді. 

Субфранчайзингте-субфранчайзер белгілі бір аумақты игереді және 

бастапқы оқытуды, үй-жай мен т. б. таңдауды қамтамасыз етеді. 

Айырмашылығы франчайзи ұзақ мерзімді негізде субфранчайзермен 

тікелей жұмыс істейді және франчайзермен өте шектеулі байланыста 

болады. Ол субфранчайзерге роялти мен жарнама ақысын төлейді, ол өз 

кезегінде франчайзерге осы ақшаның бір бөлігін төлейді. Осылайша, 

субфранчайзер өз аумағында франчайзерге айналады. Субфранчайзердің 

шектеусіз қаражаты, басқару және маркетинг қабілеттері болуы фактісі 

франчайзиға әсер етеді. Сондықтан, әлеуетті франчайзи субфраншиза 



96 
 

қатынастарын мұқият таңдауы керек, өйткені бұл франчайзердің де, 

қосалқы франчайзердің де іскерлік және өмірлік деңгейіне байланысты. 

Аумақты дамыту туралы келісімде франчайзер географиялық 

аймақты дамытуға айрықша құқықты франчайзер тобына береді. 

Инвесторлар, өз кезегінде, осы территорияда иелік ететін өздерінің 

франчайзерлерін дамытады немесе франчайзингтерді таңдайды. 

Көтерме сауда бизнесіндегі франчайзингтің жекелеген түрлері мен 

әдістерін зерттей отырып, кәсіпорындарда іскерлік Франчайзингті 

қолдану жақсырақ екенін атап өтуге болады, өйткені ол бизнестің барлық 

салаларындағы ынтымақтастықтың көптеген нұсқаларын және нарық 

жағдайларына бейімделуді болжайды. Сондай-ақ іскерлік франчайзингті 

пайдалану кезінде франчайзер франчайзиге түрлі жеңілдіктер ұсынады, 

бұл табысты бизнесті жүргізу үшін маңызды. 

 

5.2.2. Бизнестегі франчайзингтік жүйенің негізгі құраушылары 

 

Бизнестің франшизингтік жүйесінің негізгі құрамдас бөліктері 

мыналар болып табылады: пилоттық жобаны сәтті жүзеге асыру; 

франчайзинг туралы келісім; франшиза бойынша басшылық; франчайзи 

таңдау және тұрақты қолдау. Франчайзингтік жүйелер бір қарағанда әр 

түрлі болғандықтан, қосымша функцияларды анықтау өте маңызды 

болады. Сондай-ақ жүйені дамытудың бастапқы кезеңдерінде талап 

етілетін елеулі шығындарды көрсету қажет, әсіресе бұл уақыт, кадрлар 

және басқа да ресурстарға қатысты. 

Кем дегенде бір сынама жобаны жүзеге асыру франшизаны сату 

алдындағы франчайзингтік жүйені дамытудың қажетті құрамдас бөлігі 

болып табылады. Бизнестің кез-келген экспериментіндегі сияқты, іс-

шараның мақсаты болжалды франчайзингтік жүйені қалай дәлме-дәл 

модельдеу болып табылады. Бұл болашақ жұмыс туралы айқын түсінік 

алуға, мәселелерді анықтауға, оларды еңсеру үшін қажетті қадамдарды 

жасауға және франчайзингтік жүйені дамытумен айналысуды жалғастыру 

керек пе, жоқ па, анықтау үшін мүмкіндік береді. 
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Франшиза бойынша екі негізгі құжат франшиз бойынша басшылық 

пен шарт болып табылады. Басшылық іс жүргізу бойынша франчайзи 

үшін толық нұсқаулықтар мен кеңестерді қамтиды. Шарт франчайзер мен 

франчайзи арасындағы формальды қарым-қатынастарды анықтайды және 

франчайзи міндеттерін толық және нақты тұжырымдайды. Бизнес келісім-

шартында, мысалы, франчайзи франчайзерге төлейтін қаржылық 

төлемдердің үш түрі көрсетілген: негізінен франчайзердің франчайзи 

кәсіпорнын ұйымдастыруға кететін шығындарын жабатын бастапқы 

төлем, маркетинг пен жарнамаға жіберілетін, «әкімшілік қызметтер үшін» 

және «салық» тұрақты төлемі. Соңғы екі алым франчайзи айналымының 

пайызы ретінде есептеледі. 

Алғашқы франчайзилерді жинау кезінде қолданылатын іріктеу 

рәсімдері франчайзингтік жүйенің одан әрі жұмысының табысы үшін өте 

маңызды. Франчайзи таңдау кезінде тәжірибенің бастапқы 

жетіспеушілігін өтеу үшін франчайзерге әдетте «мінсіз» франчайзи 

сипаттамасын жасау ұсынылады. Іс жүзінде мұны франчайзингтік жүйе 

жұмысының ерте сатысында жүзеге асыру қиын, бірақ уақыт өте келе, 

франчайзерлер франчайзидың қандай сипаттамаларына ие болу керектігін 

тәжірибелі жолмен біледі. Сондай-ақ, кандидаттарды қабылдау туралы 

қалай және қайда жариялау керектігін және қандай іріктеу рәсімдерін 

пайдалану керектігін шешу маңызды.  

Франшизаның соңғы құраушысы франчайзингтік желі үшін қажетті 

тұрақты қолдаудың түрі мен көлемін анықтау болып табылады. Қолдау 

франчайзер кәсіпорыны қызметкерлеріне жергілікті жерлерде көмек 

көрсетуі, франчайзи үшін тұрақты оқыту бағдарламасы, жаңа тауарлар 

мен жүйелерді әзірлеу және франшиза бойынша басшылықты жаңарту 

сияқты жұмыстың түрлі аспектілерін қамтуы мүмкін. 

Франчайзингке қатысты негізгі даулар франчайзер – франчайзидің 

өзара қарым-қатынасы төңірегінде болады, өйткені олар бизнес 

табысының немесе құлдырауының басты айқындаушы факторы болып 

табылады. Осы қарым-қатынастардың аспектілері: 

o франчайзидің салыстырмалы тәуелсіздігі; 

o дауды алдын ала анықтайтын келісім-шарт талаптары; 
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o франчайзинг әрекет ететін қатынастарды реттеу дәрежесі мен 

түрі. 

Келісім-шарт әдетте франчайзи тәуелсіздігін шектейтін және 

қақтығысқа әкелетін негізгі фактор ретінде қарастырылады. 

Кәсіпті ұйымдастырған кезде келісімшарт негізінде франчайзидің 

тәуелсіздігінің дәрежесін анықтау мүмкін емес. Ресми тәуелсіздік 

(келісім-шартта көрсетілген) және практикалық тәуелсіздік (өзара қарым-

қатынас процесінде орын алған) арасында айырмашылық бар. Франчайзер 

үшін франчайзи келісімге сәйкес әрекет етуі, процестерге өзгерістер 

енгізуі және франчайзердің беделін бұзбауы қажет. 

Бизнестің франчайзингтік жүйесінің дамуын анықтайтын маңызды 

факторлардың бірі бәсекелестіктің өсуі болып табылады, бұл бұрын өз 

бизнесін ұйымдастырған жоғары білікті мамандарды франшиза сатып алу 

туралы ойлануға мәжбүрлейді, бұл өз бизнесінің басшылары болып қала 

отырып, неғұрлым ірі кәсіпорынды паналаумен жұмыс істеу 

артықшылықтарын пайдалануға мүмкіндік береді. 

Тағы бір фактор - табысты кәсіпорындардың басым көпшілігі 

франшизаларды сату арқылы өз бизнесін дамытуға дайындығы, бұл 

олардың әртараптандыру стратегияларын жүзеге асыруға және нарыққа 

енуге ықпал ететін құралы болып табылады. 

Бизнесте франчайзингті ұйымдастыру кезінде кәсіпкерлер 

франшиздің (бизнес жүйесі) қанша тұратынын бағалау үшін барлық күш-

жігерді міндетті түрде салуға тиіс, өйткені франчайзерлер кәсіпкерлерге 

жағдайды жиі нақтыламайды. Мысалы, франчайзер бизнес-процестің бір 

бөлігін ғана көрсетуі (компания атауын пайдалану құқығын және бизнесті 

жүргізу әдісін) мүмкін. Тауар-материалдық қорларды қаржыландыруға 

немесе кредитке сатып алатын клиенттерді қаржыландыруға қажет ақша 

туралы айтпағанның өзінде, жабдыққа, жалгерлік салымдарға және 

франчайзингтік кәсіпорынды ашу үшін қажетті маңдайшаларға арналған 

шығындар сияқты жасырын шарттар болуы мүмкін. Кәсіпкерлер бизнес-

жоспар дайындау арқылы осындай мәселелерден құтыла алады. Бизнес-

жоспардың басты компоненттері мыналарды қамтуы тиіс: франшиздік 

жарнамен бірге қолма-қол шығыстар, айналым капиталы, жабдықтар мен 
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роялтидің құны. Франшизалық жарна франчайзиге нақты мекен-жай 

немесе нақты аумақта іс жүргізуге құқық береді. Франшизаға байланысты 

бұл жарна нөлден басталып, миллион долларға дейін жетуі мүмкін. 

Айналым капиталы-бұл ұғым тауар-материалдық қорларды сатып 

алу, сауда персоналына ақы төлеу, жалдау төлемдері үшін тұтынушылар 

сатып алып, төлей бастағанға дейін қанша ақша қаражаты қажет екенін 

анықтайды. Ғимарат пен жабдықтың құнын кәсіпкер толық немесе 

ішінара төлей алады. Кейбір франчайзерлер франчайзиге ғимаратты да, 

жабдықты да жалға береді, осылайша, кәсіпкерді ірі бастапқы 

шығындардан арылтады. 

Кез-келген компания сияқты, франчайзингті қаржыландыру 

кәсіпкердің жинақ ақшасы аз болған жағдайда қиындық тудыруы мүмкін. 

Әдетте, танылған франчайзер кәсіпкерден меншікті капитал ретінде 

бизнесті бастау үшін талап етілетін ақшаның кемінде жартысын төлегенін 

қалайды. Кәсіпкер акцияларды сату, несие алу арқылы қажетті қаражат 

жинай алады. Көбінесе франчайзердің кепілгер ретінде қатыстырып 

бөлігін коммерциялық банктен алуы мүмкін. 

Франшизаның құны 100 мың долларға дейін және одан жоғары 

шектерде өзгеріп отырады және көрсеткіштердің тұтас жиынтығына, ең 

алдымен тауар белгісінің беделіне, бизнестің бәсекеге қабілеттілігіне және 

оның рейтингіне байланысты. Құн эксклюзивтік аумақтың өлшемімен, 

кәсіпорынның орналасуымен және жергілікті нарықты маркетологтардың 

зерттеу нәтижесімен анықталады. Субъективті факторды да елемеуге 

болмайды, яғни франчайзердің өз бизнесінің құндылығы туралы жеке 

пікірі. 

 

 

 

 

 

 
 

¹Тақырып «Кәсіпкерлік негіздері» курсы бойынша ЖОО оқытушыларына арналған нұсқаулықтан алынды  
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6 ТАҚЫРЫП 

БИЗНЕС-ИДЕЯ МЕН СТАРТАПТЫ ТАҢДАУ¹ 

 

6.1 Нарық және аймақ трендтері 

6.2 Стартаптың бизнес-моделі 

6.3 Канва бизнес-моделі 

 

6.1 Нарық және аймақ трендтері 

 

Икигай – өзіңнің күнделікті істеріңе қанағаттану және риза болу. 

Бұл өнерді кез келген адам үйрене алады деп санайды «Шағын икигай 

кітабының» авторы, нейробиолог және жазушы Кен Моги. Жапонның 

«икигай» деген сөзі сөзі «өмірдің мәні» деп аударылады. Ол екі сөзден 

тұрады – «ики» (тірі) және «гай» (себеп) – бұл әр адамның күнде ояна сала 

ұмтылатын ісі. Сізде бар көңіліңіз бен күш-қуатыңызды талап ететін өз 

бизнесіңіз бар деп елестетіп көріңіз. Бұл сізге көп уақытыңызды жұмсауға 

тура келетін іс. Егер сіз одан ләззат алмасаңыз, сіздің бизнес-жобаңыз сіз 

үшін бейнет пен әурешілік көзі болады. Сол себепті өз ісіңізге 

құмартуыңыз – өте маңызды, сіз өзіңізбен айналысудан күнде ләззат 

алуыңыз, онымен айналысқан сайын дамып, өсіп-өркендеп, өз ісіңіздің 

шебері болуыңыз үшін стимул болуы қажет.  

Икигай өміріңізге мақсат береді және оған қол жеткізуге күш береді. 

Солтүстік Жапонияның Сендай қаласындағы Тохоку университетінің 

медицина факультетінің зерттеу нәтижелері бойынша икигай алған 

адамдар ұзақ өмір сүреді, олардың денсаулығы мықты және олар кәсіби 

және жеке өмірінде үлкен жетістіктерге жетті. Оған қарапайым 

түсініктеме беруге болады: өмірінің мәнін тапқан және өзінің сүйікті 

ісімен айналысып жүрген адамдар өз денсаулығына ұқыпты қарайды, 

зиянды әдеттерден арылады, көтеріңкі көңіл-күйде жүреді әрі сирек 

қамығады. Сондықтан ұзақ және мағыналы өмір сүргісі келетін әрбір адам 

үшін өзіне ұнайтын істі таба білу маңызды.  

Сіздің өміріңізде икигай пайда болуы үшін, бес қарапайым ережені 

орындау керек: 
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1. Шағын істен бастау. Жапонның атақты бас аспазы Дзиро өте 

кедей отбасында дүниеге келген және бастауыш мектепте оқыр жүргенде 

ол кешкі уақытта мейрамханада жұмыс істейтін. Кейін, өзінің бірінші 

суши-барын ашқан кезде ол өз алдына әлемдегі ең үздік және таңдаулы 

мекеме құрсам деген мақсат қойған жоқ. Ол күнделікті табыс табу үшін 

өзінің дағдыларын қолданды. Өйткені, суши-барға бар керегі ең 

қарапайым ас үй бұйымдары мен жұпыны жағдай ғана еді. Ол бірте-бірте 

өз дағдыларын, жабдықтар мен интерьерді жетілдірді. Бүгінде оның 

мейрамханасы Жапониядағы және тіпті әлемдегі ең үздік 

мейрамханалардың бірі болып саналады. Бас аспаз өз ісіне асықпай, бірте-

бірте ұсақ жақсартулар енгізіп отырды, ол үлкен істі ұсақ-түйек істермен 

бастау керек екенін жақсы түсінді. Шағын істен бастау – өз өміріңе шағын 

өзгерістер енгізу деген сөз, ал олар бірте-бірте-өміріңе оң өзгерістер 

жасайды: таңертең ерте тұру, дене шынықтыруға немесе қызықты хоббиге 

күніне бір сағат уақыт бөлу, денсаулыққа пайдалы тамақ дайындау және 

т.б. 

2. Өзін-өзі босаңсыту. Жас бала қамсыз болады және оған әлі 

әлеуметтік ауыртпалық жүктелмеген. Бала ешқандай мамандықтың 

немесе әлеуметтік дәреженің талаптарымен байланбаған. Басқаша 

айтқанда, икигайға қол жеткізу үшін өз-өзіңді қабылдап, босату керек, 

іштегі баланы оятып, айналасындағылардың пікірінен азат, батыл және 

тәуелсіз болуды үйрену керек. 

3. Үйлесімділік пен тұрақтылыққа қол жеткізу. Икигайға қол 

жеткізу үшін қоршаған ортамен, айналадағы адамдармен және жалпы 

қоғаммен тікелей үйлесімді қарым-қатынас орнату қажет, онсыз 

тұрақтылыққа ұмтылу мүмкін емес. Жеке амбициялар әрқашан қоғам мен 

қоршаған ортаның жағдайына қарап қанағаттанады. Егер олар салауатты 

болмаса, сіз өз мақсаттарыңызға қол жеткізе алмайсыз және өз 

жоспарларыңызды жүзеге асыра алмайсыз. Басқаша айтқанда, басқа 

адамдарды, табиғат пен қоршаған әлемді жадыңда мықтап ұстай отырып 

өз арманыңа бет алуға болады.  Оларға зиян келтіріп, икигайға қол жеткізу 

мүмкін емес. 
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4. Ұсақ-түйекке қуану. Бақыт тек ұлы істерден (сәттілік, ұлы 

мақсатқа қызмет ету) және материалдық заттардан (жоғары жалақы және 

үлкен үй) тұрмайды. Күнделікті бақыт ұсақ-түйектерден тұрады: дәмді 

таңғы ас, шуақты күн, концертке бару немесе велосипедпен кешке 

серуендеу мүмкіндігі. Сізге рақат сыйлайтын заттарды атап, оларға 

шынайы қуана отырып, осы ұсақ-түйектер үшін тағдырға ризашылық 

білдіріңіздер. 

5. Бүгінгі күнмен өмір сүру. Бүгінгі күнмен өмір сүру ұсақ-

түйектерге қуана білу және өзін-өзі босата білуге тікелей байланысты. 

Оған қоса, бүгінгі күнмен өмір сүру – біз осыған дейін айтып өткен 

ағынды күйге ұқсас күй. Ағынды күй және «бүгінгі күнмен өмір сүру» – 

адамның өзі ісіне жан-тәнімен берілгендігі соншалықты, басқа нәрселерге 

мән бермеуін білдіреді. Ол өз жұмысынан ләззат алады және ол мақсатқа 

жету құралы емес, жеке Өзіндік мақсат болып табылады. Яғни, сіз табыс 

табу үшін жұмыс істемейсіз, сіз ол істен ләззат аласыз, дамып-жетілесіз, 

өз мақсаттарыңызға қол жеткізесіз және әлемді жақсартасыз.  

Қорыта келе, табысты бизнесмен болу үшін ең бастысы – өз 

істеріңізден ләззат алу, шағын істерден бастау қажет, өзіңді болашақта 

қандай дәрежеде көргің келетінін елестетіп, осы жағдайға әкелетін ұсақ іс-

әрекеттер жасаудан бастау керек; стереотиптерден аулақ болып, өз 

қалауың мен наным-сенімдеріңді ұстану; қоршаған ортаға зиян келтірмеу 

және басқа адамдарға және олардың қажеттіліктеріне құрметпен қарау; 

ұсақ-түйекке қуана білу және олардан ләззат алу; ағынды күйде болуға 

тырысу және әр түрлі ішкі және сыртқы стимулдар арқылы өз-өзіңді осы 

күйге қайтаруға күш салу. 

Ал енді өзіңіз жүзеге асыра алатын бизнес-идеяны іздеуге кірісейік.  

Бизнес-идея – болжамды кәсіпкерліктің қысқа әрі нақты 

анықтамасы. Өз бизнесіңізді бастау үшін сіз немен айналысқыңыз 

келетінін анықтап алуыңыз керек. Жобаның табыстылығы оның негізінде 

қандай бизнес-идея жатқанына тікелей байланысты. 

Бизнес-идея: 

- тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға тиіс; 

- табыс әкелуі тиіс;  
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- кәсіпкерге моральдық қанағат әкелуі тиіс. 

Мыңдаған идеялар бар, олардың ондағаны жүзеге асырылады, ал 

табысқа бірлі-жарымы жетеді. Табысты идеяны іздеу және таңдау 

құпиясы неде? 

Кәсіпкерлікке арналған идеяларды таңдау ережелері 

Бірінші ереже. Идея көп болуы керек. Идеяның көп болуы 

әрқайсысының ерекше екенін, бірі екіншісінен перспективалы екенін, әр 

түрлі ресурстарды қажет ететінін білдіреді., осының бәрі олардың 

арасынан басым тұрғанын таңдап алуға мүмкіндік береді.  

Екінші ереже. Идея кәсіпкерлік бастамашысы үшін түсінікті қызмет 

саласынан болуы тиіс. Кәсіпкер өзінің құзыреттілігі жоқ салалардағы 

жобалармен айналысса – табысқа жету мүмкіндігі бірнеше есе төмендейді.  

Үшінші ереже. Идея қызықты болуы керек. Кәсіпкерлік бастағанда 

кәсіпкер әдетте өзінің барлық уақытын – жұмыс уақытын және бос 

уақытын толық жобаға арнайды.  Сондықтан қызықсыз жоба кәсіпкерді 

моральдық қанағаттандырмайды.  

Төртінші ереже. Идея бір-екі сөйлеммен ғана құрылуы тиіс. Тым 

күрделі және ұзақ түсініктемелер әлсіз және өңделмеген идеяны білдіреді.  

Біріншіден кәсіпкерлікке оның негізін қалаушы кәсіпкерлікті 

идеядан ақиқатқа айналдыру үшін жасайтын қадамдар жүйесі ретінде 

қарап көрейік.  

Бірінші қадам – тауашаны таңдау. Ол үшін кәсіпкер келесідей 

сұрақтарға жауап береді: «Мен нақты немен айналысқым келеді?». 

Кәсіпкерлік үшін тауаша таңдау – алғашқы әрі өте маңызды қадам. 

Өйткені, сізге өз ісіңізбен жылдар бойы күн сайын, кем дегенде 8 сағаттап 

айналысуға тура келеді. Егер сізді өз жұмысыңыз қанағаттандырмаса, 

сізде оны орындауға мотивация болмайды. Ал мотивациясыз прогресс 

болмайды. 

Кәсіпкерліктің бұлжымайтын заңы бар: тек бірегей кәсіпкерлік 

табысты болады. Әйтпесе, сізді бәсекелестер жұтып қояды. Кез келген 

аспект – сіздің өзіңіз өз көзқарасыңызбен, құзыретіңізбен, 

идеяларыңызбен және т.б., сіздің өніміңіз немесе сіздің қызметтеріңіз – 

бірегей болуы мүмкін (мысалы, сіз басқа наубайханалар сияқты нан 
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пісіресіз, бірақ сізде ыстық кофе ішуге болатын үстелдер бар). Бірақ 

бірегейлік мотивация болса ғана келеді. Егер сіз сүйікті іспен 

айналыссаңыз және оны дамытуға ниет білдірсеңіз, сіз әрқашан бірегей 

болуға мүмкіндік таба аласыз. Мотивация болмаған кезде сіз әдетті іс-

қимылдарды бір сарынды орындап, үйге қайту үшін жұмыс күнінің 

аяқталғанын күтетін боласыз.    

Тауаша табылған кезде, келесі қадамды – «өзіңді танытуды» 

бастауға болады. Яғни, сіздің бизнесіңіз табысты болу үшін сізге қандай 

дағдылар қажет екенін анықтау керек. Мүмкін сіз өз қолыңызбен бір 

нәрсе жасап үйренерсіз, мүмкін, сауда жасайсыз, суретке түсіресіз, 

жарнама жасайсыз, командаға қажетті адамдарды жинайсыз және т.б. 

Сізге қандай дағдылар қажет екенін түсіне отырып, оларды дамытуды 

бастауға болады.  

Сізге өзіңіздің күшті және әлсіз жақтарыңызды зерттеу керек. Оған 

жұмсалған уақыт мың есе өтеледі және тиімді бизнес-шешімдер туғызады. 

Сондықтан, бұл кезеңде бірнеше сағат бөліп, қағаз бен қалам алып өз 

кемшіліктеріңізді және артықшылықтарыңыздың кестесін құрыңыз. 

«Кемшіліктер» бағанында «Клиенттермен сөйлесуді ұнатпаймын», 

«Кәсіби білім жетіспейді», «Бастапқы капиталды қалай тарту керектігін 

білмеймін» және т.б. жазулар пайда болсын. Сіздің барлық 

кемшіліктеріңіз – бір жағынан сіздің бизнесіңіз үшін қауіпті. Бірақ егер сіз 

оларды жақсы білсеңіз, кемшіліктер мүмкіндікке айналады.  

Нарықтың трендтері 

Біз бизнес-идея клиенттердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға тиіс 

деп айттық. Қазіргі тұтынушыларда қандай қажеттіліктер бар? Қазіргі 

нарықтың басты тренді – клиентке бағдарлану.  

Клиентке бағдарлану – сатып алушының (клиенттің) мүдделерін 

басқалардан жоғары қою. Нарықтық экономика нарықтағы жоғары 

бәсекелестікті тудырды, ал жоғары бәсекелестік менеджмент сатуды 

ұлғайту үшін ресурстарды іздеуге итермеледі. Тұтыну қоғамының 

дамуымен, клиент қалаған тауарды алып қана қоймай, оны барынша 

жайлылық пен ыңғайлылықпен жасағысы келді. Әрине, адамдар, олардың 

пікірінше, өздеріне жақсы қарым-қатынас жасаған компанияларды 
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таңдайды. Клиентке бағытталған кәсіпкерлік ұзақ мерзімді перспективаға 

есептелген және иесіне тұрақты табыс әкеледі. Компания жылдам табыс 

таба ма, әлде ұзақ уақыт тіршілік ететін және дамитын бизнес-жүйені құра 

ма, осы екеуінің бірін таңдауы керек.  

«Starbucks» желісінің кофеханаларында әрбір тапсырыс берілген 

стаканда кофеге сіздің атыңызды жазады. Бұл сусынның қожайынын 

іздеуге көмектесіп қана қоймай, сонымен қатар клиенттің атын атап, 

сөйлесуге мүмкіндік береді. Ал адамдардың өз атын естуге құмар екені 

анық. 

Клиентке бағдарлаудан нарықтың дамыған логистика сияқты басқа 

да трендтері туындайды. Тауарды сатумен іс аяқталмайды, оны клиентке 

жеткізіп беру керек. Қаншалықты жылдам әрі ыңғайлы болса, 

соншалықты тиімді. Нәтижесінде, басқа да тең жағдайларда өз бизнесі 

үшін неғұрлым дамыған логистикалық желіні қамтамасыз ете алатын 

компаниялар бәсекелестік соғысында жеңеді. Сондықтан заманауи 

кәсіпкерлік өз өнімдерін клиентке жеткізу нұсқаларын мұқият қарастыруы 

тиіс.  

 

6.2 Стартаптың бизнес-моделі 
 

Бизнес-модель – бұл кәсіпкерлік қызметтің тұжырымдамалық 

сипаттамасы, яғни 1) компания өзінің тауарлары мен қызметтерін кім 

үшін өндіреді; 2) клиенттерге нақты қандай тауарлар мен қызметтер 

ұсынылады; 3) осы өнімдер қалай жасалады; 4) компания ненің есебінен 

табыс алады.  

 

4 сурет. Бизнес-модель элементтері 
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Кез келген бизнес-модель төрт элементтен тұрады. Үшбұрыштың 

ортасында клиент (кім?). Яғни, кәсіпкерлік оның клиенттерінің кім 

екенін, ол қандай тұтынушыларға сене алатынын нақты түсінуі тиіс. 

Үшбұрыштың бірінші бұрышы – құндылық ұсынысы (не?), яғни 

клиенттерге не ұсынылады, қандай тауарлар мен қызметтер. Екінші 

бұрыш – құндылықты құру тізбегі (қалай?) – бұл өнімдер қалай 

жасалады, яғни ресурстар туралы айтылады. Үшінші бұрыш – табыс 

түсіру механизмі (неге?) – компания неден табыс табады. Яғни, бизнес-

модель сіздің клиенттеріңіздің кім екенін, сіздің ұсынысты қалай 

қалыптастыратыныңызды және сіздің бизнесіңіздің қалай табыс 

түсіретінін анықтайды.  

Нақты барлық кәсіпкерлік бірдей болып көрінуі мүмкін, оларды 

ерекшеленетін – бизнес-модель: кәсіпкерліктің клиенттері кім, кәсіпкерлік 

қандай өнім ұсынады, ол өз тауарын қалай өндіреді және қалай табыс 

түсіреді. Нәтижесінде, осы сұрақтардың жауабы клиенттер төлейтін 

біртұтас баға ұсынысын қалыптастырады. 

Дәмхана мысалдарын қарастырайық. Бұл жердегі өнімдер – азық-

түлік пен сусындар бірдей болып көрінеді. Бірақ бізде мысық-кафе бар, ол 

қазір Жапонияда өте танымал. Бұл кафеде тамақтанып қана қоймай, 

мысықтарды қызықтауға болады, оларды сылап-сипап, ойнауға болады. 

Сәйкесінше, бұл жағдайда бірегей сауда ұсынысы (ОЖЖ) – бұл тамақтану 

ғана емес, сонымен қатар жануарлармен жағымды жағдайда уақыт өткізу. 

Мұндай мысық-кафенің клиенттері әдетте, жануарларды сүйетін, бірақ 

оларды үйде асырауға мүмкіндігі жоқ балалар мен әйелдер болып келеді. 

Олар тек қана кофе мен круассан үшін ғана емес, мысықтарды қызықтау 

мүмкіндігі үшін де төлейді. 

Ал арткафеде келушілер тек түскі ас ішіп қана қоймай, сонымен 

қатар Фрида Кало мен Диего Ривераның шығармашылығы туралы дәріс 

тыңдай алады немесе жергілікті суретшінің көрмесін көре алады. Мұндай 

кафелерге келген кезде келушілер тек тамақ үшін ғана емес, сондай-ақ 

осындай дәрістерге немесе көрмелерге қатысу мүмкіндігі үшін де төлейді. 

Мұндай кафеге келушілер өнерге қызығушылық танытатын және қызықты 
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іс-шаралар ұсынылса, түскі асқа қымбатырақ төлеуге дайын адамдар 

болады. 

35 жасқа дейінгі адамдар, жастар мен кеңсе қызметкерлері арасында 

танымал қала кафесі. Мұнда қабырғалардың орнына белгілі 

иллюстраторлар бормен салған суреттер үнемі жаңартылып отыратын 

тақталар қойылған, сөрелерде философия, өзін-өзі дамыту бойынша 

кітаптар поэтикалық жинақтар және т.б. қойылған. Хабарландыру 

тақтасында театр қойылымдары, баламалы музыкалық концерттер мен 

дискуссиялық клубтардың жарнамалық плакаттары ілінген. Бұл жағдайда 

БСҰ – тек тамақтану ғана емес. Мұндай кафе – зияткерлік жастардың 

кездесу орны, онда сіз қызықты сұхбаттасушыны таба аласыз, қаланың 

зияткерлік өмірі туралы және т.б. біле аласыз. Азық-түлік пен сусындарды 

сатуға қосымша, мұндай кафе қабырғаларына жарнама плакаттарын 

орналастырудан табыс түсіре алады. 

Тіпті біз донер кафесі туралы айтатын болсақ да, бизнес-модель 

дегеніміз – нақты донерлік үлгіні басқалардан ерекшелейтін нәрсе. Яғни, 

мұнда донерді сатып алған кезде айран тегін берілуі мүмкін. Немесе оны 

танымал блогерлер жарнамалайды. Немесе донердің құны сәл 

қымбатырақ, бірақ безендірілуі мен сервисі жақсы. Немесе бұл кафе 

көрсетілген мекенжай бойынша донерлерді жеткізіп береді. Немесе 

клиенттер қосымша ақы төлеп өз донеріне ингредиенттер қоса алады.  

Мысалдар тізімін жалғастыра беруге болады. Тек мейрамхана 

бизнесі үшін ғана емес. Сондай-ақ шаштараздар (балалар шаштаразы, 

барбершоптар, белгілі стилистері бар шаштараздар, үйдің бұрышындағы 

арзан және т.б. шаштараздар), балабақшалар, шеберханалар, дүкендер 

және т.б. дәл осылай бір-бірінен ерекшелене алады. Баға ұсынысы 

әрқашан келесідей сұраққа жауап береді: «Бір-біріне ұқсас 

кәсіпкерліктердің ішінен клиенттер мені неге таңдайды?» 

Сонымен, қандай кәсіпкерлік ашсаңыз да, сіздің бизнес-моделіңіздің 

неден тұратынын түсіну керек: сіз өз клиенттеріңізге қандай бірегей 

шешім ұсынасыз, оған қаражат төлеуге кім дайын болады, нәтижесінде сіз 

қалай табыс аласыз. Сізді бәсекелестерден ерекшелендіретін нәрсе – сіздің 

бірегей баға ұсынысыңыз – бұл сіздің бизнесіңіздің іргетасы. Ол сізге 
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сіздің өніміңіз үшін ақы төлеуге дайын тұрған және табыс түсірудің нақты 

тәсілі болып отырған – сіздің тұтынушыларыңызбен тығыз байланысты.    

Инновациялық бизнес-модельдер 

Бизнес-модель кез келген компанияда бар, бірақ, егер компания төрт 

аспектінің кем дегенде екеуін өзгертсе ғана, яғни нарықта қабылданған іс-

әрекеттерден тыс іс-қимылдар жасаса, ол инновациялық болып табылады  

Жүргізілген зерттеулер, егер компания өнімді емес, нақты бизнес-

модельді жетілдірсе, ол 6%-ға анағұрлым табыстырақ болатынын 

көрсетті. Әлемнің ең жаңашыл 25 компаниясының 14-і инновациялық 

бизнес-модельдерді пайдаланады. Егер компания бизнес-модельді 

өзгертсе, одан кейін 60% табыс көбейеді.  

Бизнес-модельді түрлендіру  

Негізге ала отырып кәсіпкерлікті өзгертуге және оны табысты етуге 

болатын бизнес-модельдерді түрлендіруге арналған 55 шаблон бар. Санкт-

Галлен университетінен келген Оливер Гассманның (Швейцария) 

басшылығымен экономистер мен талдаушылар командасы барлық 

инновациялық бизнес-модельдерді 55 шаблонға жеткізуге болатындығына 

көз жеткізу үшін мыңдаған инновациялық кәсіпкерлікті тексерді. Бұл 

шаблондарға атаулар беріліп, олар шаблонның өзін сипаттайтын және оны 

бизнеске қалай қолдану керектігін түсіндіретін карталар түрінде 

ресімделді. Инновациялық бизнес-модельдерді шаблондау әдісі 

кәсіпкерліктің әр түрлі салаларындағы көптеген компанияларда сынақтан 

өткізілді. Тәжірибе көрсеткендей, осы шаблондардың бірін өз бизнес-

моделінің инновациясы үшін пайдаланған компаниялар айтарлықтай 

табысты болды.  

Біз сізбен инновациялық бизнес-модельдің 5 үлгісін толығырақ 

қарастырамыз: 

«Ұстара мен оның жүзі» бизнес-моделі 

Базалық өнім арзан немесе тегін таратылады. Бұл ретте оны пайдалану үшін қажетті 

шығыс материалдары қымбат және жоғары табыс әкеледі. 

Клиенттер бастапқы жабдықты сатып алады және ұзақ жылдар бойы қосалқы 

бөлшектер мен сервистік қызмет алу үшін оралып отырады. Көптеген жағдайларда олар 

бөлшектер мен қызмет көрсетуге түпнұсқа техникаға  төлеген қаражатқа қарағанда көп 

қаражат жұмсайды. 

Өзгертілген аспект: «Кім?». 



109 
 

Hewlett-Packard жеке пайдалануға арналған әлемдегі бірінші ағынды 

принтерге – ThinkJet-ке бейімдеп, осы модельді 1984 жылы игерді. 

Қымбат өнеркәсіптік принтерлерге қарағанда, бұл принтер небары 495$ 

сатылды, яғни орташа американдықтың қалтасы көтеретін баға. 

Принтерлерге арналған картридждерді кейіннен сату арқылы Hewlett-

Packard көп табыс түсірді.  

«Фримиум» бизнес-моделі («Шартты түрде тегін») 

Ұсыныстың базалық нұсқасы клиенттерді тарту және кейіннен премиум-

нұсқаларын сату арқылы табыс алудан үміттеніп, тегін таратылады.  

«Фримиум» моделі базалық атқарымдарды шексіз пайдалануға тегін қол жеткізуге 

мүмкіндік береді және қосымша атқарымдылық қажет клиенттерге ғана ақы төлетуді 

көздейді. 

Өзгертілген аспектілер: «Кім?», «Қалай?». 

 

Spotify ағындық музыка сервисі клиенттерге оны тегін пайдалануға 

мүмкіндік береді, бірақ олар пайдаланушылар үшін жағымды, ақылы 

премиум пакетте болмайтын жарнамалық роликтерді үнемі тыңдауға 

мәжбүр. 

«Делдалдардан бас тарту» бизнес-моделі 

Модель біртекті топ өкілдері арасындағы өзара әрекеттестікке және делдалдыққа 

негізделген (P2P – «адамнан адамға»). 

Егер сіз өнім өндіріп, оны дүкендерде сатқыңыз келсе, онда сізге өніміңіз 

конвейерден дүкен сөресіне өтуі үшін делдалдар арқылы жұмыс істеуге тура келеді. 

Делдалдарсыз жұмыс дегеніміз сіздің жеткізу тізбегінде барлығын айналып өтіп, тікелей 

тұтынушыларға тауарларды сатуыңызды білдіреді. Бұл шығындарды азайтуға және 

клиенттермен тікелей және адал қарым-қатынас құруға мүмкіндік береді. 

Өзгертілген аспект: «Кім?». 

 

Zopa – онлайн-желі және «Электрондық коммерция» бизнес-моделі 

арқылы қаржы алмасу қызметтерін ұсынатын британдық компания. 

Сервис адамдарға банктер мен қаржы институттарын айналып өтіп, несие 

алуға және беруге мүмкіндік береді. Zopa жеке тұлғалар арасында қауіпсіз 

қаражат алмасуды (кредит беру және қарыз алу) қамтамасыз ете отырып, 

«Сен – маған, мен – саған» қағидаты бойынша несие платформасы ретінде 

жұмыс істейді. Кредитке қаражат ұсынғысы келетін пайдаланушылар 

Zopa сайтында сомасы мен шарттары көрсетілген хабарландыру 

жариялайды. Ұсыныс осындай шарттар бойынша ұқсас сомаға сұрау 
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салулармен салыстырылады. Zopa банктерді ығыстыра отырып, 

кредиторлар мен қарыз алушыларды бір-бірімен кездестіріп, тек делдал 

ретінде іс-әрекет етеді. 

«Өзіне-өзі қызмет көрсету» бизнес-моделі 

Тұтынушы баға ұсынысының бір бөлігін өнімнің төмен бағасына айырбастайды. 

Әсіресе тұтынушылар үшін маңыздылығы азырақ, бірақ көп шығынды талап ететін 

үдерістерге жарамды.  

Бұл әдісті қолданудың классикалық мысалдары – тауарларды сөрелерден жеткізу, 

өз жобаларын жоспарлау немесе тауарлар немесе қызметтер үшін дербес есеп айырысуды 

жүргізу. Өзіне-өзі қызмет көрсету қағидаты бойынша құрылған бизнес үнемдеу 

контексінде үлкен әлеуетке ие, себебі тұтынушылардың қатысуы көбінесе штаттық 

ұстанымдар санының едәуір қысқаруына себеп болуы мүмкін. 

Өзгертілген аспект: «Кім?». 

 

Accorhotels француз қонақ үй желісі осы тұжырымдаманы Ibis 

бюджеттік қонақ үйлерінде қолданады. Онда қызмет көрсетуші 

персоналдарының саны аз, бірақ өзіне-өзі қызмет көрсетуге арналған 

тиімділі жабдықтармен жабықталған арзан номерлер ұсынылады. 

Қонақтар номерлерді кәсіби әкімшілердің қатысуынсыз – сауда автоматы 

қағидаты бойынша жұмыс істейтін арнайы автоматтың көмегімен алады: 

олар қаражат төлейді, кілтті алады және осыдан кейін жүкті номерге өзі 

апарады. Қонақ үйлердегі басқа сервистер – бизнес-орталықтар 

(принтерлер, факсимильдік аппараттар және өз бетінше пайдалануға 

арналған Wi-Fi бар), таңғы ас, сусындар, газеттер және т.б. сол қағидатқа 

негізделген. Бұл бизнес-модель Accorhotels көптеген бәсекелестеріне 

қарағанда персоналға жұмсалатын шығындарды азайтуға, неғұрлым төмен 

бағалар белгілеуге және сол арқылы қонақтарды көбірек тартуға 

мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта 600-ге жуық Ibis бюджеттік қонақ үйі әр 

түрлі 12 елде ашылды. 

«Жазылу» бизнес-моделі 

Пайдаланушы өнімге немесе қызметке қол жеткізу үшін ай сайынғы немесе жыл 

сайынғы негізде тұрақты жарна төлейді. 

Тұтынушылар қызметке қол жеткізгені үшін абоненттік ақы төлеуі тиіс. Бұл 

бизнес-модель журналдар мен газеттердің негізінде пайда болды, енді ол бағдарламалық 

қамтамасыз етуге, онлайн-қызметтерге қолданылуда, ал кейде қызмет көрсету саласында 

да пайда болады. 

Өзгертілген аспектілер: «Кім?», «Қалай?». 
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Жазылу әлеуетін швейцариялық Blacksocks та қолданады, оның 

ұраны келесідей: «Шұлыққа жазыл: бейнеттен оңай әрі жеңіл құтыл». 

Тұрақты ақы төлегені үшін клиенттер жыл сайын белгілі бір уақыт 

аралығында үш данадан алты данаға дейін шұлық алады. Дәл осы 

тәсілмен басқа да киім – іш киім мен жейделерге тапсырыс беруге болады. 

1999 жылы құрылған компания таңдалған бизнес-модельдің негізінде 

жақсы табыс табады. 75 елде 50 000-нан астам клиент осы уақыт ішінде 

миллионнан астам шұлық сатып алды.  

 

6.3 Канва бизнес-моделі 

 

Канва бизнес-моделі қалай құрылатынын қарамай тұрып, сіз үшін 

жаңа ұғым – үнемшіл стартапты (немесе Lean Startup) енгізу керек.  

Lean Startup – бұл үнемшіл өндіріс тұжырымдамасы. Стартап 

төтенше белгісіздік жағдайында іс-әрекет етеді және іске қосу кезінде 

мұны ескеру керек. Дамудың бастапқы кезеңінде қателіктер арқылы 

үйрену және негізін қалаушылардың гипотезаларын барынша тез тексеру 

үшін стартап икемді болып қалуы қажет, яғни ірі салымдар мен 

шығындарды болдырмауы тиіс. Дәл осындай тәсіл Lean әдісінің негізінде 

жатыр, оның мақсаты кәсіпкерлерге стартаптың табысқа жету мүмкіндігін 

арттыруға көмектесу. 

Стартапты іске қосқанға дейін өнімнің нарыққа қажеттігіне сенімді 

болу мүмкін емес. Сондықтан стартаптың маңызды міндеті – нарықта не 

қажет екенін, клиенттер нені қалайтынын және олар не үшін төлеуге 

дайын екенін тез түсінетін қабілетті қалыптастыру болып табылады. 

Стартапты басқаруды жол жағдайына бейімделіп, бағытты жылдам 

өзгертуге болатын автокөлік жүргізумен салыстыруға болады және 

мұндай тәсілді барлығын алдын ала есептеп, алдын ала жоспарлайтын 

зымыранды ұшырумен салыстырады. Автокөлік рөлінде отырып, біз 

қайда баратынымызды дәл білеміз. Егер біз оқуға бара жатсақ тек 

бұрылыстан қателескеніміз үшін немесе жолды жауып қойғаны үшін 

қайтып кетпейміз және айналма жолды іздейміз. Бізге бет алған жерімізге 

қалай да бару керек.  
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Стартап та өзінің қайда бағыт алғанын, өзінің межелі пунктін дәл 

біледі: әлемді өзгерте алатын – гүлденген кәсіпкерлік.  

Lean Startup әдісі бастапқыда мінсіз өнім жасауға емес, өміршеңдігі 

ең төмен өнімді (MVP) шығаруға және клиенттерден олардың нақты 

қажеттіліктерін түсіну үшін тұрақты кері байланыс жасауға бағытталған. 

Егер бастапқы жорамалдар тәжірибемен расталмаса, онда олар қате және 

онда пивот (вираж) жасау – қозғалыс бағытын түбегейлі қайта қарау 

қажет. Мұндай тәсіл стартап ешкім қажет етпейтін өнім жасайды деген 

тәуекелді толық төмендетеді. 

 Негізін қалаушы Ник Суинмерннің адамдар интернетте аяқ киім 

сатып алады деген гипотезасынан басталған аяқ киімнің ең табысты 

интернет-дүкені Zappos – осындай стартаптың мысалы бола алады. 

Суинмерн бірнеше аяқ киім дүкендерінің ассортиментін суретке түсіріп 

және фотосуреттерді интернетте орналастыра отырып, өзінің 

болжамдарын тексеру үшін шағын зерттеулер өткізді. Егер клиент сайтта 

тапсырыс қалдырса, Суинмерн жай ғана дүкеннен аяқ киімді қалыпты 

баға бойынша сатып алып, оны сатып алушыға жіберді. 

Канва бизнес-моделі 

Lean Startup құралдарының бірі – Канва бизнес-моделі (business 

model canvas) немесе lean canvas. Бұл кәсіпкерлік жұмысының негізгі 

компоненттері мен үдерістерін көрсететін көрнекі сызбасы.  

Александр Остервальдер жасаған Business Model Canvas 

кәсіпкерлікті бір парақта қарапайым және көрнекі түрде салуға 

көмектеседі. Шаблон кәсіпкерліктің басты элементтері болып табылатын 

9 блоктан тұрады. Олар мәтіндер, стикерлер, суреттер немесе видеоларды 

пайдалана отырып толтырылады.  
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5 сурет. Кәсіпкерлік жұмысының негізгі компоненттері мен үдерістерін 

көрсететін көрнекі сызба 

 

Сонымен, бұл кесте қалай толтырылады? Шын мәнінде, өте оңай. Өз 

моделіңізді логикалық тізбектер арқылы құрыңыз.  

1. Басты құндылықтар 

Біз клиенттің қандай мәселелерін шешеміз? Біздің ұсынысымызда 

не құнды? 

Бұл блокта сіздің өз пайдаланушыларыңыз сатып алатын 

құндылықтарды атап өтуіңіз керек. Сіз өнімнің өзін емес, оның 

пайдаланушыларға нақты не беретінін, қандай мәселелерін шешетінін 

салуға көңіл қойыңыз. Мысалы, егер бұл машина болса, брендтің 

жылдамдығы, сенімділігі, танымалдығы құндылық болуы мүмкін. 

Клиенттің нақты нені сатып алатынын және оның нені сатып алғысы 

келетінін бөлек көрсеткен жөн. Мүмкін ол өнімді өзіне қажет 

болғандықтан емес, жай ғана баламасы жоқ болғандықтан сатып алатын 

шығар. Мүмкін, сіздің артықшылығыңыз – ассортимент емес, жайлылық 

немесе жеткізу шарттары шығар. Сіздің міндетіңіз – клиентті өз 

жағыңызға тартатын басты құндылықты табу. 

2. Тұтынушылардың сараланымдары 

Біз кім үшін жұмыс істейміз? Біз үшін ең маңызды клиент кім? 

Осы бағанда сіз сатып алушылардың негізгі сараланымдарын 

белгілейсіз. Бұл адамдардың барлығы кім? Олар неден қорқады? Олар не 
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алғысы келеді? Оларға қалай әсер етуге болады? Мұны қалай жақсы 

істеуге болады – дербес пе, әлде көпшілікке арнап жасаған дұрыс па? 

Олар нені тыңдайды,бос уақытын қайда өткізеді, нені бағалайды? 

Әлбетте, бұл сұрақтардың бәріне тұтынушылардың маңызды 

сипаттамаларына – жынысына, жасына және т.б. байланысты сіздің 

бизнесіңіз бойынша жауап беру қажет.  

3. Өзара әрекеттесу арналары 

Біздің клиенттеріміз құндылықтарымызды қандай арналар арқылы 

алғысы келеді? Қазір қандай арналар арқылы алып жатыр? 

Сіздің клиенттеріңізбен байланысатын арналар – сіздің бизнесіңіздің 

ажырамас бөлігі. Бұл ретте, барлық арналарды принципті ескеру қажет: 

бірінші қарым-қатынас, сендіру, жеткізу, сатудан кейінгі қызмет, жарнама 

және т.б. Олар сіздің клиенттеріңізге толық ұнай ма? Олар сізге ыңғайлы 

ма? Олар клиенттердің бизнесіне сай ма? 

4. Клиенттермен қарым-қатынас 

Сараланымдардың әрқайсысымен біздің қарым-қатынасымыз 

қандай? Олар қалай біріктірілген? Олар біз үшін қаншалықты қымбат?  

Коммуникацияның әр бөлігінде клиенттермен қандай қарым-

қатынас жасалады? Сіздің тұтынушыларыңыздың күткені осы ма? Оларға 

бәрі ұнай ма? Сіз оған қанша шығын жұмсайсыз? 

5. Кіріс ағыны 

Біздің клиенттеріміз қандай тауарға төлеуге дайын? Олар қазір 

қандай тауарға төлейді? Олар қалай төлейді? Әрбір ағынның жалпы 

үлесі қандай? 

Бұл бөлімде түрлер бойынша бөле отырып, алатын барлық 

табыстарды атап өту қажет. Мысалы: кесімді, құбылмалы бағасы бар 

өзгеріссіз тұрақты табыс, жалға алу және т.б. Табысты клиенттер топтары 

бойынша және сату түрлері бойынша бөлуге болады. Әрбір кіріс ағынына 

оның сипаттамасын және жалпы кіріс ағынындағы үлесін бекіту қажет. 

Осылайша, сіз негізгі, ең маңызды кіріс ағындарын бөліп ала аласыз. Бұл 

сізге болашаққа даму жоспарын анықтауға көмектеседі: қандай аспектіні 

күшейту керек, не нәрсеге ерекше назар аудармауға болады. 
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6. Негізгі ресурстар 

Негізгі құндылықтарды құру үшін бізге қандай негізгі ресурстар 

қажет? Біздің тарату арналарымыз? 

Келесі қадам – қажетті ресурстарды анықтау. Бұл реттеөндіріс үшін 

де, клиенттермен қарым-қатынасты, өткізу арналарын және т.б. құру үшін 

де қажетті барлық ресурстарды бөлу қажет. Ресурстарды түрлері бойынша 

бөлу қажет: қаражат, шикізат, адами, ақыл-ой, материалдық емес (мысалы, 

патенттер, куәліктер) және т.б. 

7. Негізгі іс-әрекеттер 

Жұмыс істеу үшін бізге қандай негізгі іс-әрекеттер қажет? 

Клиенттермен қарым-қатынас жасау үшін қандай негізгі іс-әрекеттер 

қажет? 

Бұл жерде жоғарыда көрсетілген барлық тармақтарды орындау үшін 

нақты қандай қадамдар жасау қажет екенін ескеру қажет. Оларға 

өнеркәсіптік үдерістің кезеңдері, жеткізу, маркетингтік қызмет, сатудан 

кейінгі қызмет көрсету және т.б. жатады. Басқаша айтқанда, бұл бағанада 

сіздің бизнес-үдерісіңіздің жұмыстарының басты кезеңдері белгіленеді. 

8. Негізгі әріптестер 

Біздің негізгі әріптестеріміз қандай? Біздің негізгі жеткізушілеріміз 

кім? Біз олардан қандай негізгі ресурстарды аламыз? 

Бұл жерге оларсыз сіздің бизнесіңіз тіршілік ете алмайтын 

әріптестерді жазу қажет. Оларға, мысалы, маркетингтік агенттіктер, 

жеткізушілер, кеңесшілер, фрилансерлер, аутсорсингтік компаниялар 

және т.б. жатады. Олар сіз үшін қандай негізгі ресурстарды жеткізеді? 

Осы кезеңде шығындарды қалайда азайтуға бола ма? Сіздің өнімдеріңізге 

бартер болуы мүмкін бе? 

9. Шығындар құрылымы 

Бизнес-модельмен қандай маңызды шығындар байланысты? Негізгі 

ресурстардың қайсысы ең қымбат? Негізгі іс-әрекеттердің қайсысы ең 

қымбат? 

Сіздің бизнес-модельдеріңізде қандай шығындар маңызды? Қай 

шығындар жоғары? Қандай қызмет көп шығынды талап етеді? 

Шығындарға өзгермейтін шығындар, ауыспалы шығындар, жалақы, салық 
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төлемдері, ресурстардың құны және т.б. жатады. Барлық маңызды 

шығындар бөліп көрсетілуі тиіс. Осылайша олардың белгілі бір кезеңдегі 

жалпы шығын сомасындағы үлесін көрсетуге болады. 

Канва бизнес-моделінің үлгісі 

Ал енді Канва бизнес-моделін оқыту бағдарламалары/ойындары 

және әлеуметтік құрамдастары бар білім беру платформасы мысалында 

тәжірибеде қалай қолдануға болатынын көрейік. Онлайн курстар көбінесе 

қызықсыз әрі тиімсіз болады. Бұл біз шешкіміз келетін мәселе, біздің 

сервиске арналған идеяға келу үшін біз оны негізге аламыз. 

Интерактивті білім алу – болашақтың ісі екенін біз білеміз. Бұған 

ойын және әлеуметтік құрамдас бөлікті, сондай-ақ әзіл-сықақ қосып, 

онлайн-білімнің келесі деңгейін аламыз. Адамдар оқудан ләззат алуы, ол 

пайдалы әрі ұнамды болуы тиіс. Білім беру қосымшалары мен ойын 

механиктерімен пайдаланушының көңілін көтеретін әр түрлі тақырыптағы 

ойындары бар платформа пайдаланушыны оқу үдерісіне тартады, осы 

арқылы оның тиімділігі артады. Бұл біздің шешімімізді бірегей ететін 

компоненттер.  

Негізгі ресурстардың бірі – команда. Біздің басты әріптестеріміз – 

оқытушылар мен жоғары оқу орындары. Өз студенттерінің 

қажеттіліктерін солар ғана дәл айтып бере алады. Платформа 

көптеген қосымшаларды білдіргендіктен, біздің әріптестеріміз оқыту 

бағдарламалары мен ойындарды әзірлеушілер болады. 

Стартаптың бірінші кезеңінде шығыстар өнімнің құрылуына және 

жұмыс істеуіне тікелей байланысты: оларға хакатондарға бару, бірлескен 

жұмыс құралдары, сайт хостингі, тестілеу үшін құрылғыларды сатып алу 

және т.б. жатады. 

Монетизацияның танымал нұсқаларының бірі – белгілі бір уақыт 

ішінде тегін қол жеткізу (мысалы, 30 күн) – мұндай қағидат бойынша 

Yandex Music жұмыс істейді, ал содан кейін айлық немесе жылдық 

мерзімге ақылы жазылу.  

Балалар, жасөспірімдер, студенттер, жастар және орта және егде 

жастағы адамдар – осы топтардың арасында жаңалықтарды білгісі келетін, 

бір нәрсені үйренгісі келетін білімқұмар адамдар аз емес. Ол – өз 
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қызметкерлерін оқытуға мүдделі компаниялар болуы мүмкін. Мүмкін 

біздің платформамыз бірден бірнеше мақсатты аудиторияға арналады?  

Канва бизнес-моделінің қарапайым тоғыз қадамы сізге бизнес-

модель құруға көмектеседі. Кестені әр түрлі толтыра аласыз. Бір адам оны 

басып шығарады және деректерді қолмен жазады. Келесідей стикерлерді 

қолдануға болады: әрқайсысында бір негізгі параметр көрсетіледі және 

осы стикер тиісті секторға желімделеді (түрлі-түсті стикерлерді қолдануға 

болады). 

 

Кесте 21. Канва бизнес-моделінің қарапайым тоғыз қадамы 

8.Негізгі 

әріптестер 

Оқытушылар және 

жоғары оқу 

орындары; оқыту 

қосымшалары мен 

ойындарды 

әзірлеушілер 

7.Негізгі іс-

әрекеттер 

Платформа әзірлеу; 

әріптестерді іздеу; 

пайдаланушыларды 

тарту 

1.Басты 

құндылықтар 

Әр түрлі 

тақырыптарға 

арналған білім беру 

бағдарламалары мен 

пайдаланушының 

көңілін 

көтеретінойындарды 

қамтитын, 

достармен бірге 

оқуға мүмкіндік 

беретін платформа 

4.Клиенттермен 

қарым-қатынас 

Балалар, 

жасөспірімдер, 

студенттер: 

әлеуметтік желілер, 

таргеттелген 

жарнама, 

жеңілдіктер, 

акциялар, бонустар 

Компаниялар: 

тікелей сату, сату 

менеджерлері, 

жеңілдіктер 

2. 

Тұтынушылардың 

сараланымдары 

Балалар, 

жасөспірімдер, 

студенттер, жастар, 

өз қызметкерлерін 

оқытуға мүдделі 

компаниялар 

6.Негізгі 

ресурстар 

Команда 

3.Өзара 

әрекеттесу 

арналары 

Онлайн-

платформа, 

әлеуметтік желілер, 

мобильді қосымша 

9. Шығындар құрылымы 

Хакатондарға сапар, бірлескен жұмыс құралдары, 

сайтқа арналған хостинг, тестілеу құрылғыларын 

сатып алу 

5. Кіріс ағыны 

30 күн бойы тегін қолдану, содан кейін ақылы 

жазылу – айлық немесе жылдық мерзімге жазылу 

 

Бұл тек Канва бизнес-моделінің оңайлатылған үлгісі, бірақ тіпті 

осының өзі кәсіпкерліктің сырттан қарағанда қалай жұмыс істейтінін, 

оның әлсіз жерлерін көруге және ол үшін шын мәнінде ненің маңызды 

екенін түсінуге мүмкіндік береді. 
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III-ТАРАУ. БИЗНЕС ЖҮЙЕСІНДЕГІ МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ 

МАРКЕТИНГ 

 

7 ТАҚЫРЫП 

БИЗНЕСТІ БАСҚАРУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

7.1 Басқару құрылымының құрылу қағидалары мен сипаттамалары 

7.2 Көшбасшылық пен басшылық 

 

7.1 Басқару құрылымының құрылу қағидалары мен сипаттамалары 

 

Басқару бұл – ресурстарды толық пайдалану арқылы кәсіпорынның 

мақсатына жетуді білдіреді, яғни зерттелген көрсеткіштер бойынша – 

басқаруда жалғыз модель болмайды. Себебі әрбір фирма ерекше және 

оған өзінің формасын табу қажет. Бұл процесс үздіксіз және ол фирманы 

түбегейлі, не болмаса оның ортасын өзгертеді. Басқару жүйесінің соңғы 

моделі – жай және ыңғайлы болуы қажет. Оның басты критериі болып - 

кәсіпорынның тиімділігін және бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 

болып табылады. Бұл критерисіз кәсіпорын – табыс табуға мүмкіндігі жоқ 

болады.  

Басқару ұйымының негізгі аспектісі – бұл кәсіпорынның құрылымын 

құру болып табылады. Құрылым- тұрақты қарым қатынастағы, және оның 

дамуымен қызметін біртұтас қарайтын өзара байланысқан элементтердің 

жиынтығы. Құрылымның элементі болып жекелеген қызметтер, 

жұмысшылар және басқару аппаратының басқа да звенолары жатады. 

Құрылым шеңберінде басқару процесі (ақпарат қозғалысы және 

басқарушылық шешімдерді қабылдау) жүреді.  

Кәсіпорынынң ұйымдық құрылымы - бұл алға қойылған мақсат пен 

міндеттерге жету болып табылады. Құрылымдық жұмыстар – мақсаттан 

және стратегиядан басталуы қажет. Құрылым стратегияның бағытымен 

жүреді және онымен анықталады, яғни екіншісі ауысқан уақытта біріншісі 

де ауысады.  
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Басқару құрылымы – басқару сферасында еңбекті бөлу формасында 

көрінеді, және басқару жүйесі қызметіне әсер етеді. Басқару құрылымы 

талаптарға сай болуы қажет.  

 

Кесте 22. Басқару құрылымының талаптары  

Оптималдық Жеделдік Экономикалық 

Басқару сатыларының санын 

минимумға жеткізу. 

Сатылар көп болған сайын 

басқару тиімді болып келеді 

Басқару есебін жедел шешу 

қажет. Осы талаптар 

есебінде, міндеттемелермен 

құқықтарды бөлу қажет 

Басқару қызметін маңызды 

көрнекті етіп бөлу жолымен 

анықталады 

 

Заманауи менеждменттің негізгі міндеттерінің бірі - кәсіпорынды 

басқарудың тиімді жүйесін құру болып табылады. Бизнесті басқару 

жүйелерін зерттеу-менеджменттің мақсаттарымен, функцияларымен, 

басқару процесімен, менеджерлердің жұмысымен және олардың арасында 

өкілеттіктерді бөлумен тығыз байланысты негізгі ұғымдарының бірі. Бұл 

құрылым шеңберінде барлық деңгейдегі, санаттағы және кәсіби 

мамандандырудағы менеджерлер қатысатын барлық басқару процесі 

(ақпарат ағынының қозғалысы және басқарушылық шешімдерді 

қабылдау) жүреді.  

Қазіргі заманғы менеджмент теориясында ұйымдарды басқарудың 

екі түрі бар: бюрократиялық (механикалық) және органикалық. Тарихи 

тұрғыдан бірінші болып бюрократиялық түр қалыптасты. Бұл құрылым 

тұрақты түрде жұмыс істейтін кәсіпорындарда қолданылады. Басқару 

құрылымын анықтамастан бұрын кәсіпорын қызметі үшін, қажетті қызмет 

түрлерін талдап, зерттеп , олардың ішінен маңыздыларын ажыратып 

көрсету қажет.  

Ұтымды бюрократияның нормативтік моделінің негізгі 

тұжырымдамалық ережелері: 

 еңбекті нақты бөлу, әрбір лауазымға білікті мамандарды 

пайдалану; 

 төмен тұрған деңгей жоғары тұрған деңгейге бағынатын және 

бақылайтын басқарудың иерархиясы; 
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 менеджерлердің өз міндеттері мен тапсырмаларын біркелкі 

орындауын қамтамасыз ететін формальды ережелер мен нормалардың 

болуы; 

 субъективті бағалармен емес, осы лауазымға қойылатын 

біліктілік талаптарына сәйкес жұмысқа жалдауды жүзеге асыру т.б. (сурет 

5). 

 

 Бизнесті басқару жүйелерінің түрлері 

 
 

 

 Сыртқы ортамен өзара іс-әрекеттесу бойынша 

жүйелер  
 

 Бөлімшелердің өзара әрекеттесу жүйелері 

 
 

 Адамдармен өзара әрекеттесу жөніндегі 

жүйелер  

 

6 сурет. Бизнесті басқару жүйелерінің түрлері 

 

Басқарудың бюрократиялық құрылымдары өзінің тиімділігін, 

әсіресе ірі кәсіпорындарда көрсетті, мұнда ортақ мақсат үшін жұмыс 

істейтін үлкен топтардың келісілген, үйлесімді жұмысын қамтамасыз ету 

қажет. Бұл құрылымдар адам энергиясын жұмылдыруға және күрделі 

жобаларды шешуде, жаппай және ірі сериялы өндірісте адамдардың 

еңбегін кооперациялауға мүмкіндік береді. Алайда оларға, әсіресе, 

экономикалық дамудың қазіргі жағдайы мен міндеттері контекстінде 

елеулі кемшіліктер тән. Әлбетте, құрылымның бюрократиялық түрі 

адамдардың әлеуетінің өсуіне ықпал етпейді, олардың әрқайсысы 

орындалатын жұмыстың сипаты бойынша тікелей талап етілетін өз 

қабілеттерінің бір бөлігін ғана пайдаланады. 

Әрбір басқару құрылымы менеджменттің жалпы қағидаларына 

жауап беруі тиіс, оның ішінде еңбек бөлінісінің тиімділігі, кәсіпорынның 

мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келуі, сонымен қатар ұйымның ішкі 

және сыртқы ортасына сай болуы керек. Басқарудың құрылымдық 
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жобасында ұстанатын негізгі ережелер – бұл басқарудың аз мөлшердегі 

санын кірістіру және қысқа тізбекті командаларын құру болып табылады.  

Басқару құрылымының органикалық түріне нақты көшу маңызды 

дайындық жұмысын талап етеді. Ең алдымен, компаниялар ұйымның 

проблемаларын шешуге жұмыс істейтіндердің қатысуын кеңейту 

бойынша шаралар қабылдайды (оқыту, ақпараттану, мүдделілік және т.б. 

деңгейін арттыру жолымен), функционалдық оқшаулықты жояды, 

ақпараттық технологияларды дамытады, басқа компаниялармен өзара 

қарым-қатынас сипатын түбегейлі қайта қарайды (олармен одақтарға кіре 

отырып немесе серіктестік қатынастар іске асырылатын виртуалды 

компанияларды құра отырып). 

Басқару құрылымының органикалық түрін сипаттайтын 

қасиеттер тізбесіне тоқталайық, атап айтқанда: 

 шешімдер беделге, ережелерге немесе дәстүрлерге негізделген 

емес, талқылау негізінде қабылданады; 

 мәселелерді талқылау кезінде назарға алынатын мән-жайлар 

команда емес, билік емес, сенім, лауазымдық нұсқаулықты орындау үшін 

емес, бірыңғай мақсат үшін жұмыс болып табылады; 

 басты біріктіруші факторлар-ұйымның миссиясы мен даму 

стратегиясы; 

 жұмысқа шығармашылық көзқарас және кооперация әр 

индивидтің қызметі мен миссиясы арасындағы байланысқа негізделеді; 

 жұмыс ережелері нұсқаулық емес, қағидаттар түрінде жасалады; 

 қызметкерлер арасында жұмысты бөлу олардың лауазымдық 

емес, шешілетін проблемалардың сипатына байланысты; 

 кәсіпорында прогрессивті өзгерістер жүргізуге үнемі дайын. 

Қарастырылып отырған құрылым түрі ұйым ішіндегі қарым-

қатынастардың елеулі өзгеруін болжайды: еңбекті функционалдық бөлу 

қажеттілігі жойылады, әрбір жұмыс істеушінің жалпы табысқа 

жауапкершілігі артады. 

Механикалық немесе бюрократиялық құрылымдарға сызықтық, 

функционалдық, сызықтық-функционалдық және дивизиондық 

құрылымдар жатады. Ал, органикалық құрылымға сыртқы ортаның 
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қандай да бір белгісіз жағдайына және инновацияларына бағыттала 

отырып басқарылатын тез бейімделетін, икемді құрылымдар жатады. 

Сызықтық құрылым қатаң иерархиялық жүйе ретінде күрделі емес 

өндірісті жүзеге асыратын шағын және орта кәсіпорындарда 

қолданылады. Алайда, кәсіпорын және оның өнімділігі үлкейген сайын 

сызықық ұйымдық құрылымды да өзгерту керек. Басқарудың сызықтық 

құрылымы - әр бөлімшеге басқару функцияларын қолына жинақтаған 

және тек өзі жұмысшыларды басқара алатын өз басшысының болуымен 

ерекшеленеді. Оның шешімдері «жоғарыдан төмен» берілу жолы арқылы 

жүргізіледі және төмендегі барлық өкілдер сол шешімді орындауы қажет 

(бөлімше мастері, цех басшысы, кәсіпорын директоры). Бір жерден 

басқару қағидасы мынаны көрсетеді, яғни жұмысшылар бір  басшының 

берген тапсырмасын орындау қажет. Жеке маман кадрлар немесе 

функционалдық бөлімшелер сызықтық басқаруға ақпаратты жинау, және 

өңдеуге, шаруашылық қызметті талдауға, басқарушылық шешімдерді 

әзірлеуге, олардың орындалуын қадағалауға  көмектеседі, бірақ олар  

басқару объектісіне өздерінің бағыттарын немесе нұсқауларын бере 

алмайды.  

Функционалдық ұйымдық құрылым еңбекті көлденең 

(горизонталдық) бөлуге, басқару түріне негізделеді және көбінесе ірі 

кәсіпорындарда қолданылады. Мұндай құрылым қызметтің қайта 

орындалуының алдын алады. Функционалдық құрылым басқарудың 

жекелеген функциясын орындауға мамандандырылады. Оларды орындау 

үшін жеке бөлімшелер ашылады. Функционалдық құрылым негізінен ірі 

мкәсіпорындарда қолданылады. АҚШ-та мысалы бұл құрылымды 25 % ірі 

кәсіпорындар қолданады.  

Сызықтық-функцияналдық ұйымдық құрылым сызықтық және 

функционалдық құрылымдардың кемшілігінің алдын алуға негізделген. 

Сызықтық-функционалдық құрылым көбінесе шағын және орта 

кәсіпорындарда қолданады. Бұл жүйенің бір кемшілігі ақпараттар 

ағынының жылжуының қиындығы болып есептеледі. Сол үшін сызықтық-

функционалдық құрылымды қолданатын кәсіпорындарға қарым-

қатынастарды басқарудың арнайы бөлімшесін құру қажет. Сызықтық-
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функционалды құрлым сызықтық және функционалдық басқарудағы 

кездесетін жетіспеушіліктерді жою немесе қалпына келтіруге мүмкіндік 

туғызады. Осы құрылымның функционалдық қызметінде– туындаған 

басқарушылық және өндірістік міндеттерді немесе шешім қабылдау 

мақсатында, сызықтық құрылым басқарушылары үшін мәлеметтерді 

дайындау болып табылады. Функционалдық органдардың ролі  

кәсіпорынының толықтай басқару құрылымы мен шаруашылық қызметтің 

масштабына байланысты болып келеді. Басқарудың сызықтық 

функциялық құрылымы америка компанияларында көп кездеседі.  

Бөлімдік құрылымдық басқару – кәзіргі уақыттағы өнеркәсіптік 

фирмаларындағы басқаруды ұйымдастырудың неғұрлым кең тараған 

формасы. Оның мәні - өз алдына жеке бөлімшелердің біртекті тауарларды 

түгелдей өңдеу, өндіру және тарату қызметіне толық жауап береді. Әрбір 

жеке бөлім бөлімшелерден тұратын тәуелсіз өндірістік – шаруашылық 

бөлімшелер болып табылады. Мұндай жеке бөлімшелер, басқарудың 

функционалдық жүйесіне қарағанда, нарықтағы позицияны иеленуге және 

пайданы мол табуға бағытталады. Бұл формада техника мен технология 

факторы аса маңызды болып келеді.   

Қазіргі таңда көптеген кәсіпорындарда ұйымдық құрылымның жаңа, 

икемдірек түрлері енгізілуде. Заманауи ұйымдық құрылымның бір түрі 

болып модульдік құрылым болып табылады. Ол бір басшылыққа 

бағынатын операциялық модульдер жүйесінен тұрады. Сонымен қатар, 

бірте-бірте желілік ұйымдардың дамуымен байланысты, олардың өзіндік 

икемді құрылымдары жасалына бастады. Мұндай желілік кәсіпорындар 

жаңа әріптестерді өзіне біріктіріп, бір уақытта өзінің жұмыскерлерін 

ұйымдастырып, бағыттап отырады. Желіге кіретін кәсіпорындар тікелей 

коммуникациялық байланыстар арқылы өзара қарым-қатынас жасайды. 

Бұл оларға өздерінің жүйелік қызметін оңтайлы бағыттап отыруға 

көмектеседі.  

Кәзіргі уақытта адаптивтік немесе органикалық құрылымның негізгі 

екі түрі қолданылады:  

Жобалалық құрылым–бұл нақты шешімдерді шешу үшін 

құрылған, уақытша басқару органдары. Оның мәні - күрделі жобаны 
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жүзеге асыру үшін кәсіпорынның ең жақсы маманданған кадрларын 

жинау болып табылады. Жоба аяқталғаннан кейін команда таратылады.  

Матрицалық құрылым–жоба топтарының мүшелері жоба 

басшысына бағына отырып, тұрақты қызмет атқарып жүрген 

функционалдық бөлімдерінің басшысына да бағынады. Матрицалық 

құрылымнның негізгі кемшілігі – оның күрделілігі. Соның өзінде 

құрылым салалық өндірісте, химиялық, электрондық, есептеу техникасы 

өндірісі барысында, сонымен қатар банктерде, сақтандыру жүйелерінде 

қолданылады. 

Ұйымдық құрылымды қалыптастыру үрдісі мақсаттар мен 

тапсырмаларды жүйелеуді, бөлімшелердің құрылымы мен орнын 

анықтауды, сонымен қатар оның құжаттары, жағдайы, әдістерін өзіне 

біріктіреді. Аталған бүкіл жүйені үш негізгі кезеңге бөліп қарастырсақ 

болады: 

1. Жалпы ұйымдық сызбаны қалыптастыру. Бұл кезеңде 

кәсіпорынның негізгі сипаттамасы анықталады 

2. Негізгі бөлімшелердің құрылымын және олардың арасындағы 

байланысты әзірлеу. Бұл кезеңде сызықтық функционалдық және 

бағдарламалық нысандық бөлімдер арасында ғана емес, басқару 

аппаратының дербес бөлімшелері арасында да ұйымдық шешімді әзірлеу 

қарастырылады және сонымен бірге олардың арасында нақты 

тапсырмаларды бөлу мен ұйымішілік байланыстарды құру көзделеді. 

Дербес (базалық) бөлімшелерге мыналар жатады: бөлімдер, 

басқарушылар, секторлар, бюро, зертханалар және олар сызықтық-

функционалдық және бағдарламалық-нысаналық кіші жүйелерге бөлінеді. 

Дербес (базалық) бөлімшелердің өздерінің ішкі құрылымы болуы мүмкін. 

3. Ұйымдық құрылымды реттеу – басқару аппаратының мінездемесі 

мен басқару қызметінің тәртібін қарастырады. Ол өзіне мыналарды 

біріктіреді: базалық бөлімшелердің ішкі элементтерінің құрылымын 

анықтауды; нақты орындаушылар арасында орындалатын тапсырмаларды 

белгілеу; оларды орындау жауаптылығын белгілеу; бөлімшелер арасында 

басқарушылық жұмысты орындау тәртібін жасау. 
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Басқарудың тиімділігін анықтау үшін басқару жүйесінің және 

ұйымдық құрылымының сәйкестігін анықтау керек. Ол міндеттер мен 

мақсаттардың теңгерімділігіне, жұмыскерлер құрамының жұмыс көлемі 

мен қиындығына, қажетті ақпараттармен қамтамасыз етілуіне, 

технологиялық құралдармен қамтамасыз етілуіне байланысты. 

Ұйымдық құрылымды қалыптастыру бірнеше қағидаларға 

негізделуі тиіс: 

 басқарудың ұйымдық құрылымы ұйымның мақсатына негізделуі 

тиіс, сонымен қатар өндіріске және оның қажеттіліктеріне бағытталуы 

керек; 

 мамандығына, қызметіне, қабілеттеріне және мүмкіндіктерін 

ескере отырып қызметкерлердің жұмысын оңтайлы түрде бөлу; 

 ұйымдық құрылымды қалыптастыру барысында әрбір қызметкер 

мен басқару органының міндеттері мен өкілеттіліктерін дұрыс бөлу; 

 қызметтер мен міндеттердің, өкілеттіліктер мен жауапкершіліктің 

арасында сәйкестік орнату керек, олай жасамаса жүйе құрдымға кетеді; 

Осылайша ұйымдық құрылым функционалдық міндеттердің, 

құқықтар мен жауаптылықтың, тәртіптің тиімді бөлінуіне негізделеді. 

Басқарудың ұйымдық құрылымының элементтері – қызметкерлер 

(басқарушылар, мамандар, қызметкерлер) және басқару органы болып 

табылады. 

Кәсіпорынның мақсатына жауап беретін және қызметтің басты 

міндеттерін қарастыратын басқарудың ұйымдарық құрылымын таңдау 

барысы –оған әсер ететін барлық факторларды, жетістіктерді бағалау және 

ұйымдық құрылымдардың әр түрлі кемшіліктерін, яғни оларды талдау 

арқылы жүзеге асырылады. 

Қазір кәсіпорындар шағын болып құрылып, бірте-бірте ұлғая түседі. 

Осылайша ұйымның өмірлік циклі бір сатыдан екіншісіне көшеді және 

өмірлік циклдің (ену, өсу, жетілу және құлдырау) әрбір кезеңінде оның 

қызметі мен құрылымы өзгеріске ұшырап отырады. Ену кезеңінде 

кәсіпорын құрылады және өзінің бірінші қадамдарын жасайды. Негізін 

құрушы болып кәсіпкер немесе кәсіпкермен біріккен адамдар тобы болып 

табылады. Өсу шағында кәсіпорынның қызметкерлерінің саны 
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жоғарылайды, сонымен қатар кәсіпорын белгілі бір тауарды шығаруға 

бағытталады. Жетілдіру кезеңі үлкен көлемді өндіріс пен білікті 

жұмысшылардың өсуімен ерекшеленсе, құлдырау кезеңі 

деорталықтандырылуды күшейтумен, кәсіби бөлімдердің көбеюімен 

ерекшелендіріледі. 

Басқарудың ұйымдық құрылымы тұрақты емес, өзгеру 

жағдайларына сәйкес, әрдайым жетілдіріліп отырады. Сондықтан 

құрылым кең түрлілігімен ерекшеленіп, көптеген объективті факторлар 

және жағдайлармен анықталады. Олардың маңыздылары:  

  бизнес масштабтары (кіші, орта, ірі); 

  бизнестің салалық және өндірістік ерекшеліктері (тауар өндіру, 

қызмет көрсету, сату-сатып алу); 

 өндіріс ерекшеліктері (жаппай, сериялық, жеке); 

 кәсіпорынның қызмет ету аясы (тұрғылықты, ұлттық, ішкі нарық); 

 басқару жұмыстарының автоматтандырылу және механизациялану 

деңгейі;  

  жұмысшы, қызметкерлердің біліктілігі т.б.  

  

7.2 Көшбасшылық пен басшылық 

 

Қазіргі кезде менеджерлер ресми билік шешіміне жүгінгенді дұрыс 

деп санайды, бірақ шешім өзгеріске ұшырап отыруы тиіс. Тәжірибелі 

менеджерлер жұмысшыға оның жауапкершілігі, міндеттері туралы жеңіл 

ескертеді, ал бұл маневр жұмысшыларды менеджерлердің өздерімен 

санасатыны туралы түсінік қалыптастырады. 

Басшының ерекшеліктерін зерттеуде оның тұлғасына баса назар 

аударылады. Басшылық жүйесіндегі тұлға менеджерлердің шын басшы 

болуына көмектесетін қасиеттер кешенін дамытуымен көрсетіледі. 

Осыған орай биліктің басты қасиеттері ретінде мыналар саналады: 

 басшының тұлғалық белгілері; 

 тұлғаның өзі туралы түсінігі; 

 тәртібіне әсер етуші қажеттіліктер мен алға ұмтылушылықтар; 

 маңызды сендірулер жүйесі; 
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 шешім қабылдау үлгісі; 

 тұлғалар арасындағы қатынас үлгісі; 

 стресске төзімділік. 

Басшыларға тән пайымдаудың сипатты белгілерін бөліп көрсетсек: 

икемді – догматизм, өнімділік, жылдамдық және ойлауды талдау. 

Икемді – догматизм. Догматикалық басшыға шешім қабылдау үшін 

дәстүрлер, ережелер маңызды. Ойлаудың икемділігі оның жаңа ақпарат 

алуды қалап тұратындығында. Егер ол кең көлемді ақпарат алса ол бірдей 

үлгілерін теңестіріп, аз ғана сана дәрежесімен ойлауға дағдыланады. 

Ойлаудың өнімділігі басшының шындықпен жанасатын жаңашыл 

идеялардың туындауымен сипатталады. Басшы көбіне кеңесшілер мен 

талдаушылардың қарсыласуынсыз қабылданатын идеялар ұсынып, 

шешімдер қабылдауы керек. 

Ойлау жылдамдығы. Тығыз ойланатын адамдар басшы бола 

алмайды. Олар өз шешімдерін талдап барып қабылдауды жөн санайды. 

Олардың бұл қасиеттері басшылыққа ұмтылғанда кедергі келтіреді. 

Ойлауды талдау. Егер басшы болған жағдайды талдауға қабілетсіз 

болып, оны сол қалпында қабылдаса, ол басшылықты көп ұстап тұра 

алмайды деген сөз. 

Басшы негізінен кез – келген жағдайда мен - концепциямен жұмыс 

істейді. Оның тәртібі өзі туралы не ойлауына байланысты болады. 

Физикалық Мен – оның денсаулық жағдайы мен физикалық күйінің 

түсінігі. Өзінің күші мен саулығын түсіну басшыға өзін ұстауда сенімділік 

береді. 

Отбасылық Мен – басшының қалыптасуына ата – анасының ықпалы 

зор. Ол құрылымда басшының бала кезінде қандай ата-анасы болғаны 

маңызды.  

Әлеуметтік Мен - басшы басқалармен бірігіп жұмыс істеге, 

келіссөздер жүргізіп, өз әріптестерін алға ұмтылдырулары қажет, бұл 

жерде ол араласа алу қасиетін көрсетуі қажет. 

Психологиялық Мен өзінің ішкі дүниесіндегі армандарын, 

қиялдарын, қорқыныштарын, шиеленістерін түсіне білу қажет. 
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Басшы кез – келген адам сияқты көптеген қажеттіліктерге мұқтаж, 

оның қажеттіліктерінің бастылары мыналар: 

Биліктегі қажеттілік. Басшыға биліктің қалаулы екенінің үш 

себебін бөліп көрсетеді: 

o басқаларға үстемдік ету және олардың әрекеттерін шектеу; 

o басқалар оған үстемдік етпеуі қажет және ісіне араласпауы; 

o өз мақсаттарын іске асыру үшін көп адамдардың талпынысы 

қажет. 

Жеке бақылауды қажет ету басшының адамдарды және жағдайды 

қадағалауында қатыгездікке жақын екенін көрсетеді. 

Жетістікке қажеттілік. Жетістікке жету жолындағы біліктілігіне, 

тапқырлығына көңіл бөлу. Психологтар жетістіке жетудің екі себебін 

бөліп көрстеді: 

o жетістікке жету себебі; 

o сәтсіздікке ұрынбау себебі. 

Аффилияцияға қажеттілік, яғни топқа жатуы мен одан рұқсат 

алуы, сондағы адамдарға көңіл бөліп, жақын араласуымен түсіндіріледі. 

Шешім қабылдау түсінігі деп басшының жеке шешім қабылдай 

алуын айтады: 

o жаңа ақпараттарды жиналған немесе тура қалпында қабылдай 

алу қасиеті; 

o ойлаудың сипаттары – бұл жерде ойлаудың жеке түрлері және 

оның ерекшеліктері көрсетіледі; 

o тәуекелдің белгілі бір өлшемімен көрсетіледі; 

o когнитивті қиындық, яғни шешімді талдай алу қасиеті; 

Басшының басқаларға деген қатынасынан туындайтын сипаттары 

оның басшылық белгілері болып саналады.  

С. Л. Братченко араласудың 6 түрін қарастырады:  

1. Тепе – теңдік қатынасқа бағытталу, ол сенімділік, құрмет, өзара 

түсінушілік қасиеттеріне негізделген; 

2. Араласуда үстемдік етуге бағытталу, қызметкерді өзіне 

бағындырып басшылық қырын көрсету; 
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3. Өзінің мақсаттары үшін пайдалану, ақпарат алу үшін оны өзіне 

тәнті ету; 

4. Ерікті түрде қызметкердің мәселелеріне көңіл бөлу, оны қолдау, өз 

мақсаттарың зиян шексе де, оған көмектесуге тырысу; 

5. Бағынушыны пайдасына жығылудан бас тарту, оған өзінің билігін 

көрсету; 

6. Қызметкерлердің қызығушылықтарын басып, өзі үстем етуді 

көрсетеді. 

Стресске төзімділік басшының негізгі сипатының бірі болып 

табылады. Ол егер стресске төзе алмаса басшылық ете алмауы да мүмкін. 

Көптеген психологтар басшы мен бағынушы арасындағы 

қатынас саяси басшы құбылысы деп түсіндіреді. Кейбір елдерде билікте 

басшының әрекеті белсенді болса, кейбірінде бағынушылардың әрекеті 

белсенді болады.  

Басшы мен оның ұжымының арақатынасы басшылықты 

ұйымдастырудың басты қағидасы. Егер басшы жауаптылық, тусінушілік, 

бірбеткейлік қаситтерге ие болса оның ізбасарлары да осындай 

қасиеттерге ие болады. 

Басқарудағы жетекшілік мәселесін нақты анықтау үшін «басқару», 

«жетекшілік», «басшылық» деген ұғымдарды ажырату керек. 

Басқару дегеніміз мақсаттарды жүзеге асыруға бағытталған кез 

келген әсерлерді ұйымдастыру процессі. Жетекшілік – бұл басқару іс-

әрекетінің бір ғана бөлігі, мұнда әр түрлі басқару сұрақтары 

бағынушыларға әсер ету арқылы шешіледі.  

«Басшылық» және «жетекшілік» туралы әртүрлі түсініктер кез 

келген ұйымда қарым-қатынастың екі түрінің болуына байланысты – 

формальды және формальды емес. Жетекшілік – бұл адамдарға әсер ету 

процессі, жүйелі формальды емес қарым-қатынастың жемісі. Ал 

басшылық болса ең алдымен нақты құрылымдық формальды қарым-

қатынастың бар болуын меңзейді, тиісінше ол осының негізінде жүзеге 

асады. Басқарушының рөлі формальды құрылым арқылы анықталады, 

оның қызметі, ережеге сай нақты айқындалған, санкцияны қолдану 
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құқығы талассыз. Жетекшілік керсінше, кенеттен, стихиялы, жартылай 

саналы психологиялық қалаулар дәрежесінде қалыптасады.  

Жетекші мен басшы қызметте жоғарлаудың әртүрлі жолдарын өтеді. 

Жетекші, тіпті ол алғашында басқа біреу арқылы ұсынылса да, оны топ 

мойындайды, қабылдайды, нәтижесінде сайлайды. Образды түрде 

айтқанда, жетекшілікті төменнен жоғарыға бағытталған вектор деп айтуға 

болады, ал басшылық – қарама-қарсы бағыттағы вектор. 

Басшылық пен жетекшіліктің негізгі ерекшеліктерін келесідей түрде 

көрсетуге болады: 

 жетекші топтағы тұлға аралық қарым-қатынасты реттеп 

отырады, басшы – топтың ресми қарым-қатынасын реттеп отырады; 

 жетекшілікті микроорта жағдайында белгілеуге болады, 

басшылық – макроорта элементі.  

 жетекшілік стихиалы түрде пайда болады, ал басшылықты 

тағайындау стихиялы құбылыс емес, басшылықпен салыстырғанда 

жетекшілік анағұрлым тұрақты, көп жағдайда топтағы көңіл-күйге 

байланысты болады.  

 басшылықтың қолында жетекшіде жоқ бағынушыларға 

қатысты белгілі бір санкциялардың әртүрлі жүйесі бар; 

 басшының шешім қабылдау процессі күрделі әрі топтың 

қатысуынсыз жүзеге асырыла береді, ал жетекшінің шешім қабылдауы 

шартты түрде топпен бірге жүреді; 

 жетекшінің іс-әрекет аумағы негізінен шағын топтар, 

басшының іс-әрекет аумағы – әлдеқайда кең әлеуметтік жүйе.  

Маңызды жайт, ұжымның жұмыс атқаруына әртүрлі жұмысшылар 

түрлі әсер етеді. Басшы қызметіндегі жетістік оның жұмысқа деген 

талаптарды әр жұмысшыға дара тәсілді қолдана алуымен үйлестіре 

алуында және өндірістік қызметке қосқан үлесін сыйлап, мадақтап 

отыруда.  

Басшы бұрын қалыптасқан, жұмыс жасау тәжрибесі бар топ 

жұмысына тап болған жағдайларда, оған жұмысшылардың білім мен 

біліктіліктерін ары қарай дамыту үшін нұсқамалар мен бақылауға үлкен 

көңіл аудару қажет болады. Жетекшілік қызметіне таңайындалу 
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процессінде ол топтағы әлеуметтік-психологиялық климатқа және топ 

топқа тиесілі екендігіне көп көңіл бөлуі тиіс. Сәйкесінше, түсіндіру 

жұмыстарымен салыстырғанда бұйрықтар үлесін азайтуы тиіс. 

Критерий бойынша топтың негізгі іс-әрекетіне қатысты жетекші 

конструктивті және деструктивті болуы мүмкін. Конструктивті жетекші 

топ алдына қойылған мақсаттың орындалуына бар күшін бағыттайды. 

Деструктивті басшы топтық мақсатқа қарсы келетін өз мақсаттарына 

бағдарланады немесе ол жетістікке өзі дұрыс деп санайтын жол ғана алып 

келеді деп қатты қателеседі. Бұл жол айқын есеппен емес эмоциялар 

арқылы анықталады, ол тиісінше топтың кейбір мүшелерін осындай 

ойларды тудырып, деструктивті жетекшінің соңынан еруіне әкеліп соғуы 

мүмкін. 
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8 ТАҚЫРЫП  

БИЗНЕСТІҢ АҚПАРАТПЕН ҚАМТЫЛУЫ 

 

8.1 Ақпарат әлемі. Бизнестегі ақпарат 

8.2 Бизнесті электрондық жүргізу 

8.3 Бизнес қауіпсіздігі 
 

8.1 Ақпарат әлемі. Бизнестегі ақпарат 

 

«Ақпарат», «ақпараттық хабарлама», «ақпараттық жүйе», 

«ақпараттық қоғам» - бұл сөздер біздің күнделікті өмірімізге еніп және 

тілдесудің барлық сатыларына қатысады. Оларға мысалы: 

профессионалдық, тұрмыстық және т.б. жатады. Біздерге керегі бизнестегі 

ақпарат. Алдымен ақпараттың анықтамасымен және өзектілігін анықтап 

алу қажет:  

Қазіргі уақытта ақпараттың өзектілігі келесі көзқарастар бойынша 

жүзеге асырылады: 

1. Ақпарат – бұл анық көріністің тұтастай жағы яғни оның 

мазмұны, қорытындысы болып табылады.  

2. Ақпарат – бұл санын өлшей отырып сапасын бағалауға 

болатын қозғалыстың ерекше формасы болып табылады.  

Ақпарат көздеріне материяның барлық түрін жатқызуға болады. 

Материяның ең төменгі даму сатысында ақпарттың тек жәй түрі ғана 

болады, олар көріністің жәй формасын көрсетеді. Төменгі формадан 

жоғарғы формаға ауысу барысында көріністің құрамы және ақпарат 

құрамы сапасы жағынан өзгереді және жаңа құраммен толығады. 

Адамның басқа тірі жүйелерден айырмашылығы – олардың алынған 

ақпараттарды тез және жоғары деңгейде өңдеуге мүмкіндігінің болуы.  

Ақпарат бірнеше түрге бөлінеді: органикалық емес табиғаттағы 

ақпарат, биологиялық және әлеуметтік ақпарат болады. Бизнесте осы 

түрлердің барлығы да қолданады.  

Кәсіпкерлік қызмет ақпарттық қамтылусыз, яғни ақпаратты алусыз, 

өңделусіз және қолданусыз болуы мүмкін емес. Себебі ол шаруашылық 

қызметте басқару шешімдерін қабылдауға негіз болады. Бизес 
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ақпаратынан – нақты адамға, мәселеге, мақсатқа және қалыптасқан 

жағдайға байланысты  бағытталып өңделген мәлеметтерді түсіну керек.  

Кәсіпкерлікте қолданылатын ақпарат түрлерін қарастырайық (7-

сурет). 

Іскерлік ақпарат–басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті 

бизнестің ішкі және сыртқы ортасы туралы ақпарат. Ол қорытынды, 

шолушы және жедел болып бөлінеді. 

Релевантті ақпарат- нақты белгілі бір тапсырма, тұлға, мақсат, 

уақыт кезеңі үшін жиналған мәліметтер.  

Ағымдағы ақпарат-бизнестің іскери оқиғалармен тұспа – тұс қатар 

жүретін ақпарат. Ол тұрмыстық (жеке) яғни оның иесіне ғана қол жетімді 

ақпарат және белгі беруші, яғни ол мүмкіндігінше хабарлама беруге 

арналған, және неғұрлым нақты мәлеметтер алуға болатын көздерді 

бағыттайды. Белгі беруші ақпарат –іскерлік және релеванттық ақпаратқа 

негіз бола алады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 сурет. Бизнестегі ақпараттың негізгі түрлері 

 

Өз кезегінде, іскерлік және релеванттық ақпарат тауар өндіруші, 

сатушы, бәсекелес фирмалар, тауарлар, жұмыстар, қызметтер және т.б. 

туралы деректерден тұратын бизнес-ақпаратқа және салалық ақпаратқа 

бөлінеді. 
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Бизнес-ақпарат тек оның иегерінің қалауы бойынша және оның 

шарттарымен таратылатын сенімді және оны жасыруға жол берілмейтін, 

кез келген азамат ала алатын жалпыға қол жетімді болып бөлінеді. 

Салалық (арнайы) -бұл шаруашылықтың қандай да бір саласына 

қатысты және оның ерекшеліктерін көрсететін ғылыми және өндірістік 

ақпарат. Ол фирмаішілік және сыртқы ақпаратты қамтиды. 

Бизнесте ақпаратты оның шығу орнына байланысты ажыратады. 

Ішкі ақпарат келесі мәлеметтерді қамтиды: 

 түсім, пайда және шығын туралы; 

 тапсырыс, клиент, айналымдар статистикасын;  

 өндіріс шығындары туралы; 

 шығарылатын өнімнің саны және сапасы; 

 кәсіпорын қызметінің барлық жақтарын сипаттайтын технология, 

қондырғы және басқа да мәлеметтер туралы;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сурет. Шығу орнына байланысты ақпараттар 

 

 Сыртқы ақпарат мыналарды қамтиды:  

 елдің, өңірдің, саланың экономикалық жағдайы туралы мәлеметтер; 
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 тұтынушы, жеткізуші, бәсекелес туралы мәлеметтер;  

 сәйкес салаға байланысты ноу-хау, патент, лицензия жөніндегі 

ақпараттар;  

 бизнестің мүдделерін қозғайтын сыртқы ортадағы өзгерістерді 

сипаттайтын басқа да мәліметтер. 

Сапалы басқару шешімін қабылдау үшін ақпараттың берілген 

қасиеттері болуы және белгілі талаптарға сәйкес келуі тиіс. Бизнестегі 

ақпаратқа қойылатын талаптарды екі негізгі бағытқа бөлуге болады: 

мақсаты және сапа бойынша. 

9-суретте көрсетілгендей, ақпараттың мақсатқа бағыттылығы оның 

құндылығымен және уақытында түсуімен, ал сапасы- дәлдігі, 

нақтылықпен және жаңалықпен анықталады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 сурет. Ақпаратқа қойылатын негізгі талаптар 

 

Сапалы басқарушылық шешім қабылдау үшін ақпараттың өзіне 

қойылатын талаптардан басқа, осы процеске қатысушы қызметкерлердің 

де белгілі бір талаптарды орындауы қажет екенін ерекше атап өткен жөн. 

Олардың негізі ақпараттық мәдениет болып табылады, оны игеру бизнесте 

өте маңызды және қажетті іс болып табылады. 
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Бизнестегі оңтайлы ақпараттық мәдениет келесі талаптарға сай 

болуы керек: 

 неғұрлым ұтымды ұйымдастырылған ақпарат алмасуды 

ұйымдастыру;  

 ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру үшін қажетті және 

жеткілікті жағдайлар жасау; 

 барлық абоненттер үшін қажетті және жеткілікті мәліметтер 

көлемін қамтамасыз ету; 

 персоналды ақпараттық мәдениет негіздерін меңгеру: 

 жалпы мәдениеттің болуы; 

 қажетті ақпаратты табу және тиімді өңдеу қабілеті; 

 компьютерлік сауаттылық және ақпараттық технологияларды 

білу; 

 коммутациялық тәсілдерді меңгеру, байланысқа бейімділік 

(коммуникабельность); 

 іскерлік және кәсіби этикетті білу.  

 

8.2 Бизнесті электрондық жүргізу 

 

Ақпараттық технологиялар деп қоғамдық өмірдің барлық 

салаларында ақпаратты жасау, жинау, сақтау, өңдеу үшін компьютерлік, 

есептеу техникасын және байланыс құралдары жүйелерін пайдалану 

түсініледі. 

Ақпараттық технологиялар ақпараттық қоғам құруды қамтамасыз 

еткенде, оның қажеттіліктерін қанағаттандыруға арналған, ақпараттық 

бизнес деп аталатын қуатты индустрия пайда болады. 

Ақпараттық технологияда дамуы қоғамның қажеттілігінің өсуімен 

реттелетін бес бағыт бар, олар: 

Ақпараттық технологияларда бес басым бағыт «ақпараттық 

үрдістер» бар, олардың дамуы қоғамның өсіп келе жатқан 

қажеттіліктерімен ынталандырылады: 

 ақпараттық өнімді дамыту; 

 өзара әрекеттесу қабілеті; 
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 аралық буындарды жою; 

 жаһандану және конвергенция. 

Әрбір үрдіс өте күшті нарықтық, технологиялық мүмкіндіктер мен 

қоршаған ортаның әсер ету факторларының жылжымалы үйлесімін 

білдіреді. Сонымен қатар, олар бір-бірін толықтырады және әрекетте 

болады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 сурет. Ақпараттық үрдістер (тенденций) 

 

Ақпараттық үрдістердің өзара байланысы олардың әрқайсысын 

күшейтеді. Жасалған ақпараттық өнімге ұмтылу аралық буындарды жою 

мүмкіндігін қамтамасыз ететін өзара іс-қимыл жасау қабілетін дамытуға 

әкеледі. 

Соңғысы жаһандануға әкеледі, ол өз кезегінде конвергенцияға 

апарады. 

Конвергенция Ақпараттық технологиялар саласындағы білімнің 

таралуын ынталандырады, бұл ақпараттық өнімге сұраныстың артуына 

ықпал етеді. 

Бизнесті табысты жүргізу үшін қазіргі заманғы автоматтандырылған 

ақпараттық жүйелерді келесі сыныптарға бөлуге болады:  

1. Бизнесті ақпараттық қолдау: 

 ақпараттық анықтамалық жүйелер;  

 сараптамалық жүйелер;  

 әртүрлі деректер қорлары. 

2. Қаржылық-экономикалық ақпараттық жүйелер 
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 бухгалтерлік есеп және аудит; 

 банктік автоматтандырылған ақпараттық жүйелер;  

 қаржы нарығындағы автоматтандырылған жүйелер. 

3. Басқару автоматтандырылған ақпараттық жүйелері 

 қағазсыз құжат айналымы жүйелері;  

 басқару автоматтандырылған ақпараттық жүйелері; 

 құқықтық ақпараттық жүйелері. 

Интернет-маркетинг арнасын қалай таңдауға болады? 

Интернет-маркетинг арнасын таңдағанда, өзіңіздің мақсатты 

аудиторияңызға және өніміңізге сүйену керек. Сіз өз клиентіңіздің 

портретін қалай құрғаныныңызды және оған есім бергеніңізді есіңізге 

түсіріңіз (мысалы, Серік). Өзіңізге сұрақ қойыңыз: Серік ақпаратты қалай 

іздейді? Қандай сайттар мен әлеуметтік желілерді ұнатады? Сіз бұл 

туралы әлеуетті клиенттеріңізден тікелей сұрай аласыз немесе 

Интернеттегі статистикалық ақпаратты қарауға болады. 

Сіз сондай-ақ өзіңізді клиентіңіздің орнына қоя аласыз. Мысалы, 

сіздің жаңа терезе қойғыңыз келді. Сіз не істейсіз? Интернетте іздеу 

терезесіне «терезе орнату» деп жазып, бірнеше сайтқа кіруіңіз мүмкін. 

Сайтта сіз материалдар, дайындау мерзімі туралы ақпараттың қайда 

жақсы көрсетілгенін, онда сізге сәйкес келетін оңтайлы нұсқаны таңдай 

аласыз. Сондықтан терезелерді сату үшін оңтайлы онлайн-жылжыту 

арнасы сайт болады және онымен бірінші кезекте айналысу керек: 

контентпен және дизайнмен жұмыс істеу, оны іздеуді оңтайландыру 

қажет. Егер сіз балмұздақ сатсаңыз, сайт қажет емес – сіз еш уақытта 

балмұздақ өндірушінің сайтына кіріп, оның құрамын немесе 

технологиясын іздеп оқыған жоқсыз ғой. Сондықтан балмұздақ өндіруші 

үшін балмұздақтың фотосуреттері, балалардың мәз-мейрам болған 

жүздері және т.б. бейнеленген әлеуметтік желілер қолайлы. Егер сізде 

техникалық қызмет көрсету бекеті (ТҚКБ) болса, онда клиенттердің сізді 

әлеуметтік желіден немесе сайт арқылы іздемейтіні анық. Олар жай ғана 

2GIS немесе OLX «ТҚКБ» деп жазады. Сондықтан сіз осындай 

сервистерде ұсынылуыңыз туралы алаңдауыңыз керек.   
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Онлайн алға жылжыту арналары  

Бүгінгі күні Интернет кіріс, табыс және жаңа пайдаланушыларды 

ойлап табатын кәсіпкерлікті жылжыту үшін маңызды орта болып 

табылады. Кәсіпкерлікті жылжыту арналарын бірнеше ірі топтарға бөлуге 

болады: веб-сайт, сауда интернет-алаңдары және әлеуметтік желілер. 

Интернет-тарату және мобильді қосымшалар қосымша арналар болып 

саналады. 

Веб-сайтты алға жылжыту 

Веб-сайт Интернет маркетингтің негізгі құралы ретінде 

пайдаланушылар осы өнім туралы ақпаратты зерттейтін өнімдерді алға 

жылжыту үшін қолайлы. Пайдаланушы өзіне ыңғайлы уақытта және 

ыңғайлы жерде өнімнің барлық сипаттамаларымен егжей-тегжейлі 

танысып, оның суреттерін көре алады, басқа пайдаланушылардың 

пікірлерін оқып, ұқсас өнімдерді салыстыра алады. Барлық қажетті 

ақпаратты ұсыну – клиенттердің уақыты мен қажеттіліктеріне дұрыс 

қарым-қатынасты көрсетеді, бұл олардың компания мен оның брендтеріне 

қатысты адалдығын арттыруға әкеледі. Мұндай сайт қаншалықты қолайлы 

жасалған сайын, бренд жақсы қабылданады. Мысалы, сіз ноутбуктер 

сатасыз. Сіздің сайтыңызға кіріп, сатып алушы ноутбуктің барлық 

сипаттамаларын (салмағы, жады көлемі, өнімділігі, экран рұқсаты және 

т.б.) оқып, кепілдік шарттары туралы біле алады, басқа клиенттердің 

ноутбуктерін пайдалану туралы пікірлерді оқып, әр түрлі модельдердің 

бағасын салыстыра алады. Жылдам әсер алу үшін lending пейдж немесе 

қондырма бетті пайдалануға болады. 

Лендинг-пейдж – бұл дербес интернет-бет, оған әлеуетті клиент 

жарнамалық хабарландыруды түрткен кезде немесе іздеу нәтижесінде кіре 

алады. Лендингтер дәстүрлі веб-сайттан өзінің түбегейлі ерекшеленітініне 

байланысты маркетингте кеңінен қолданылады: егер лендингтің басты 

мақсаты – келушінің нақты (мақсатты) іс-әрекет жасауы болса, веб-

сайттар көп мақсатты сипатта болады. Мұндай шектеу қондырма бетке 

керемет тиімді болуға мүмкіндік береді. 

Лендингтің мақсаты қандай? Мысалы, вебинарға жазу, белгілі бір 

қызметке немесе тауарды сатып алуға өтінімдерді ойлап табу, 
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электрондық кітапты немесе кеңестері бар брошюраларды жүктеу, сіз 

ұсынатын жаңалықтар мен өнімдерге жазылуды ресімдеу (өнімді сатып 

алу) және т.б. 

Тиімді лендингтің негізгі компоненттері: 1. Басты тақырып; 2. 

Қосымша тақырып (тақырыпша); 3. БСҰ (бірегей сауда ұсынысы); 4. 

Сенім индикаторлары (статистикалық деректер, клиенттердің логотиптері, 

клиенттердің нақты пікірлері, құпиялылық саясаты); 5. Іс-әрекетке 

шақырудың негізгі түймесі; 6. Іс-әрекетке екінші дәрежелі шақыру; 7. 

Навигациялық мәзірдің болмауы; 8. Бейнелер, видео; 9. Қамту түрі, лид-

форма. 

Лендинг пейдж – бизнес үшін серіппе болып табылады. Лендинг 

пейдж сатып алушыға сауда ұсынысының мәнін қысқа да нұсқа етіп 

түсіндіре алатындай және оларды өнімді сатып алуға шабыттандыра 

алатындай етіп жобаланады:  

1. Лендингтер фразалық/жарнамалық сәйкестікке ие болады, яғни 

сіздің хабарландыруыңыздың тақырыбы қондырма беттің тақырыбына сай 

болады. Бұл фактор келушілер үшін олардың қажетті бетке кіргенінің 

айқын дәлелі болып табылады; 

2. 1:1 назар аудару коэффициенті. Бұл беттегі шертілген элементтер 

саны бет мақсаттарының санына тең екенін білдіреді. Мінсіз лендинг тек 

бір мақсатқа жетуді көздеуі керек. Мақсатты іс-әрекетке қатысы жоқ кез 

келген элемент келушінің назарын алаңдатушы ретінде танылады. 

Іздеуді оңтайландыру (ағылш. search engine optimization, SEO) – 

пайдаланушылардың белгілі бір сұраулары бойынша іздеу жүйелерін беру 

нәтижелерінде сайттың ұстанымдарын жоғарылатуға арналған ішкі және 

сыртқы оңтайландыру бойынша шаралар кешені. 

Пайдаланушылар іздегішке белгілі бір сұрау салған кезде, олар 

әдетте іздеудің бірінші бетін ғана қарайды, көбінесе – алғашқы бес 

ұстаным. Егер сіздің негізгі онлайн жылжыту арнасы – веб-сайт болса, ол 

осы бірінші бес ұстанымда болуы керек.  

Ол үшін бірнеше құралдар бар. 
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Олардың бірі – сілтемелік массаны өсіру. Сілтемелік масса – бұл 

бөгде ресурстарда орналастырылған және сіздің сайтыңызға апаратын 

барлық белсенді сыртқы сілтемелер жиынтығы.  

Іздеу элементі сайтқа сілтемені көбінесе желінің басқа 

ресурстарынан іздеп табады және оның осы сайтты белгілі бір сұрау 

бойынша бірінші ұстанымға қоюы мүмкін, себебі бірнеше сайт осы 

тақырыптағы сіздің ресурсыңызға сілтеме жасағандықтан, ол 

пайдаланушыларға пайдалы болады деп шешеді. Бұл ретте сілтемелердің 

саны ғана емес, олардың сапасы да маңызды. Тағы да, егер сіз терезе 

сатсаңыз және іздеу элементі сіздің сайтқа жөндеу немесе құрылысқа 

арналған ресурстардағы сілтемелерді анықтайды, мұндай сілтемелер 

сіздің сайтыңызды пайдаланушылар үшін маңызды деп санайды. Егер 

сіздің терезе өндіру компаниясына сілтеме онлайн ойындарға немесе 

кактус өсіруге арналған ресурстарда болса, іздеуші оны теріс қабылдайды 

және сіздің сайтыңызды ұсынбайды.  

Егер сіздің сайтыңызда сапалы және пайдалы ақпарат көп болса, 

белгілі бір тақырыптағы тиісті каталогтар мен ресурстар уақыт өте келе 

оған сілтеме жасайтын болады. Бірақ бұл бірден болмайды. Веб-сайтты 

жылжыту үшін сілтемелерді сатып алуға да болады. Ол үшін Интернетте 

сілтемелер маркеті бар, ол жерден сіз орналастырылатын өз сілтемелеріңіз 

бен ресурстарыңыз үшін кілт сөздерді таңдай аласыз (ресурс неғұрлым 

танымал және сенімді болса және оның тақырыбы сіздің өніміңізге сай 

келсе – сілтемелер соғұрлым қымбат болады).  

Мәнмәтіндік жарнама – іздеу элементіне орналастырылатын және 

енгізілетін сұрауға сәйкесетін жарнамалық хабарландыру. Олар осы 

тақырып қызықтыратын және әлеуетті клиенттер болып табылатын 

пайдаланушыларға көрініп тұрады. Мұндай жарнама тек іздеу 

элементінде ғана емес, электронды поштаның бүйір жақтағы 

панельдерінде, жаңалық сайттарында және т.б. көрініп тұруы мүмкін. 

Яғни, егер адам іздеушіге «терезе орнату» деп жазса, осыған ұқсас 

хабарландырулар оның браузеріндегі поштасында, жарнаманы табыс көзі 

ретінде пайдаланатын кез келген басқа сайттарда тұрақты түрде көрініс 
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беріп отырады Іздеуші сізді қызықтыратын ақпаратты есінде сақтайды 

және оған ұқсас өнімдердің жарнамасын ұсынады.  

Мұндай жарнаманың құны оның танымалдығына және 

релеванттығына байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Мысалы, қыста 

«кондиционердің» сұрау құны төмен, ал жазда жоғары болады. 

Мәнмәтіндік жарнаманың тиімділігі оның туралауына байланысты. Бұл 

ретте мәнмәтіндік жарнама пайдаланушыны веб-сайтқа ғана емес, 

лендинг-пейджге (бұл туралы біз кейінірек сөз етеміз) немесе өз бизнесін 

жылжыту үшін қандай арналарды қолданатынына қарай – әлеуметтік 

желілерге алып келе алады.  

Мәнмәтіндік жарнама нарықта жоғары бәсекелестікпен жұмыс 

істейді және «сарафандық радио» арқылы база құрып үлгерген жоқ. Оны 

желідегі оқыту материалдарын пайдалана отырып, өз бетіңізше іске қоса 

аласыз.  

Әлеуметтік желілер мен блогтарда немесе SMM (Social Media 

Marketing) алға жылжыту 

Әлеуметтік желілердегі жарнамалық сипаттағы хабарландырулар 

шағын аудиторияға және олардың қажеттіліктеріне бағытталған. 

Әлеуметтік желілердегі жарнаманы туралау арқылы мақсатты 

аудиторияның сипаттамасын қалыптастыруға болады: сіз жарнамаларды, 

мысалы, адамдардың қызығушылықтары, бейіндік деректері, отбасы 

жағдайы, туған күні және т.б. бойынша туралай аласыз.  

SMM – пайдаланушылар сатып алсам деп ойламаған немесе оны 

қажеттілік деп қарастырмаған тауарларды өткізетін мақсатты 

аудиториясы түсінікті бизнеске жарамды. Супермаркеттегі кассаның 

кезегін есіңізге түсіріңізші. Сіз сағыз сатып аламын деп ойлаған жоқсыз, 

бірақ кезекте тұрғанда былай деп ойландыңыз: «Ала салайын». Міне, 

сіздің себетіңізде сағыз жатыр. Әлеуметтік желілердегі жарнама осылай 

жұмыс істейді. Жүйе пайдаланушылардың басқан лайктары немесе жиі 

кіретін беттері, құрамында тұрған топтары бойынша талғамын біледі және 

оны қызықтыратын жарнаманы көрсетеді.   
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Әлеуметтік желілердегі жарнаманың артықшылықтары:  

- дұрыс туралаған кезде – тиімділігі мәнмәтіндік жарнамаға 

қарағанда өте жоғары; 

- алғашқы нәтижелері жарнаманы орналастырғаннан кейін 

алғашқы күндері-ақ көрінеді;  

- мақсатты аудиторияны кеңінен қамтиды.  

Әлеуметтік желілердегі жарнаманың кемшіліктері:  

- мәнмәтіндік жарнамада сияқты, нәтиже тұрақты болуы үшін 

тұрақты шығындар қажет;  

- уақыт өте келе клиенттер санының төмендеуі байқалуы мүмкін – 

жаңа аудиторияны іздеу үшін креативті идеялар талап етіледі;  

- креатив өте қысқа уақыт ішінде бірегей болып саналмай қалады;  

- пайдаланушылардың барлық базасы тез қолданылады: сатып 

алғысы келгендердің барлығы тауарды сатып алады, сатып алғысы 

келмегендер қызығушылық танытпайды.  

E-mail маркетинг – электрондық пошта бойынша жарнама тарату 

арқылы әлеуетті клиенттерді тарту. Біз спам туралы емес, double-opt-in 

(таратуға қос келісім) кейін тарату туралы айтып отырмыз.  

Бұл құрал сіз өз бизнесіңізді бастағаннан кейін қажет. Ол клиентке 

жинақтың соңғы жаңартуларын, акцияларды және т.б. хабарлап отыратын 

адамдарға қолайлы. Мәселен, киім сататын сайттар өз жазылушыларына 

әр түрлі киім немесе аяқ киім жарнамасы бар хаттар, авиаагенттіктер – 

туристік бағыттағы жарнамалары бар хаттар немесе белгілі бір рейстерге 

жеңілдіктер жіберіп отырады. 

E-mail маркетингтің артықшылықтары:  

- компанияның тұрақты клиенттерімен жақсы жұмыс істейді – 

бұл өзіңіз туралы еске салу, акциялар, жаңа тауарлар/ қызметтер туралы 

хабарлау тәсілі; 

- арзан құрал шығындары аз: тек маркетологтың жалақысы және 

тарату сервистерінің төлемі.  

E-mail-маркетингтің кемшіліктері:  

- пайдаланушылар көбінесе спам ретінде қабылдайды;  
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- сауатты тарату сериясын құру қиын, әдетте бір-екі хаттан кейін 

жарнама беруші тікелей жарнамаға көшеді;  

- мақсатты аудиторияда жабысқақ жарнама сияқты жағымсыз 

әсер қалдырады.  

Мобильді қосымшалар. Пайдаланушылар мобильді құрылғыларды 

пайдалануды, яғни клиенттермен сөйлесуді, мерзімді түрде пайдалы 

ақпараттық таратылымдарды мессенджерлер арқылы әлдеқайда тиімді 

етуді қалайды. Бүгінде пайдаланушы компьютерге немесе ноутбукке 

қарағанда, смартфонмен жиі қарым-қатынас жасайды. Осы маркетинг 

құралы жұмыс істеуі үшін арнаны құрып, белгілі бір салада сарапшының 

имиджін жасай отырып, қызығушылығы бойынша жазылушылар санын 

жинау қажет.  

Мессенджерлердің артықшылықтары:  

- бұл бәсекеге қабілетті, дамып келе жатқан арна;  

- шығын жұмсауды талап етпейді – мұндай сервистерде қарым-

қатынас жасау тегін;  

- мақсатты аудиториямен тығыз және тікелей байланыс.  

Мессенджерлердің кемшіліктері:  

- пайдаланушылар теріс реакция жасауы және таратуларды спам деп 

қабылдауы мүмкін;  

- ниеттес аудиториямен қарым-қатынас жасау әдістерінің өзектілігі.  

Интернет маркетинг арналарының ерекшеліктері  

Ал енді біз Интернет-маркетингтің ерекшеліктерін қарастырамыз. 

Бұл ретте, жылжыту әдістерінің әрқайсысының өз өзгешеліктері 

болатынын және кәсіпкерліктің әр түрлі түрлері үшін тиімділігі де 

әрқалай болатынын ескеру қажет.  

1. Талдау мүмкіндігі 

Онлайн арналардың жақсы жағы – олардың әсерін талдауға болады. 

Офлайнда бұл қиын – көшедегі билбордтағы баннерді қанша адам 

көргенін, газетті қанша адам оқығанын және т.б. түсіну қиын. Онлайн 

арналар айырбастауды қадағалауға мүмкіндік береді.  

Интернет-маркетингтегі айырбастау – сайтта қандай да бір 

мақсаттық іс-әрекеттерді орындаған (жарнама берушілердің, 
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сатушылардың, контент жасаушылардың жасырын немесе тікелей 

нұсқауы – сатып алу, тіркеу, жазылу, сайттың белгілі бір бетіне бару, 

жарнамалық сілтеме бойынша өту) сайтқа кірушілердің санының 

пайызбен көрсетілген сайтқа кірушілердің жалпы санына ара қатынасы. 

Мысалы: сізде қандай да бір өнімді сататын интернет-дүкен бар. Мысалы, 

тәулігіне оған 500 бірегей қараушылар кіреді. Осы тәулік ішінде дүкенде 7 

түрлі сатып алу жасалады. Бұл жағдайда келушілер мен сатып 

алушылардың айырбастау пайызы (7 сатып алу/500 келушілер)х100 =1,4% 

тең. Табысты айырбастауды сатушылар, жарнама берушілер немесе 

контентті жеткізушілер әр түрлі түсіндіреді. Мысалы, сатушы үшін 

табысты айырбастау тиісті жарнамалық баннерге басу арқылы өнімге 

қызыққан тұтынушының сатып алу операциясын білдіреді. Контентті 

жеткізуші үшін табысты айырбастау келушілерді сайтта тіркеу, пошталық 

таратуға жазылу, бағдарламалық қамтамасыз етуді жүктеу немесе 

келушілерден күтілетін басқа да іс-әрекеттер болуы мүмкін. Сондай-ақ, 

онлайн-коммуникациялар CTR қадағалауға мүмкіндік береді. 

CTR (ағылш. click-through rate – «қарау көрсеткіші») – интернет 

маркетингтегі метрика. CTR баннерді немесе жарнамалық 

хабарландыруды қарау санының көрсетілімдер санына қатынасы ретінде 

анықталады, пайызбен өлшенеді. 

CTR есептеу формуласы: 

 

CTR = (қарау саны / көрсету саны) х 100 

 

Мысалы: жарнамалық блок 10 рет көрсетілді және ол 2 рет қаралды. 

Демек, оның CTR-20 %. Көбінесе CTR жарнама блогының немесе 

жарнама алаңының сапа өлшемі деп санайды.  

Шағын қаржы салымдары 

Онлайн-жылжыту ақылы да, тегін де болуы мүмкін. Егер сіздің 

газетке немесе теледидарға хабарландыру орналастырғыңыз келсе, сізге 

жарнама уақытына немесе кеңістікке ақы төлеу керек. Онлайн арналар 

сіздің қалауыңыз бойынша төлем опциялары мен мөлшерін өзгертуге 

мүмкіндік береді. Сіз сіздің веб-сайтыңызды іздеуді жақсарту үшін 
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жаңарту жүргізетін SEO-маманды, сіз үшін «сатушы мәтіндерді» жазатын 

контент-менеджерді, әлеуметтік желілердегі аккаунттарыңызды 

жүргізетін және әлеуметтік желілерде немесе іздеушіде ауқымды 

жарнамалық кампанияны іске қосатын SMM-менеджерді жалдай аласыз. 

Әйтпесе, SEO-оңтайландыру негіздерін өз бетіңізше оқып-үйренуге 

біршама уақыт жұмсай аласыз. Интернетте интернет-маркетинг негіздерін 

игеруге мүмкіндік беретін көптеген оқыту материалдары бар. Сіз өз 

хабарландыруларыңызды каталогтарға өзіңіз орналастыра аласыз, 

айқасқан баннерлік жарнамаларды немесе бір-бірінің ресурстарына 

сілтемелерді орналастыру туралы басқа компаниялармен (сайттармен) 

келісуіңізге болады. Таргетинг негіздерін меңгеру арқылы (мақсатты 

аудиториямен жұмыс істеу) сіз іздеушідегі жарнаманы жарнамаға 

жұмсалған 1$ сізге бірнеше ондаған жаңа пайдаланушылар әкелетіндей 

етіп туралай аласыз. Сіз әр түрлі форумдарда және әлеуметтік желілердің 

тақырыптық топтарында басқа пайдаланушылардың атынан өз 

тауарларыңыз бен қызметтеріңізге өзіңіз пікір жаза аласыз.  

Жалпы алғанда, Интернет-маркетингтің мүмкіндіктері орасан зор, 

белгілі бір уақытыңызды жұмсап, үйреніп алсаңыз, ол сізге тегін түседі.   

SMM маркетинг және оның қажеттілігі  

 SMM басқа жарнама түрлерінің алдында қандай 

артықшылықтары бар екенін қарастырайық.  

- барлық әлеуметтік белсенді адамдар әлеуметтік желілерде көп 

уақытын өткізеді. Ал кез келген заманауи кәсіпкерліктің клиенттері – 

әлеуметтік белсенді адамдар; 

- төмен баға (SMM-менеджерді өзі жүргізу немесе жалдау 

мүмкіндігі). Теледидар, радио, билборд және т.б. жарнама орнының құнын 

салыстырсақ, бұл – айқын артықшылық; 

- күн сайын жаңа посттар жазу мүмкіндігі. Егер бизнесмен 

теледидарға жарнама берсе, ол белгілі бір уақыт ішінде өзгертілмей 

беріледі. Әлеуметтік желілерде қоғамдағы кез келген оқиғаларға жедел 

жауап беруге болады; 

- мақсатты аудитория кеңірек қамтылады. Сіз теледидардағы 

жарнамаңызды көрермендердің қарайтынына сенімді бола алмайсыз. 
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Әлеуметтік желілерде сіз пайдаланушылардың жасы, жынысы, 

тұрғылықты жері және тіпті қызығушылықтарын көрсете отырып, 

жарнаманы сұрыптай аласыз! Осылайша, сіздің нақты өз клиенттеріңізге 

шығу мүмкіндігіңіз артады; 

- клиенттермен кері байланыс. Сіздің жарнама қызықты болды 

ма, ақпарат табыс әкелді ме, сізге нені жақсарту керек? Егер сіз 

пайдаланушылардан кері байланыс ала алмасаңыз, бұл сұрақтарға жауап 

беру қиын. Әлеуметтік желілер пайдаланушылармен онлайн режимінде 

қарым-қатынас жасауға көмектеседі – сіздің өнімдеріңіз бен 

қызметтеріңізге олардың реакциясын біліп қана қоймай, сонымен қатар 

сұрақтарға жауап беруге, мәселелерді шешуге болады және т.б.  

Әлеуметтік желіні таңдау  

Бизнеске қандай платформаларды таңдау қажеттігін анықтау үшін, 

ең алдымен, сіздің мақсатты аудиторияыңыз – сіздің өнімдеріңіздің 

немесе қызметтердің соңғы тұтынушысы кім екенін түсіну қажет.  

Бүгінгі таңда Қазақстанда жас санаттары бойынша ең танымал 

үш әлеуметтік желіні бөліп көрсетуге болады: 

1) VK (13 жастан 20 жасқа дейінгі жасөспірімдер). VК 

жасөспірімдерге арналған қызметтерді немесе өнімдерді жарнамалау үшін 

жарамды; 

2) Instagram (әйелдер аудиториясы басым, бірақ желі жасөспірімдер 

арасында да танымал, бірақ жыл сайын ерлер аудиториясы да артып 

келеді). Instagram әйелдерге арналған қызметтер мен өнімдерді 

жарнамалауға (киім, сұлулық салоны, балалар киімдері және т.б.) 

қолайлы. Instagram – құны 50 000 теңгеге дейін тауарлар мен қызметтерді 

жарнамалау үшін тамаша алаң. Сондай-ақ Instagram шағын Интернет-

дүкенінің «міндетін» атқара алады, өйткені фотосуреттер форматы 

ассортиментті жақсы көрсетеді. Желі сондай-ақ визуалды көрсетілуі 

маңызды саяхат, дизайн, ивент және т.б. маңызды кез келген тауарлар мен 

қызметтерді жарнамалау үшін тамаша жұмыс істейді; 

3) Facebook (25 жастағы және одан жоғары жастағы адамдар, 

негізінен тұрақты табысы бар жұмыстарды атқарады). 
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FB 25 жастағы және одан жоғары жастағы адамдарға арналған кез 

келген тауарлар мен қызметтерді жарнамалау үшін қолайлы. FB, сондай-

ақ, егер контент визуалды емес, ақпараттық сипатта болса қолайлы. Іс-

шаралар жасау және оларға пайдаланушыларды шақыру мүмкіндігі әр 

түрлі оқиғаларды жарнамалау үшін пайдалы болады.  

SMM көмегімен өз бизнесін ілгерілетуді шешкен OQICO қыздар 

оларға қандай әлеуметтік желі қолайлы болатыны туралы ойланды.  

Нәтижесінде олар Instagram, Facebook және YouTube-қа тоқталды. 

Instagram жасөспірімдер аудиториясын тартуға, белгілі бір көрнекі 

мазмұнды ұсынуға көмектеседі. Facebook – 25 жастағы және одан жоғары 

жастағы клиенттер үшін тамаша алаң, әдетте FB аудиториясы өнімді 

таңдауда нақтылықты ұстанады. YouTube-тағы оқытатын видеосабақтары 

оқытушыларды жеке тұлға ретінде жетілдіруге көмектеседі. Барлық үш 

желілердегі жұмыс мектептің басты клиенттерімен – жоғары оқу 

орындарына түсуге дайындалып жатқан жасөспірімдермен және өздерінің 

ағылшын тілінде сөйлеу дағдыларын жақсартқысы келетін ересек 

адамдармен өзара қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді. 

Тауарлар мен қызметтерді алға жылжыту әдістері  

Кәсіпкерлікті әлеуметтік желілер арқылы әр түрлі тәсілмен 

жылжытуға болады. Бұл ретте ең танымал нұсқалар келесілер: 

1. Дербес аккаунт. Бұл жерде әлеуметтік салада белсенді қызмет 

атқаратын бизнесмен – жеке тұлғаның өзі бірінші орынға шығады, 

дискуссияларға қатысады, қызықты посттар орналастырады, көп 

адамдармен виртуалды достық құрады – жалпы, өз қызықты және 

оқылатын аккаунт жасайды. Сонымен қатар, ол өзінің ниеттес виртуалды 

достарының арасынан жаңа клиенттерді іздестіре отырып, ұсынылатын 

тауарлар мен қызметтер туралы үнемі айтып отырады. Мұндай аккаунт 

тек жарнамалық болмауы керек. Пиар өзекті тақырыптарға арналған 

қызықты посттармен, әдемі фотосуреттермен, жеке ойларымен және т.б. 

кезектесіп отыруы тиіс. Бизнесмен өзінің жеке тұлғасына назар аударта 

отырып, осылайша өз тауарлары мен қызметтерін мұқият алға бастырады. 

2. Бизнес-парақша. Бизнес-аккаунт (сұлулық 

салоны/дүкен/студия/интернет-дүкен және т.б.) өз өнімдерін/қызметтерін 



149 
 

ұсынады, олардың артықшылықтары туралы әңгімелейді, өзінің 

жазылушыларын жеңілдіктермен және акциялармен таныстырады, 

қызықты жұмыстар ұсынады, өзі жұмыс істейтін салада сараптамалық 

баға береді. Мұндай аккаунт бірден нақты өнімдер мен қызметтерге 

қызығушылық тудыратын пайдаланушыларға бағытталған. Оның мақсаты 

– бәсекелестер арасынан суырылып шығып, өзінің бірегейлігін көрсету 

және пайдаланушыларды өз табысына таңдау жасауға сендіру.  

3. Топ. Топтар кәсіпкерліктің әлеуетті клиенттері үшін қызықты 

тақырыпқа арналады. Мысалы, спорттық тауарлар дүкені өз атынан «Нұр-

Сұлтан спортшылары» тобын құра алады, онда осы санаттағы адамдар 

үшін қызықты тақырыптар талқыланады, жарыс кестесі жарияланады, 

нәтижелерге сараптамалық баға беріледі, спорт алаңдарының тізімі 

келтіріледі және т.б. Тақырыптық контентпен тартылған пайдаланушылар 

парақшаға жазылады, ал спорттық дүкен өз өнімдерін топ 

қатысушыларына жарнамалау мүмкіндігіне ие болады, осылайша өз 

сатуларын ұлғайтады. Осылайша, OQICO мектебі SMM бірнеше 

нұсқаларын біріктіреді. Бизнес-парақшада мектептің өзі, оның өнімдері 

мен қызметтері, ағылшын тілін үйрену ерекшеліктері туралы айтылады, 

іс-шаралардың кестесі мен анонстары жарияланады. Сондай-ақ, әріптестер 

жылжыту үшін өздерінің жеке аккаунттарын пайдаланады, онда олар 

өздері туралы, өзінің оқыту тәжірибесі мен жалпы ағылшын тілінің 

ерекшеліктері туралы айтады. Наргис пен Динараның жеке парақшасын 

ұнатқан пайдаланушылар олардың жеке парақшасын үнемі қарап отырады 

да, кейіннен мектептің бизнес-парақшасына өтеді. Визуалды контентті 

құру үшін компанияда аутсорсингте дизайнер жұмыс істейді, ол бірыңғай 

стильдегі посттарға арналған суреттерді салады. 

«Сатушы» посттарды жазу 

«Сатушы» пост келесі элементтерден тұрады: 

1. Қызғылықты тақырып. Әлеуетті клиент әлеуметтік желілерде 

өз лентасын қарап отырған кезде оның назарын өз постыңызға аудартуға 

және ол постты оқуы үшін сізде 2-3 секунд уақыт болады. Бұл мақсатта 

тартымды қызықты тақырып тиімді жұмыс істейді. Ол қысқа әрі анық 

және түсінікті болуы керек. Пост атауын бас әріптермен жазған дұрыс. 
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2. Тауардың /қызметтің сипаттамасы. Клиент әңгіменің не 

туралы екенін түсінетіндей әрі іші пысып кетпейтіндей тауарды/қызметті 

қысқаша сипаттап беру керек.  

3. Уақыт шектеулері. Келесідей жағдай жиі кездеседі, 

пайдаланушы өнімге немесе қызметке шынымен қызығушылық танытса 

да, ол былай ойлауы мүмкін: «Осы аптада менің қолым бос емес – 

келесісіне барамын». Оған дейін клиент өзінің ниеті туралы ұмытып 

кетеді немесе компанияның деректемелерін жоғалтып алады немесе бұл 

өнімді / қызметтерді басқа жерден сатып алады. Сондықтан, клиент сіздің 

өнімдеріңізге немесе қызметіңізге қызығушылық танытқан кезде, әлеуетті 

клиентпен бірінші байланыс жасау өте маңызды. Мұндай жағдайда 

уақыты шектеулі акциялар немесе жеңілдіктер жақсы көмектеседі, 

сондай-ақ «Асығыңыз», «Керемет мүмкіндікті жіберіп алмаңыз», 

«Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз» және т.б. фразалары да көмектеседі. 

4. Іс-әрекетке итермелеу. Клиент өнімді немесе қызметті сатып 

алу ниетін іске асыруы үшін оны сатып алуға сәл итермелеуге болады. 

Оған келесідей фразалар көмектеседі: «Бізге дәл кәзір телефон арқылы 

қоңырау шалыңыз», «Біздің номерді теріңіз», «Бізге хабарласыңыз» және 

т.б. 

5. Байланыс деректемелері. Компанияның деректемелері 

бейіндікте көрсетілген болса да, оларды постта тағы да көрсету керек 

(мекенжайы, байланыс телефоны, WhatsApp нөмірі, картаға сілтеме және 

т.б.). Клиентке бизнеске хабарласу неғұрлым жеңіл болған сайын, ол үшін 

жасалатын қадамдар барынша аз болған сайын, клиенттің сатып алуды 

іске асыру шансы да артады.  

6. Хэштегтер. Егер әлеуетті клиенттер қандай да бір тауарды 

немесе қызметті сатып алғысы келсе, бірақ оларға кімге хабарласу керек 

екенін әлі білмесе, олар ең алдымен хэштег бойынша іздеуді пайдаланады. 

Түркияға жедел турды сатып алғысы келген клиент іздеушіге «#түркияға 

жедел турлар» деп жазады. Егер тиісті хэштег компания постының астына 

жазылған болса, оған жаңа клиентке ие болу мүмкіндігі беріледі.  
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8.3 Бизнес қауіпсіздігі 
 

Бизнес-қызмет қауіпті, әсіресе қазіргі нарықтық жағдайларда 

қауіпсіз емес. Бизнестегі тәуекел экономиканың жай-күйіне, саяси 

тұрақсыздыққа, бәсекелестердің, қылмыстық топтардың (жеке 

тұлғалардың) заңсыз іс-қимылдарына, табиғи апаттарға байланысты. 

Коммерциялық және саяси тәуекелдердің негізгі себептері 11-

кестеде келтірілген. Бизнестегі теріс салдарларды шектеу немесе 

бейтараптандыру мақсатында әртүрлі қауіпсіздік шаралары көзделеді. 
 

Кесте 23. Бизнестегі тәуекелдердің негізгі себептері: 

Коммерциялық Саяси 

● нарықта тауардың сапасы мен сатылуы; ● сатып алушы елінде импортқа тыйым 

салуды енгізу; 

● жүктерді тасымалдау; ● ақша қаражатын аударуға тыйым салу; 

●сатып алушының тауарды қабылдауы; ● ереуілдер, саяси тұрақсыздық, соғыс және 

т. б. 

● инфляция;  

●сатып алушының төлем қабілеттілігі;  

● валюта бағамының ауытқуы;  

●күтпеген жағдайлар (табиғи апаттар және 

т. б.) 

 

 

Бизнес қауіпсіздігі құқықтық, әкімшілік, ұйымдастырушылық-

басқару, инженерлік-техникалық, тәрбиелік, арнайы шараларды қамтиды. 

Оларды кешенді қолдану кәсіпкерге тәуекелді барынша төмен деңгейге 

дейін төмендетуге көмектеседі. 

Кәсіпорынның қауіпсіздігін қамтамасыз ету — мүмкін болатын 

залалдардың алдын алу және қазіргі уақытта және болашақта 

кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігінің ең жоғары деңгейіне қол 

жеткізу мақсатында оның функционалдық құрамдастарын іске асыру 

процесі. 

Бизнестің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін фирмаларда арнайы 

бөлімшелер құрылуы және қорғау шараларының кешені әзірленуі мүмкін. 

Қорғау шараларының кешенін жүзеге асырудың басты мақсаты 

қазіргі уақытта кәсіпорынның тұрақты және барынша тиімді жұмыс 
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істеуін және болашақта бизнесті дамытудың жоғары әлеуетін қамтамасыз 

ету болып табылады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 сурет. Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі бағыттары 
 

Коммерциялық құпия – бұл кәсіпорынды немесе кәсіпкерді тікелей 

шығынға ұшырататын мәлімет немесе ақпараттың саналы немесе 

ойламаған жерден ашылуы. Мұндай ақпаратқа ең жаңа ғылыми-

техникалық әзірлемелер мен өнертабыстар (ноу-хау), қаржылық 

операциялар мен кәсіпорынның төлем қабілеттілігі, фирманың құрылымы 

мен персоналы туралы және т. б. мәліметтер жатады. Қорғауға мұқтаж 

ақпараттың үлгі тізімі кестеде келтірілген. 
 

Кесте 24. Қорғауды қажет ететін ақпараттар тізімі 

Өнеркәсіптік ақпарат Коммерциялық ақпарат 

● ғылыми өнертабыстар, оларды әзірлеу 

және ресімдеу сатысындағы патенттер 

туралы ақпарат 

● кредиттер және банк операциялары 

туралы ақпарат 

● конструкторлық құжаттама (жүргізілген 

ҒЗТКЖ сипаттамалары, схемалары, 

сызбалары) 

● келісімшарттар туралы мәліметтер 

(шарттар, мәмілелер) 

● қандай да бір құрылғының электрондық 

схемасы 

● өнімді өткізу жоспарлары 

● бағдарламамен қамтамасыз ету ● клиенттер тізімі 

● тағам дайындау рецепті ● бәсекеге қабілеттілікті талдау 

● мата өндіру процесі және т. б. ● маркетинг бойынша іс-шаралар жүйесі 

 ● іскерлік хат алмасу 

 ● қызметкерлердің еңбекақысы 
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Ақпаратты талдау мәліметтерді коммерциялық құпия қатарына 

есепке алу үшін негіз бола алады, оған байланысты қандай да бір 

мәліметтерді жария ету қаупі туралы қорытынды жасалады. Осыдан кейін 

оны қорғау бойынша кешенді іс-шаралар жүргізіледі. 

Қорғау шараларын әзірлеу кезінде: 

o қорғауға қандай ақпарат қажет; 

o ол кімді қызықтыра алады; 

o оның қандай элементтері ең құнды; 

o бұл құпиялардың өмір сүру мерзімі қандай; 

o оларды қорғауға қанша шығын жұмсалады. 

Ақпаратты қорғаудың сенімді жүйесін ұйымдастыру үшін оның 

шығатын арналары туралы нақты түсінік болуы қажет, олардың ең 

ықтималдары: 

o ақпаратқа тікелей рұқсаты бар персонал; 

o осы ақпаратты қамтитын құжаттар (тасымалдаушылардың 

барлық түрлері); 

o техникалық құралдар және ақпаратты өңдеу жүйелері, оның 

ішінде ол берілетін байланыс желілері. 

Кәсіпорынның іскерлік ақпаратының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

қағидаларын нақты атап өткен жөн: 

1. Қорғаудың қарапайымдылығы. Қарапайым қорғау әдістері ең 

сенімді болып табылады. 

2. Ақпаратқа қол жеткізу бойынша артықшылықтарды азайту 

3. Рұқсатсыз әрекеттерді арандату үшін тұзақтарды орнату 

4. Пайдаланушылар үшін қорғаудың қолайлылығы, әйтпесе оны 

айналып өту әрекеттері жасалады 

5. Қорғау жүйесінің бақылануы 

6. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етеін жеке адамдардың 

ерекше жауапкершілігі  

7. Қорғау объектілерін оқшаулау және топтарға бөлу олардың 

біреуінің қорғанысының бұзылуы басқалардың қауіпсіздігіне әсер 

етпейтіндей. 

8. Қорғау жүйесінің сенімділігі. 
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9. Қорғаныс жүйесінің икемділігі мен бейімделуі 

10.  Бақылау құралдарының болуы көзге түспеуі керек және  олар 

қолданылатын адамдардан жасырын болуы керек. 

Коммерциялық құпияны қорғау жолындағы алғашқы қадам оны 

құрайтын мәліметтер шеңберін анықтау және осы мәліметтерді кәсіпорын 

үшін ақпараттың құндылығына байланысты санаттарға бөлу болуы тиіс. 

Коммерциялық ақпаратты құпияландыруға арналған шығыстар ықтимал 

шығындарға барабар болуы тиіс. Өнімді өткізу нарығын кеңейтуге, оның 

сапасын жақсартуға, серіктестермен аса тиімді мәмілелер жасасуға 

мүмкіндік беретін ақпараттың бір бөлігін ғана коммерциялық құпия 

ретінде қорғау орынды. 
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9 ТАҚЫРЫП  

БИЗНЕСТЕГІ КАДРЛАР 

 

9.1 Бизнеске персоналды іріктеу  

9.2. Персоналды басқару  

9.3 Қызметкерлерді ынталандыру  

 

9.1 Бизнеске персоналды іріктеу 

 

Кәсіпорында ұжымды ұйымдастыру жұмыстағы жетістік болып 

табылады, сондықтанда персоналды іріктеу жұмысына жауапкершілікпен 

қарап, уақытта, күш те аямау керек. 

Бұл бағыттағы жұмыс мынаны орындайды: 

1. кадрларды іріктеуде критерилерді анықтау бағасы; 

2. кадрлар іріктеуі және жұмысқа қабылдауы; 

3. кадрларды оқыту; 

4. кадрға басшылық ету; 

5. персонал жұмысының сапасын бағалау. 

Керекті қызметкерді табу үшін, қандай тапсырмаларды шешу керек 

екенін, қандай квалификациялы дәрежелерді иеленетінін анықтап барып, 

кәсіпорын жұмысшыны жұмысқа алады. Бұндай нәтижелер арқасында 

мәліметтер жинақталып, олардың кәсіпорын құрылымына қалай әсер 

ететініндігі көрсетіледі. Бұл бағыт қажетті инструкцияларды құрайды: 

 берілген тұлғадағы және аталған дәрежеге жұмысшы 

бағынады; 

  жұмысшылардың міндеті және негізгі қызметтері; 

 марапаттау, сонымен қатар ақшалай төлем, жұмыстан тыс 

еңбек, еңбек демалысы; 

 қосымша жеңілдіктер (мысалы: зейнетақы) немесе шегерімдер. 

Енді критерийлерді анықтау керек, ол арқылы фирма 

жұмысшыларды іріктейді, аталған қызметке сәйкес жұмысшыларды 

таңдайды (27 кесте). 
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Кесте 27. Бизнесте персоналды іріктеу кретирийлері 

 

Осы критерийлер нақты дәрежеге қол жету үшін кешенді түрде 

үміткерлерді таңдауда құрылады. Бұл поцесс үміткерлердің тез 

қарқынмен тілдесуін қадағалайды. Сонымен қатар толық емес күнге жеке 

жұмысшыларды қабылдау туралы сұрақтар қаралады. 

Әрбір үміткермен жеке тілдесу өткізіледі. Сонымен қатар тестілеу 

жүргізілуі мүмкін. Қортындысында үміткердің жұмысқа қабылдануы не 

қабылданбауы шешіледі.  

Жұмысқа қабылдарда көбінесе екі жақтың келісімімен келісім – 

шарт жасалады. Әрбір жұмысшы жұмысқа кіріспес бұрын келісім – 

шартпен танысып, қойылған шарттарды қарап шығып барып қол қоюы 

керек. Бұл келісім - шарт алдағы уақытта қалыптасқан келіспеушіліктер 

жағдайында өзін қорғайтын құжат болып келеді. 

Үміткерлерді іріктеу барысында фирма басқарушысы өзінің 

таңдауын жоғарғы дәрежедегі квалификациялы және тәжірибелі 

мамандарды таңдайды. Жаңадан келген жұмысшыларды қабылдамауы, 

олардың кәсіпорындағы ұйымдастырушылық бағытын түсінбеуі немесе 

арнайланған құрал – жабдықтарды ұғынбауы себеп болады. Дегенмен 

тұрақты және ұзақ уақыт жұмыс жасайтын жұмысшыларға да өздерінің 

білімін басқа салаларда толықтыру үшін білім алуы керек. Осыдан келіп 

оқыған кадрлерге сұраныс туындатып, олар арқылы келесі тапсырмаларды 

шешуге болады: 

o персонал өз фирмасы туралы көп біліп, өзінің қажеттілігін 

сезінеді; 

o жұмысшылар жаңа технологиялармен танысады; 

Өлшемдері Мінездеме 

Жеке тұлға мәліметті Денсаулығы, жасы, келбеті, қылықтары 

Білімі және тәжірибесі Білім деңгейі және профильі, жұмыс стажы 

Интеллекті Күрделі мәселелерді тез арада қабылдағыштығы, өз ойын еркін түрде 

білдіруі, тыңдауға қабілеттілігі,оқуға талпынатындығы 

Жеке мінез - құлықтар Еңбексүйгіш,тазалықсүйгіш, өмірге деген құшарлықтың 

болуы,инициативті 

Бағытталуы Бағыттаушы, жауапкершілікті сезіну, басқа адамдармен тіл табысуы, 

ұйымдастырушылық қабілеті т.б 
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o ұжымда қанағаттанушылық сезім пайда болады, себебі оларды  

жоғары бағалайды; 

o жоғарғы тиімді оқу персональдан  максимальды пайда алуға 

көмектеседі. 

Оқуды әртүрлі тәсілмен орындауға болады: 

o  жұмыс орнында; 

o жұмыс барысында қысқаша консультациялар өткізу; 

o оқу курсын ұйымдастырылған уақыт аралығында өткізу; 

o кәсіпорыннан тыс қысқа мерзімді курстар. 

Мынадай сұрақтарды ойластыру қажет: 

o оқуды кім жүзеге асырады ? 

o кімді оқыту қажет ? 

o оқуды қайда ұйымдастыру керек ? 

o оқыту мерзімі қандай ? 

o оқу ақысы қандай ? 

Оқу бағдарламасының тиімділігін бағалау, оқу аяқталғаннан кейін 

жүзеге асырылады. Ол үшін қызметкерлер мен инструкторларға сұрақ 

қойып, жұмыс сапасының талдауы өтілген оқу бойынша бағалау арқылы 

жауап алу.  

Бизнес құру мақсатында ұйымда тиімді жұмыстың өте маңыздысы, 

тек мамандарды жинап қана қоймай олардан жақсы ұжымды 

қалыптастырып, жұмысқа қабілеттілігін ұйымдастыру. Бұл жағдайда 

факторларды ұғынып, топқа әсер ететін жақтарын алдын – алу керек.  

Ең тиімді топ - бұл өзінің өлшемі өз тапсырмаларына сай келетін 

ұжымда мінездері ұқсас емес адамдардың кездесуі, нәтижелі мақсаттарға 

жету мен ұжымда бір – бірінің жан – дүниесін сезіну, жақсы деңгейдегі 

көзқарастар біртұтас жоғарғы статуста болуы керек. 
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Кесте 28. Топ жұмыстарының  тиімді факторларының әсер етуі   

Факторлар Мінездеме 

Пішіні 3-9 адам. Қалайтын адам саны – 5. 

Құрамы Мінез–құлықтарымен ұқсамайтын адамдар. 

Топтық нормалары Топпен қабылданған нормалар 

жұмысшыларды қандай жұмыс күтіп 

тұрғанын анықтайды 

Тартылу немесе еліктеуі Топтар арсындағы адамдардың бір – біріне 

тартылуы 

Топтар мүшесінің статусы Жоғарғы статусты топтар 

Рөлдер Топ мүшелері жетістікке және жағдайға 

жүгінеді 

  

Қалыптасатын топтардың барлығы бірдей  жаңару сатысынан өтеді.  

Топ қаншалықты өркениетті болса, ол соншалықты  қызметте тиімді 

болады. Сондықтан басқарушы,  нәтижені бағдарлап, топпен жұмысты 

ұйымдастыруды пайдалануда  жақсы сатыларды жаңартып, жұмысқа 

қабілетті топ шығаруды қамтамасыз ету керек. Топтың өркендеу сатысы  

29 кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 29. Топтарды қалыптастыру сатылары 

Сатылар Мінездемелік белгілер 

1. Жаңа топ қалыптастыру Жеке тұлғаның өз рөлін іздеуі 

2. Жаңаны иелену Қызмет формасын анықтау 

3. Топ  жұмысының нығайуы Қатысушылар топ ретінде жұмыс бастайды 

4. Топтарға бөлу Ұқсас тұлғалар бір – бірін табады 

5. Ішкі  гормон « Бақытты отбасы » 

6. Бөлшектелу Жалған критикалық сатының бұзылуы 

7. Керемет топ Қолдануға ыңғайлы және тиімді топ, бұл бағыттағы 

жұмыс тек жұмысқа бейімделу емес,ол сезімге 

бейімделеді. 
 

9.2. Персоналды басқару HR 
 

Адам ресурстарын басқару (Human Resources HR) – қызметкерлерді 

басқару тәсілі, онда қызметкерлер ұйымның стратегиялық мақсаттарына 

қол жеткізу үшін ынталандыру және дамыту қажет адами әлеует сияқты 

бәсекелестік күресте компанияның игілігі ретінде қарастырылады.  

Басқару деген түсінікпен практикалық жиын, олардың көмегімен  

жұмысшыларды басқару қарқыны  күшейіп, жоғарғы нәтижеге жетуді 
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бағалайды. Бұндай жағдайда бірнеше қағидаларға жүгінген жөн. Жақсы 

басқару менеджердің  жоғарғы қарқынмен жұмысшыларды  басқаратынын 

білдіреді. Әр уақытта қолдау көрсетіп, жұмысшылармен  түсінікті тілде 

сөйлесу  жұмысшылар арасында жақсы қарым – қатынас орнату менеджер 

жұмысы. Басқарудың басты қағидасы тапсырмаларды және адамдардың 

қабілеттілігін  дұрыс өлшеп, жұмысшылар әлі келмейтін тапсырмаларды 

өздігінен шешу. 

Тиімді басқару жұмысшыларының психикалық және жеке 

тұрғыдағы жағдайын қамқорлауды  қалайды. Басқарушы жұмысшыларын 

қажетті заттармен қамтамасыз етіп,  жұмысшылардан қанағаттанарлықтай 

жауап алу керек. Егер басшы жұмысшылардың ой – пікіріне жүгінсе 

оларды не қызықтыратынын біле алады. Осыған байланысты әртүрлі 

факторлар қызмет етуі мүмкін: еңбекақы көлемі, жұмыстың шарты, 

демалыстар, зейнетақы т.б. 

Жоғарғы нәтижеге тез арада қол жетпейді, оған біртіндеп қол жетеді 

және қалай жететінін білуді  есте сақтау басты шарт болып келеді. 

Нәтиженің аралық мақсаттарын жоғарлатып, оларды сақтап, процесті 

қадағалап отыру керек. 

Жұмысшыларды басқаруда мынаны түсіну керек: яғни әрбір адам 

басқа адам көмегіне жүгінеді. Мысалы: мойындауда, сыйласуда, достық 

қарым – қатынаста, қолдауда. 

Жұмысшыларды басқару қағидаларын келесі практикалық 

көрсеткіштер бойынша жіктеу: 

1. Қойылған мақсат бойынша нәтижелерді айқындап, олардың 

нақты әрі бірқалыпты екені туралы куәландыру; 

2. Жұмысшылармен түсінікті түрде сөйлесіп, керекті сұрақтарына 

жауап беру; 

3. Жұмысшылармен жақсы қарым – қатынас орнатып, 

басшылықпен шамалы қарым – қатынас болмауын қадағалау; 

4. Басшылық жұмысшылар арасында келісушілік танытып, 

олардың тиісті орындарын тағайындау. Олардың жұмыстарын күшті, 

дұрыс орындауын мақсат қылу; 

5. Жоғарлау нәтижелерін қадағалау; 
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6. Жұмысшыларының психикалық және жеке жағдайларын 

бақылап, жәрдем көрсетерде көмекке келу; 

7. Жағымды жақтарды көп көрсетіп, максималды түрде 

қанағаттаналық реакция алуды қабылдау; 

8. Қарсы жағдайдың болуынан  қорғану. қанағаттанбаған 

реакциядан құтылу; 

9. Біркелкі соңғы мақсаттарға жетуге ұмтылу; 

10. Жақсы басқарушы болып,  күрт жағдайларда көмек көрсетіп, 

олардың жұмыстарына кез- келген уақытта араласпау; 

Арнайы аттестациялық процедуралар тек жұмысшылар үшін ғана 

емес, сонымен қатар кәсіпорын үшін де тиімді болып келеді. Аттестация 

жүргізуде маңызды жайттар: 

o жұмысшылардың соңғы жылдағы жұмыс көрсеткіштерін 

баяндау; 

o мықты жақтарын көрсетіп, мадақтап отыру; 

o әлсіз жақтарын тауып бірге жұмыс жасау; 

o болашақтағы тапсырмаларды анықтап, олардың 

квалификациясын көтеруде қосымша оқу оқыту; 

o жұмысшыға аттестация нәтижелері жөнінде өздерінің ой 

пікірлерін білдірту; 

o жұмыс тәртібіне байланысты шарттарды тыңдап, әртүрлі 

жұмысқа қатысты сұрақтарды қою. 

Егерде де фирма басшылығы уақытында аттестацияны өткізіп тұрса, 

онда коллектив фирма басшылығының жұмыс сапасын қадағалап 

отыратынын сезінеді. Бұндай аттестациялау жұмысшылардың жұмысқа 

деген ынтасын күшейтеді.  

Персоналды басқару бірнеше кезеңнен тұрады: 

1) Жоспарлау.  

o Персоналға қажеттілікті, қажетті кәсіптердің құрамын, 

персоналдың біліктілік деңгейін жоспарлау және болжау. 

o Кандидаттарды іріктеу талаптары мен өлшемшарттарын 

қалыптастыру. 

o Қызметкерлерді оқыту жоспарын әзірлеу. 
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o Персоналды басқарудың нормативтік құжаттарын 

қалыптастыру (штаттық кесте, Ұйымның бөлімдері туралы ережелер, 

Лауазымдық нұсқаулықтар, жұмыс орындарының сипаттамасы). 

o Қызметкерлерге еңбекақы төлеу қорларын жоспарлау. 

2) Мақсат қою.  

Ұйым қызметінің мақсаттарына қарай тұтастай алғанда 

персоналды басқару мақсаттары қалыптастырылады: 

o ұйымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру; 

o нарықтағы фирманың үлесін арттыру; 

o ішкі және сыртқы шығындарды төмендету; 

o ұйымның әлсіз жақтары мен тар жерлерін жою немесе 

қысқарту; 

o еңбек өнімділігін арттыруға ықпал ететін әлеуметтік-

психологиялық климат құру. 

3) Бағдарламалау.  

Бұл қызметкерлерді іріктеу, оқыту және дамыту үшін жұмыста 

қолданылатын әдістемелік материалдар. Осы атқарымдарға жеке 

персоналды есепке алу жөніндегі бағдарламалар жатады, олардың 

көмегімен әрбір қызметкер туралы мәліметтер (досье) және әрбір жұмыс 

орны туралы деректер қалыптастырылады. 

4) Бақылау. 

Бақылау жүйесі қызметкерлердің орындаушылық тәртібін, олардың 

бастамашылдығын, жұмыс сапасына әсер ететін белгілі бір іскерлік 

қасиеттерді анықтайтын көрсеткіштерге ғана негізделуге тиіс.  

Қызметкерлерді басқару тиімді болу үшін басшыларда 

қызметкерлермен кері байланыс болуға тиіс. Мәні басшылыққа өндірістегі 

барлық жағдай туралы, әсіресе, жұмыс мәселелері туындаған жағдайда, 

шынайы және объективті ақпарат алу қажет екендігінде болып тұр. 

Міндеттің қиындығы, егер тиісті мәселелердің пайда болу себептері 

қызметкердің қызмет саласы мен өкілеттіктеріне ешқандай қатысы 

болмаса да, басшылықтың сынынан аулақ болу үшін, кейде 

қарамағындағылардың өздері теріс ақпаратты жасырғысы келетіндігінде. 

Мұндай ұстанымнан аулақ болу керек, өйткені ақпараттың маңызды 
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бөлігінен өзін өзі айыру ең соңында барабар емес шешімдерге, яғни жаңа, 

неғұрлым маңызды мәселелерге әкеп соғады.  

Сондай-ақ басшының әрбір қоластындағы адамға қатысты басты 

қағидасы барлық қоластындағыларға бірдей қарау және қызметкерлерді 

объективті бағалау қағидасы болуға тиіс. Әсіресе, құнды мамандар болып 

табылатын талантты және бірақ әрдайым ұйымның қолданыстағы 

ережелеріне бағынғысы келмейтін жоғары кәсіби қызметкерлермен сақ 

болу керек. Мұндай қызметкерлерді басқа қызметкерлерден мүлдем 

өзгеше, бірақ басқа қарамағындағылардың басшылықта «сүйікті 

қызметкерлері немесе әріптестерінің бірінде тым «артықшылық» 

мәртебесі бар деген әсер тудырмайтындай етіп уәждеу керек. 
 

9.3 Қызметкерлерді ынталандыру 
 

Қызметкерлердің нәтижесін бағалау үш мақсат бойынша қызмет 

етеді: административтік, ақпараттық және мотивациялық. 

Административтік функциялар - жұмыс сатысы бойынша жоғарлау 

немесе төмендеу, ауысу, еңбек келісім шартының тоқталуы. 

Ақпараттық функциялар - адамдарды өздерінің жұмыс сатылары 

бойынша ақпараттандыру. Бұл ақпараттар арқылы жұмысшы тек өзінің 

қалай жұмыс жасайтынын ғана емес, сонымен қатар әлсіз және мықты 

жақтарын біле отырып, қандай бағытқа бейімделу  керек екенін біле 

алады. 

Мотивациялық  функциялар – басқарушылар  күшті жұмысшыларды 

анықтап, оларға еңбекақы немесе дәрежесін көтеру арқылы ризашылығын 

білдіреді. Мұндай жоғарғы дәрежелі жұмыстар болашақта аналитикалық 

іс - әрекетке әкеледі. 

 

Шын мәнінде, бизнестегі маңызды нәтижелер күшті ұйымшыл 

команданың негізінде ғана мүмкін болады. Бір-бірінің құзыретін 

толықтыратын адамдарсыз компания табысты бола алмайды.  

Қызметкердің үздік жұмыс істеуінің басты факторы – адамдарды 

оларға лайықты лауазымдармен «түйістіру» қабілеті. Әр адамның белгілі 

және белгісіз аймағы бар. Белгілі аймақ - бұл адам үшін түсінікті және 

күтілетін міндеттер аймағы. Оның шешім шығару бойынша тәжірибесі 
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болды. Бұл ол бұрын кездескен нәрсе. Әңгіме міндеттердің қиындығы 

туралы емес, адамға қалай шешілетіндігінің белгілі болуы туралыМысалы, 

бухгалтер үшін белгілі аймақ – өндіріс шығындарын есепке алу, өнім 

өндірушілермен және Тапсырыс берушілермен есеп айырысу. Курьер 

үшін– А нүктесінен Б нүктесіне жеткізу. Белгісіз аймақ – белгісіздік 

басталатын аймақ. Бұл барлық жаңа, адам бұрын тап болған нәрсе: 

міндеттер, жауапкершілік, жобалар, рөлдер. Адамның белгісіз аймақта 

тәжірибесі жоқ, ол осы саладағы міндеттерді қалай шешуге болатынын 

білмейді. Мысалы, дизайнер үшін салық есептілігін тапсыру – белгісіз 

аймақ. Программист үшін – жаңа офиске орын іздеу. Орташа чегі 50 мың 

теңге өнімді сатқан сатушы үшін – миллионға келісімшарт жасау. 

Көп жағдайда бастықтар барлық қызметкерлерге белгісіз аймақтан 

барынша көп тапсырмалар беруге және өздеріне ұнайтындай етіп жасатуға 

тырысады. Ынталандыру, энергиямен қуаттау. Бірақ барлық 

қызметкерлерге ішкі драйв пен шығармашылық көзқарас қажет емес. 

Қайталанатын міндеттерді орындау да барлығына ұнай бермейді 

Екінші қате– адамдарға толық сене алмау, тек өзіне белгісіз аймақты 

қалдыру, ал қызметкерлерге тек күнделікті шаршататын беру. Мұндай 

кәсіпкерлер де көп. Олар айтады: «Мен – ми, ал басқалары – қолдарым», 

содан кейін бұл«қолдар» бастаманы білдірмейді және қайталанатын әрі 

бір сарынды тапсырмалардан іштері пысады. 

Басшының міндеті– әрбір қызметкерді өз орнына қою. Оған 

барынша тиімділікпен шешуге қабілетті міндеттерді беру. Оған өзіне 

лайықты белгісіз аймақты беру. Жаман адамдар жоқ. Осы нақты міндет 

үшін сәйкес келмейтін адамдар бар.Егер адам өз орнында болмаса, ол 

міндеттерді тиімсіз орындап, ақырында компаниядан кетеді.  
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10 ТАҚЫРЫП  

БИЗНЕС КЕЗЕҢДЕРІ 

 

10.1. Бизнестің маркетингтік ортасы 

10.2. Бизнестің даму кезеңдері 

10.3. Нарықты сегменттеу 

10.4. Бизнес жүйесіндегі бәсекелестерді талдау 

 

10.1 Бизнестің маркетингтік ортасы 

 

Бизнестегі маркетингтік қызметтің не екенін түсіну және 

маркетингтік стратегияны жасау үшін қоршаған ортаны зерттеу және 

талдау процестерін егжей-тегжейлі қарастырамыз. Бизнеске (кәсіпорынға) 

қандай факторлар әсер етеді? Нарықтық жағдайда кәсіпорын сыртқы орта 

мен ішкі факторлардың әсерінен болатын әсерді ескермей тұра алмайды. 

Бизнестің сыртқы факторларына бейімделу керек, ішкі факторларды 

нарықтық процестерді реттеу құралы ретінде пайдалану қажет. 

Маркетингтің қоршаған ортасында кәсіпорынның бастапқы 

ресурстарды сатып алу процесіне тікелей немесе жанама әсер ететін 

сыртқы күштер жұмыс істейді. Ресурстық база персоналды, қаржылық 

ресурстарды; шикізатты, табиғи ресурстарды; ақпаратты қамтиды. 

Өнімдер ақпарат, қаптама, тауарлар, қызметтер немесе идеялар түрінде 

болуы мүмкін. 

Кәсіпорынның маркетингтік ортасы - бұл кәсіпорыннан тыс немесе 

кәсіпорын ішінде әрекет ететін және мақсатты тұтынушылармен сәтті 

серіктестік қатынастар орнатуға бизнестің маркетингтік қызметіне әсер 

ететін белсенді субъектілер мен күштердің жиынтығы. 

Нақты кәсіпорынның маркетингіне әсер ететін күштер мен 

факторларды екі топқа бөлуге болады. Бірінші болып кәсіпорынның өзі 

құрған және оның толық бақылауындағы күштер, сондай-ақ оған 

қарамастан пайда болған, бірақ онымен тығыз қарым-қатынаста болатын, 

қандай да бір дәрежеде оған тәуелді және ол бақылайтын күштер кіреді.  
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Бұл күштер мен факторлар кешені «Маркетингтің микроортасы» деп 

аталады. 

Ол кәсіпорынның ішкі күштерін қамтиды: қызметкерлер 

контингенті, ұйымдық құрылым, маркетингтік қызмет, сондай–ақ 

кәсіпорынмен тікелей байланысты сыртқы күштер-жеткізушілер, сауда 

делдалдары, клиенттер (тұтынушылар), бәсекелестер, кәсіпорынға қызмет 

көрсететін қаржы-несие мекемелері, тұтынушы құқығын қорғау қоғамы 

(немесе қоғамдық пікір сияқты), бизнес бойынша серіктестер және т. б. 

Маркетингтің макросредасы деп аталатын екінші топ жаһандық 

сипатқа ие күштер мен факторларды қамтиды, яғни жалпы нарыққа, оның 

ішінде осы бизнеске әсер етеді. Олар кәсіпорынмен тікелей байланысты 

емес және сондықтан бақыланбайтын факторлар санатына жатады.  

Бизнестің маркетингтің макроортасы бүкіл нарық ауқымында әрекет 

ететін және жеке алынған нақты кәсіпорынға әсер ететін жаһандық 

күштер мен факторлардың жиынтығы. 

- әлеуметтік-демографиялық факторлар. Өндірістік мақсаттағы 

тауарлар маркетингінде оларды тұтынушылар-кәсіпорындар санының, 

құрамының және мөлшерінің немесе қуатының факторлары алмастырады; 

- экономикалық факторлар. Микро ортадан айырмашылығы 

маркетинг макроредтерінің барлық факторлары мен күштері 

бақыланбайтын адамдардың қатарына жатады. Олардың бизнес 

маркетингіне әсер етуінің сипаты мен күші кәсіпорын қызметінің 

ерекшелігіне және басқа да нақты жағдайларға байланысты. Макроортаға 

бейімделу қажеттілігі осы факторларды үнемі және терең зерттеу 

міндеттерін тудырады. Өндірістік және жаппай тұтынушылар 

маркетингінің макроортасының ерекшелігі тұтыну бірлігі ретінде жеке 

индивид емес, кәсіпорын болып табылады; 

- мәдени-білім беру шарттары. Қажеттіліктерді қалыптастыру 

мәдени-білім беру ортасы факторларының күшті ықпалымен жүреді. 

Маркетингтік іс-шаралар тарихи, діни, этникалық дәстүрлерді, сондай-ақ 

тұтынушылардың мәдени-білім деңгейін ескеруі тиіс; 

- ғылым мен техниканың даму деңгейі. Ғылыми-техникалық орта 

тауарларды өндіру мен бөлуді жетілдіру, олардың тұтынушылық 
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қасиеттерін жаңарту және сапалы жаңа тауарлардың пайда болуы үшін 

алғышарттар жасайды. Сонымен қатар, ол маркетинг аумағы мен 

тәжірибесіне әсер етеді, өткізу мен сауданың прогрессивті әдістерін 

енгізуге мүмкіндік береді, маркетингтік қызметті толық 

компьютерлендіруге, тауарларды тасымалдау мен қоймалауды (сауда-

өткізу логистикасы) модельдеу мен басқарудың экономикалық 

математикалық әдістерін пайдалануға ықпал етеді және т. б. 

- табиғи-экономикалық жағдайлар. Табиғи-географиялық және 

климаттық орта шикізат әлеуетінің жай-күйі мен орналасуын, шикізат 

базасының қол жетімділігін, көлік артерияларының ұзақтығын 

айқындайды, ауыл шаруашылығының дамуына әсер етеді, демографиялық 

деректермен (халықтың қоныстануы, оның тығыздығы, көші-қон 

процестері) жанама байланысы бар. Экологиялық ортаны сақтауға және 

қалпына келтіруге арналған шығыстар тауарлардың қымбаттауына әкеп 

соғады, бірақ қазіргі заманғы маркетингтің қажетті компоненті болып 

табылады; 

- саяси-құқықтық факторлар. Маркетингтік қызметтің көптеген 

жақтары саяси ортаға: мемлекеттің нарықтық саладағы заңнамалық 

қызметіне, салық салу қағидаттары мен әдістеріне, баға белгілеу тәртібіне, 

нарықтық процестерді реттеу саласындағы мемлекеттік саясатқа, 

мемлекеттік стандарттау және сертификаттау жүйесін дамытуға, 

тауарлардың сапасы мен сауда тәртібіне, бизнес пен тұтынушылардың 

заңды қорғалуына байланысты; 

- ақпараттық орта. Ақпараттық орта маркетингтік процестерге 

айтарлықтай әсер етеді. Ол қоғамдық пікірді білдіреді, маркетингке 

қажетті ақпарат көзі болып табылады, бірақ сонымен қатар жарнама 

өткізгіші болып табылады. 

Бизнес маркетингінің қоршаған орта факторлары мен күштері 

олардың нарықтық қызметке әсер ету сипаты мен дәрежесін мұқият және 

терең зерттеу, белгілеу және үлгілеу қажет. Бұл оң әсерді барынша 

күшейту және теріс әсерді барынша азайту үшін бір факторлардың 

әрекетін реттеуге және қалғандарының ықпалына бейімделуге мүмкіндік 

береді. 
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Маркетинг микроортасының факторлары мен күштері маркетингтік 

қызмет және оның нәтижелеріне қалай әсер етеді? 

Бірінші кезекте оларға ішкі күштер жатады: бизнес пен оның 

маркетингтік қызметін құрылымдық - функционалдық ұйымдастыру, адам 

факторы – жалдамалы қызметкерлердің біліктілігі, олардың кәсіпорынның 

табысты болуына деген қызығушылығы, білім, талант, тәжірибе және 

фирма басшылығының (иесінің, менеджердің және т.б.) іскерлік 

қасиеттері. 

Мұндай факторлардың қатарына кәсіпорын басшылығының 

маркетингке қатынасы да кіреді. Маркетингке басшылық көзқарасының 

ауқымы үлкен: маркетинг қызметіне тек кеңесші мәртебесін беруден 

бастап, оның кәсіпорынның саясаты мен стратегиясын анықтаудағы 

жетекші рөлін мойындауға дейін. 

Тәжірибе көрсеткендей, маркетингтік іс-әрекеттердің сәттілігі 

көбінесе маркетингтік қызметті дұрыс қалыптастыру білігіне, оның басшы 

және атқарушы бөлімшелерінің жеке құрамын іріктеуге, олардың 

қызметін үйлестіруге, бағыныштылық пен ынтымақтастықтың 

иерархиялық тұлғааралық қатынастарын қалыптастыруға, маркетингтік 

қызмет кадрларын тұрақты оқыту мен қайта оқытуды жолға қоюға 

байланысты. 

Бизнес жүйесінде маркетингтің жоғары корпоративтік мәдениетін, 

яғни рухани құндылықтар жүйесін, жұмыс нормалары мен ережелерін, 

дербестік, бастамашылық және орындаушылық жауапкершілік сезімін, 

жоғары ой-өрісті, жақсы экономикалық және арнайы білімді, нарықтық 

процестерді модельдеу және болжау әдістерін меңгеруді, компьютерлік 

сауаттылықты, «маркетингтік алыстан көрмеушілік» көріністерінің 

болмауын қамтамасыз ету қажет. 

Бұл соңғы термин әдетте маркетингке шектеулі көзқарастар, оның 

мүмкіндіктерін түсінбеушілік, тек таяу мақсаттарға, қысқа мерзімді 

пайдаға бағдарлануы, нарықтағы жағдайды оңайлату, даму 

перспективасын көре алмау деп аталады. 
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Бизнес микроортасының факторларын талдау SWOT-талдау арқылы 

талдауға болады, ол нарықтағы кәсіпорын қызметінің артықшылықтары 

мен кемшіліктерін, мүмкіндіктері мен қауіптерін талдауды қамтиды. 

SWOT талдауына келесі компоненттер кіреді. 

Бизнестің артықшылықтары мен кемшіліктері (күшті және әлсіз 

жақтары) фирманың көрсеткіштерін, оның ресурстары мен мүмкіндіктерін 

зерттеу жолымен анықталуы және талдануы мүмкін. 

Ағымдағы ресурстар мен мүмкіндіктер кәсіпорынның 

артықшылықтары мен кемшіліктерін анықтауға ықпал етеді. Ресурстар 

мен мүмкіндіктер деп әртүрлі көрсеткіштер түсініледі: ерекше 

айырмашылықтар (мысалы, кәсіпорынның аймақтағы ең өнімді жарнама 

бөлімдерінің бірі болуы мүмкін), әзірлеу салалары, бірегей ноу-хау. 

Компанияның мақсаттары мен міндеттері. Кәсіпорынның 

мақсаты оның өмір сүруінің жалпы негіздемесі болып табылады. Мақсат 

сипаттамасында мынадай сұрақтарға жауап берілуі тиіс: біз немен 

айналысамыз, біздің тұтынушыларымыз кім болып табылады, тұтынушы 

үшін не маңызды, болашақта немен айналысамыз және болашақта немен 

айналысуымыз керек? 

Ең алдымен, бизнестің (кәсіпорынның) мақсатын сипаттау 

компанияға емес, нарыққа шоғырлануы тиіс, екіншіден, салыстырмалы 

түрде қысқа, міндеттердің шектеулі санына (аса маңызды) шоғырлануы 

тиіс және дамудың нақты жолдарын анықтауы тиіс. Кәсіпорынның негізгі 

саясатының сипаттамасы кәсіпорынның оң имиджін құру мақсатында 

жұртшылықпен қарым-қатынасты жариялауға айналмауы тиіс. Мақсат 

сипаттамасында компания өз қызметін жүзеге асыруға ниеттенген 

бәсекелестіктің негізгі шеңбері белгіленуі тиіс. Мақсаттың сипаттамасы 

нарыққа қатысушылар, бизнес қызметкерлері мен акцияларды 

ұстаушылар үшін шабыттандыратын болуы тиіс. 

Кәсіпорынның мақсаты кәсіпорынның миссиясы болып табылады. 

Олар бизнесті дамытудың жалпы бағытын көрсетеді. Нақты бағыт 

кәсіпорынның міндеттерін сипаттауда беріледі, өйткені олар бизнес 

белгілі бір уақыт аралығында қол жеткізуді қалайтын нақты сандық 

нәтижелер болып табылады. 
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Көптеген кәсіпорындар, тіпті қайырымдылық ұйымдары ақшалай 

және экономикалық көрінісі бар өздерінің қаржылық міндеттерін 

әзірлейді.  

Ортаны зерттеу. Бизнес (кәсіпорын) мақсаттары мен міндеттерін 

әзірлегеннен кейін маркетолог кәсіпорында мүмкіндіктерді анықтау үшін 

ортаны зерттеумен айналысуы керек. 

Маркетолог ашқан мүмкіндіктер өткізу мүмкіндіктері болып 

табылады. Өткізу мүмкіндігі нарықта қанағаттандырылмаған немесе 

орындалмаған ниет туындаған жағдайда пайда болады, оны 

қанағаттандыру кәсіпорын мен бизнес үшін қызығушылық тудырады, бұл 

үшін қажетті қуатқа ие болады. 

Біріншіден, өткізу мүмкіндігі нарықта пайда болады. Нарық-бұл 

қажеттілікті қанағаттандыру үшін қажеттілік пен сатып алу қабілеті бар 

барлық әлеуетті сатып алушылардың тобы. 

Мүмкіндіктер түріндегі қауіптер. Кәсіпорынның әрбір өткізу 

мүмкіндігі бизнестің сыртқы ортасында пайда болады. Өткізу 

мүмкіндіктері әлеуметтік, технологиялық, бәсекелестік, заңнамалық, 

саяси, этикалық, экономикалық немесе физикалық орта өзгерген кезде 

туындайды. Жиі мұндай өзгерістер ұйымның алдында пайда болатын 

қауіп түрінде қарастырылады, бірақ өнертапқыштық маркетолог кейде 

әлеуетті қауіпті өткізу мүмкіндігіне айналдыруы мүмкін 

Теріс күштер ретіндегі қауіптер. Мінсіз жағдайда қауіп өткізу 

мүмкіндігіне айналуы мүмкін. Алайда, мұндай трансформацияны орындау 

әрдайым мүмкін емес, өйткені кейбір қауіптер кәсіпорынның істерін 

табысты жүргізуге әсер ететін күш болуы мүмкін. Шын мәнінде, кейбір 

қауіп-қатерлер соншалықты қуатты теріс күштер болуы мүмкін, бұл 

белгілі бір нарықта операцияларды тоқтату немесе онда іс жүргізуден бас 

тарту ең тиімді стратегия болуы мүмкін. 

Теріс күштер ретінде қауіптің төрт түрі қарастырылуы тиіс. Ең 

алдымен бұл кәсіпорын мақсатын табысты орындауға кедергі келтіретін 

қауіп. Мысалы, компания жаңа тауарды жобалауды жүзеге асырады, 

сынақ партиясын шығарады, ал елде халықтың сатып алу қабілетін күрт 

төмендететін экономикалық дағдарыс басталады. Тіпті егер кәсіпорын 
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жаңа тауарды әзірлеуді сәтті аяқтаса да, оның жаңа өнімді өткізу 

стратегиясын іс жүзінде қолдануға мүмкіндігі болмайды. 

Қауіптің келесі түрі кәсіпорын стратегиясын орындауға байланысты 

тәуекел деңгейін арттыратын теріс күш болуы мүмкін. Қауіптің үшінші 

түрі стратегияны орындау үшін қажетті ресурстар деңгейін арттыру қажет 

болған жағдайда туындайды (шикізат қымбаттады). Қауіптің төртінші түрі 

кірістілікті төмендетеді немесе күтілетін қаржылық көрсеткіштерді 

нашарлатады. 

 

10.2. Бизнестің даму кезеңдері 

 

Әлемдік, сондай-ақ қазақстандық экономикалық тәжірибе бизнес 

ретсіз емес, белгілі бір ішкі заңдылықтарға сәйкес жұмыс істейді.  

Нақты «іс» құрылады, дамиды, өзінің нарықтық тауашасын табады 

және жаулап алады, тұрақтанады, тоқтайды (дамымайды және 

қысқартылмайды, яғни өзгермейтін қоршаған нарықтық ортамен тепе-

теңдікте болады), мүмкін, қысқарады және ақырында, өз өмір сүруін 

тоқтатады. Жалпы, нақты бизнестің өмір сүру циклі–құрылу, 

трансформациялау және жойылудың динамикалық процесі туралы айтуға 

болады.  

Жалпы, нақты бизнестің өмір сүру циклі туралы айтқанда-құрылу, 

трансформациялау және жоюдың динамикалық процесі туралы айтуға 

болады. 

Сонымен қатар, бизнеспен айналысуы әдетте ақша қаражатын алуға 

және жұмсауға байланысты болады, олардың қозғалысы да ауыспалы 

сипатқа ие (бизнесменнің иелігіндегі деп санауға болатын бөлігінде). Бұл 

қозғалыста қысқа мерзімді циклдар (салынған қаражаттың айналым 

циклдары) және ақша жинақтаумен байланысты неғұрлым ұзақ 

тенденциялық өзгерістер үйлеседі. «Экономикалық өмірлік циклдің» 

аяқталуы нақты бизнесті трансформациялау немесе оны қызметтің жаңа 

өрісіне көшіру үшін жеткілікті ақша сомасының жинақталуымен үйлескен 

жағдай неғұрлым қалаулы жағдай болып табылады. Қаржы қаражатының 

қозғалысында циклдардың сәйкес келмеуі және экономикалық цикл 
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сатыларының ауысуы бизнестің бұзылуына (банкроттыққа) әкеп 

соқтыратын жағдайлар да бар. 

Бизнестің өмірлік циклінің негізгі кезеңдері: «пайда болу», 

«қалыптасу», «өсу», «кемелдену» («жетілу»), «құлдырау», «жойылу» 

болып табылады. Кәсіпорынды түпкілікті модернизациялау яғни жаңарту 

арқылы оның қайтадан жоғары көтерілуіне мүмкіндік бар.  Бұл-сыртқы 

және ішкі ортадағы болатын өзгерістерге байланысты болады. Әрбір кезең 

өзінің стратегиялары мен қызмет тактикаларының өңделуін талап етеді. 

Әрбір кәсіпорынды нарық талаптарына сай ыңғайлап, бәсекеге қабілетті 

тауар шығарып қана қоймай, өзінің қызмет ету позициясын, имиджін 

өзгертіп, қайтадан жарақтандыру қажет. Егер кәсіпорында мұндай процесс 

жүрмесе, онда ол өзінің қызмет ету тиімділігін төмендетіп, банкроттануға 

жақындап, қазіргі заманға сай техникамен жарақтандырылған кәсіпорынға 

орын босатуы ғана қалады.  

Бизнестің өмірлік циклінің негізгі кезеңдері: «пайда болу», 

«қалыптасу», «өсу», «қанығу» («жетілу»), «құлдырау» («қартаю»), 

«жойылу» болып табылады. 

Әрбір кезең өз стратегиясы мен қызмет тактикасын әзірлеуді талап 

етеді. Мұндай икемділік кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін және оның 

қызметінің тиімділігін сақтаудың міндетті шарты болып табылады. Әрбір 

кәсіпорын өндірісті кезең-кезеңімен жаңғыртып, нарық талаптарына, 

сыртқы ортаның өзгерістеріне бәсекеге қабілетті тауарлар шығару 

тұрғысынан ғана емес, сонымен қатар қызметті, имиджді өзгерту 

жолымен бейімделуі керек. Егер мұндай процесс жүргізілмесе, кәсіпорын 

тиімділіктің төмендеуіне душар болады, сондықтан банкроттыққа тұрақты 

түрде көшіп, қазіргі заманғы кәсіпорынға жол ашады. 

Бизнес циклдерінің келесі түрлері бар: 

o іскерлік цикл; 

o тауардың өмірлік циклі (тауар тобы); 

o бизнес түрінің өмірлік циклі; 

o кәсіпорынның (фирманың) өмірлік циклі. 

Іскерлік цикл нарықты зерттеуді, өнімдерді (қызметтерді) өндіруді 

және өткізуді қоса алғанда, бизнесті жүзеге асырудың бірқатар дәйекті 



172 
 

сатыларын білдіреді. Іскерлік циклдің ұзақтығы оның кезеңдерінің 

ұзақтығынан тұрады.  Циклдің ұзақтығына бірқатар факторлар әсер етеді: 

өндіріс және айналым уақыты, сұраныс жағдайы және нарық 

конъюнктурасы және т. б. Олардың барлығы циклдің жалпы ұзақтығын 

қысқарту мақсатында мүмкіндіктерді талдау мен ерекше назар аударуға 

лайықты. Алайда бұл өнім сапасы мен тұтынушыларға қызмет көрсету 

деңгейіне нұқсан келтірместен жүргізілуі тиіс. 

Бизнестің пайда болуы экономиканың тауарлардың немесе 

қызметтердің кейбір түрінде қанағаттанарлықсыз немесе толық 

қанағаттандырылмаған қажеттілігін анықтауға, еркін нарықтық тауашаны 

іздеумен және жұмыспен қамтуға байланысты. Осы кезеңдегі бизнестің 

басты мақсаты-өмір сүру, яғни циклдің келесі кезеңіне өту. Бұл бизнес 

көшбасшысынан табысқа деген сенім, тәуекелге дайын болу, жоғары 

өнімділік сияқты қасиеттерді талап етеді. 

Бұл кезеңде барлық жаңа, үйреншікті іздеуге және бейімдеуге 

ерекше мән берілуі тиіс. 

Қалыптасу-нарықтағы және іскерлік қоғамдастықтағы өз жағдайын 

бекіту. Негізгі міндет – бизнестің бәсекеге қабілеттілігін нығайту. Бұл 

ішкі жоғары тәуекел сатысы, өйткені дәл осы кезеңде ұйымның қарқынды 

және нашар бақыланатын өсуі жиі орын алады. Бұл кезеңде көптеген 

жаңадан құрылған фирмалар бизнесмендер мен менеджерлердің 

тәжірибесіздігі мен біліксіздігінен күйрейді. 

Өсу-жеделдетуді жалғастыру сатысы және, әдетте, осы бизнес үшін 

қол жетімді нарық бөлігін толық басып алу. Бұл ретте, пікірлестердің 

шағын командасы жүзеге асыратын кешенді менеджменттен жоспарлау 

мен болжаудың қарапайым немесе одан да терең нысандарын пайдалана 

отырып, сараланған менеджментке көшу орын алады. Ұйым 

басшылығының тәуекелді интуитивті бағалауы жеткіліксіз және бұл 

менеджерлерді тәуекелдердің аналитикалық бағаларына жүгінуге мәжбүр 

етеді, бұл ұйымда тар мамандандырылған қызметкерлердің пайда болуына 

ықпал етеді. 

Кемелдену-кәсіпорынның осы сатыда дамуы әдетте тұрақты 

құрылым және нақты басқару базасында жүйелі теңгерімді өсу мүддесінде 
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жүргізіледі. Жетекшілікке тәжірибелі әкімшілер келеді, ал ерекше 

талантты мамандар көбіне «тілалғыштармен» алмастырылады. 

Кәсіпорынның кемелденуі оның қызметтің жаңа салаларына 

енуімен, кеңейтумен және саралаумен байланысты, алайда дәл осы 

кезеңде басқаруда бюрократизм белсенді түрде пайда болады. Жетілу үш 

сатыға бөлінеді: ерте, аралық және соңғы. Ерте жетілу кезеңі 

кәсіпорынның еркін өсуімен, аралық – теңгерімді өсумен, түпкілікті – 

қанығумен және қызметтің стагнациясымен сипатталады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 -сурет. Бизнес түрінің өмірлік циклі 

 

Құлдырау-нарықтағы бәсекелестік позициялардың жоғалуымен, 

фирмаішілік қайшылықтар мен қақтығыстардың шиеленісуімен, 

фирманың қаржылық жағдайының нашарлауымен және оның құнының 

төмендеуімен сипатталатын кезең. 

Жойылу-осы бизнесті аяқтау. Мәні бойынша бұл капиталдың басқа 

салаға немесе қызмет саласына шоғырландырылып өтуі не көптеген 

кредит берушілер бойынша капиталдың дисперсиясы (шашырауы) және 

капиталдың тұтас жойылуы болуы мүмкін.  

Нақты бизнестің өмірлік циклін басқару әрекеттерімен байланысты 

және бір кезеңнен екіншісіне ауысуды жеделдетуге немесе бәсеңдетуге 
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бағытталған шешімдер маңызды стратегиялық шешімдер қатарына 

жатады. 

Кәсіпорынның стратегиясы мен оның өмірлік циклінің фазалары 

бойынша кәсіпорынның қозғалысы арасындағы байланыс өте күшті 

болады. Бизнес саласындағы сәтсіз шешім өмірлік циклге жатпайтын 

сияқты, жаңа кезеңнің басталуы түрінде ұзақ мерзімді салдары болуы 

мүмкін. Сондықтан бизнестегі эволюция мен өзгерістердің объективті 

заңдылықтары стратегияны әзірлеу және тіпті басқарудың тактикалық 

міндеттерін шешу кезінде бірінші дәрежелі мәнге ие. 

Трансформацияның ерекше түрі кәсіпорындарды (бизнесті) біріктіру 

болып табылады; бұл ретте олардың заңды мәртебесі өзгермейді. 

Трансформацияның негізгі себептері үш салада топтастырылады: 

біріншісі қоршаған ортаның өзгеруіне, екіншісі–компания 

Стратегиясының қалыптасуына немесе өзгеруіне, үшіншісі– компанияның 

ішкі жағдайының өзгеруіне байланысты. Тиісті факторлардың негізгі 

сипаттамаларын (аспектілерін) көрсете отырып, осы топтарды толығырақ 

қарастырайық: 

1. Қоршаған ортаның өзгеруі: 

- бәсекелестік деңгейінің және кәсіпорынның басқа салаға көшуінің 

күрделілік деңгейінің өзгеруі; 

- бәсекелестік деңгейінің және кәсіпорынның басқа саладан осы 

салаға көшуінің күрделілік дәрежесінің өзгеруі; 

- саладағы мемлекеттік реттеу мен кәсіпкерлік климат сипатындағы 

өзгерістер. 

2. Бизнес стратегиясын өзгерту: 

o кәсіпорынның көлденең интеграциясы туралы шешім, яғни 

ұқсас бейіндегі кәсіпорындарды сатып алу немесе бақылауды күшейту; 

o кәсіпорынды тігінен біріктіру туралы шешім, яғни, тарату және 

сату жүйелерін сатып алу немесе бақылауды күшейту (тікелей интеграция, 

«жоғары» интеграция) немесе жеткізушілер (кері интеграция, «төмен» 

интеграция); 
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o қиғаш ықпалдасу, яғни осы кәсіпорынның тауар жеткізушісі 

немесе сатып алушысы болып табылмайтын кәсіпорынмен интеграциялау 

туралы шешім; 

o -әртараптандыру туралы шешім, яғни өндірілетін өнімнің 

номенклатурасын кеңейту, кәсіпорынның өндірістің басқа салаларына 

енуі туралы шешім; 

o бизнесті мамандандыру, яғни оның номенклатурасын қысқарту 

туралы шешім; 

o қосымша акциялар эмиссиясы арқылы бизнесті күрт кеңейту; 

o серіктестік, яғни одақтар немесе қауымдастықтар құру 

жолымен серіктестермен өзара іс-қимыл. 

3. Бизнестің ішкі жағдайын өзгерту: 

o кәсіпорынның ұйымдық-техникалық және экономикалық 

сипаттамаларының күрт өзгеруі; 

o кәсіпорынның меншік құрылымының өзгеруі; 

o кәсіпорынның қайта ұйымдастыруға ұйымдастырушылық-

техникалық және қаржылық дайындығына қол жеткізуі, компания 

менеджментінің бірінші кезекте жоғары, өзгерістерге дайындығы; 

o кәсіпорынды басқару құрылымының бұзылуы, қызметкерлердің 

басқарылуға қиын топтарының пайда болуы. 

Трансформация процесінде әдетте бизнестің ұйымдық-

экономикалық құрылымы өзгереді. Ең күшті дәрежеде бұл біріктіру және 

бөлу кезінде орын алады. Шағын және орта кәсіпорындарды біріктіру 

кезінде, әдетте, осы фирмалардың ұйымдық - басқару құрылымдарын 

бірыңғай механизмге біріктіру міндеті туындайды, бөлу кезінде – 

дезинтеграция міндеті. Трансформациялау ірі кәсіпорындары үшін 

кәсіпорынның дивизионалды ұйымдық құрылымының желілік-

функционалдық және керісінше қайта ұйымдастырылуымен жиі 

байланысты болады. 

Басқару құрылымын өзгертудің басқа нұсқасы кәсіпорынның 

(бизнестің) жаңа басқару органдары – акционерлер жиналысы және 

директорлар кеңесі пайда болатын акционерленумен байланысты 
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Қайта құру кезінде бизнестің қаржылық құрылымы айтарлықтай 

өзгереді-жаңа (бірігу кезінде) пайда болады немесе ескі (бөлу кезінде) 

қаржылық есеп орталықтары мен қаржылық жауапкершілік орталықтары 

жоғалады. 

Трансформацияның маңызды аспектісі оның экономикалық 

сипаттамасы. Қайта құрылудың алдында жаңа жағдайда кірістер мен 

шығыстарды болжамды бағалау жүргізілуі тиіс; бұл ретте қайта құру 

процесінің өзі әдетте шығындарды талап етеді, ал нәтижесінде қаржы 

ағындарының схемасы мен шамасы өзгереді. 

 

10.3. Нарықты сегменттеу 

 

Маркетингтік қызметтің негізгі бағыттарының бірі кәсіпорынның 

қаражатын өз бизнесінің белгілі бір бағытында шоғырландыруға 

мүмкіндік беретін нарықты сегменттеу болып табылады. Қазіргі уақытта 

экономикалық әдебиетте мақсатты нарық және мақсатты сегмент 

ұғымдары нақты белгіленген, оларды бөлу нарықты сегменттеудің негізгі 

мақсаты болып табылады. 

Мақсатты нарық-бұл нақты тауарға немесе қызметке қатысты 

қажеттіліктері ұқсас адамдардың жиынтығымен, жеткілікті ресурстармен, 

сондай-ақ сатып алу дайындығымен және мүмкіндігімен айқындалатын 

кәсіпорынның әлеуетті нарығы. 

Мақсатты сегмент-бұл фирманың мақсатты нарығын кәсіпорынның 

тауарына қатысты ұқсас қажеттіліктері мен сатып алу әдеттері бар 

тұтынушылардың біртекті тобы. 

Осылайша, нарықты сегменттеу-бұл кәсіпорынның нақты тауарын 

тұтынушылардың әлеуетті топтарын анықтау жөніндегі қызмет. Нарықты 

табысты сегменттеуді жүргізу үшін тәжірибелік қызметпен мақұлданған 

бес қағидатты қолдану орынды: 

 сегменттер арасындағы айырмашылықтар; 

 тұтынушылардың ұқсастықтары; 

 сегменттің үлкен шамасы; 

 тұтынушылардың сипаттамаларының өлшенуі; 
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 тұтынушылардың қол жетімділігі. 

Сегменттер арасындағы айырмашылық принципі сегменттеуді 

жүргізу нәтижесінде бір-бірінен ерекшеленетін тұтынушылар топтары 

алынуы тиіс дегенді білдіреді. 

Тұтынушылардың сегменттегі ұқсастығы принципі әлеуетті сатып 

алушылардың нақты тауарға сатып алу көзқарасы тұрғысынан 

біртектілігін көздейді. Тұтынушылардың ұқсастығы барлық мақсатты 

сегмент үшін тиісті маркетингтік жоспарды әзірлеу үшін қажет. 

Үлкен көлемді сегменттің талабы бұл мақсатты сегменттер сату 

және кәсіпорынның шығындарын жабу үшін жеткілікті үлкен болуы керек 

дегенді білдіреді. 

Сегменттің шамасын бағалау кезінде сатылатын тауардың сипаты 

мен әлеуетті нарықтың сыйымдылығын ескеру қажет. Мысалы, тұтыну 

нарығында бір сегменттегі сатып алушылар саны ондаған мыңдықпен 

өлшенуі мүмкін, ал өнеркәсіп нарығында үлкен сегментте жүздеген 

әлеуетті тұтынушыларды, мысалы, ұялы байланыс жүйелері, энергия-

машина жасау өнімдерін тұтынушылар және т.б. қамтуы мүмкін (13-

сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-сурет. Нарықты сегменттеудің негізгі кезеңдері 

 

Сегменттеу принциптерін белгілеу 

Сегменттеу әдістерін анықтау 

Сегменттеу критерийлерін анықтау 

Мақсатты нарықты таңдау 

Мақсатты сегментті таңдау 

Тауарды болжау 
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Тұтынушылардың сипаттамаларының өлшенуі мақсатты далалық 

маркетингтік зерттеулер үшін қажет, соның нәтижесінде әлеуетті сатып 

алушылардың қажеттіліктерін анықтауға, сондай-ақ кәсіпорынның 

маркетингтік әрекеттеріне мақсатты нарықтың реакциясын зерттеуге 

болады. 

Бұл принцип өте маңызды, өйткені тұтынушылардан кері 

байланыссыз "соқыр" тауарды тарату сатушы-кәсіпорынның қаражатын, 

Еңбек және зияткерлік ресурстарын шашыратуға әкеледі. 

Тұтынушылардың қол жетімділік принципі сатушы кәсіпорынның 

әлеуетті тұтынушылармен байланыс арналарының болуын талап етеді. 

Мұндай байланыс арналары газеттер, журналдар, радио, теледидар, 

сыртқы жарнама құралдары және т. б. болуы мүмкін. 

Тұтынушылардың қол жетімділігі жылжыту акцияларын 

ұйымдастыру үшін қажет, әйтпесе – әлеуетті сатып алушыларды нақты 

тауар: оның сипаттамалары, құны, негізгі артықшылықтары, ықтимал 

сатулар және т. б. туралы хабардар ету. 

Нарықты сегменттеудің ең көп таралған әдістері бір немесе бірнеше 

белгілер бойынша топтастыру әдісі және көп өлшемді статистикалық 

талдау әдістері болып табылады. 

Топтастыру әдісі объектілер жиынтығын неғұрлым маңызды 

белгілері бойынша топтарға дәйекті бөлуден тұрады.Қандай да бір белгі 

жүйе құраушы өлшем ретінде бөлінеді (тауар иесі, тауарды сатып алуға 

ниеттенген тұтынушы), содан кейін осы өлшемнің маңыздылығы осы 

тауардың әлеуетті тұтынушыларының барлық жиынтығына қарағанда 

едәуір жоғары кіші топтар қалыптастырылады. Екі бөлікке жүйелі бөлу 

арқылы таңдау бірқатар кіші топтарға бөлінеді. 

Сегменттеу мақсаттары үшін, сондай-ақ көп өлшемді жіктеу әдістері 

пайдаланылады, онда бөлу бір уақытта талданатын белгілер кешені 

бойынша жүреді. Олардың ең тиімді-автоматты жіктеу әдісі немесе басқа 

кластерлік талдау. Олардың ең тиімдісі-автоматты жіктеу әдісі немесе 

басқаша айтқанда кластерлік талдау. Мысал ретінде тұтынушылардың 

типологиясын құру жолымен нарықты сегментациялау міндетін шешуді 

атап өтеміз, ол деп тұтынушыларды бірдей немесе ұқсас тұтынушылық 



179 
 

мінез-құлқы бар типтік топтарға бөлу түсініледі. Типологияны құру-

зерттелетін объектілер жиынтығын уақыт пен кеңістікте жеткілікті 

біртекті және тұрақты топтарға бөлу процесі. 

Шын мәнінде тұтынушылардың әрқайсысы үшін тұтынушылық 

мінез-құлқының түріне тән объективті жеткілікті біртекті топтары 

(сыныптары) бар. Тұтынушылық мінез-құлық көбінесе тұтыну нарығын 

сегменттеу өлшемдеріне байланысты. Тұтыну нарығы-бұл жеке, үй немесе 

отбасылық пайдалануға арналған тауарларды сатып алатын түпкі 

тұтынушылар нарығы. 

Тұтыну нарығының сегменттері өңірлік өлшемдер, демографиялық 

өлшемдер мен тұтынушылардың өмірлік стилінің өлшемдері негізінде 

бөлінуі мүмкін. Сегменттеудің критерийлерін, қағидаттары мен әдістерін 

анықтағаннан кейін нарықты сегменттеудің маңызды кезеңдерінің бірі 

мақсатты нарықты таңдау болып табылады. 

Мақсатты аудиторияны анықтау 

Бизнес үшін ең күрделі және бірінші кезектегі міндет–бұл өз өнімі 

үшін мақсатты аудиторияны анықтау. Бұл қадамға сіздің компанияңыздың 

нарықта жүргізетін бүкіл маркетинг-миксі тәуелді. Мақсатты 

аудиторияны анықтауды сіз екі негізгі жолмен жүзеге асыра аласыз: өзіңіз 

сататын тауарға сүйену; немесе игергіңіз келіп отырған нарықтың 

көлеміне қарай іс-әрекет ету. 

Сіздің мақсатты аудиторияңызды келесідей үш негізгі топқа бөлуге 

болады: 

1. Географиялық: 

 Олар қалада тұра ма,әлде ауылда ма? 

 Олар үлкен қалада тұра ма? 

 Олар қандай елде тұрады? 

 Климат сіздің өніміңізді сатуға әсер ете ме? 

 Интернет сіздің өніміңізді сатуға әсер ете ме? 

 Олар қандай да бір белгілі бір аймақта тұра ма? 

2. Демографиялық: 

 Олардың жасы қаншада? 

 Олар қай жынысқа жатады? 

http://powerbranding.ru/osnovy-marketinga/4p-5p-7p-model/
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 Олардың ұлты маңызды ма? 

 Олардың табыс деңгейі маңызды ма? 

 Олардың білім деңгейі маңызды ма? 

 Олар некеде болу-болмауы маңызды ма? 

3. Психографиялық: 

 Олардың мінез-құлқы қандай? 

 Олардың қызығушылықтары қандай? 

 Оларға не ұнайды немесе не ұнамайды? 

 Олардың сенімі қандай? 

 Олардың өмір сүру стилі қандай? 

Нарықты сегменттеу стратегиясын іске асыру оның рөлі мен 

перспективада тұтынушыға бағдарланған басты функциясын сипаттайтын 

кәсіпорынның миссиясын анықтаудан басталуы тиіс. Үш іргелі сұрақ қою 

керек: «Кәсіпорын қандай бизнеспен айналысады?»; «Қандай бизнеспен 

айналысу керек?»; «Қандай бизнеспен айналыспау керек?».  

Нарықты қамту стратегиясын таңдау әрбір сегментке қатысты 

бәсекеге қабілеттілікті талдау негізінде жүргізіледі. Кәсіпорындар 

мақсатты нарықты қамтуда мынадай түрлі стратегияларды таңдай алады: 

 шоғырлану стратегиясы кезінде кәсіпорын тауарлар нарығына, 

тұтынушылар функциясына немесе тобына қатысты өзінің қызмет 

саласына тар анықтама береді; 

 функционалдық маманның стратегиясы-кәсіпорын бір 

функцияға маманданған, бірақ осы функцияға мүдделі тұтынушылардың 

барлық топтарына қызмет көрсетеді, мысалы, өнеркәсіптік тауарларды 

қоймалау функциясында; 

 клиент бойынша мамандану стратегиясы – кәсіпорын өз 

клиенттеріне қосымша немесе өзара байланысты функцияларды 

орындайтын тауарлардың кең гаммасын немесе жабдықтардың жиынтық 

жүйесін ұсына отырып, белгілі бір санаттағы клиенттердің маманданған 

(ауруханалар, қонақ үйлер және т. б.); 

 селективті мамандану стратегиясы - өзара байланыссыз әртүрлі 

нарықтарда көптеген тауарларды шығару (өндірісті әртараптандырудың 

көрінісі); 



181 
 

 толық қамту стратегиясы-тұтынушылардың барлық топтарын 

қанағаттандыратын толық ассортиментті ұсыну. 

Көптеген нақты жағдайларда мақсатты нарықты қамту стратегиясы 

екі өлшем бойынша ғана тұжырымдалуы мүмкін: тұтынушылар 

функциялары мен топтары, өйткені кәсіпорындар көбінесе олардың 

салалық тиесілігін көрсететін бір ғана белгілі технологияға ие. 

Нарықтың тиісті сегменттерін таңдағаннан кейінгі келесі кезең 

нысаналы сегментті қамту стратегиясын айқындау болып табылады. 

Жұмыс нәтижелеріне сәйкес мақсатты сегменттегі кәсіпорын қызметінің 

келесі үш бағытын атап өтуге болады: 

1) сегменттеу талдауының артықшылықтарын пайдаланбай, нарық 

сегменттері арасындағы айырмашылықтарды елемеуден тұратын 

сараланбаған маркетинг стратегиясы. Бұл стандарттау стратегиясының 

мағынасы өндірістік шығындар, сондай-ақ қорлар, өткізу және жарнамада 

үнемдеу болып табылады.  

2) әрбір сегментке бейімделген маркетингтік бағдарламалар түрінде 

іске асырылатын сараланған маркетинг стратегиясы. Бұл стратегия 

кәсіпорындарға жеке баға, өткізу және коммуникациялық стратегиясы бар 

бірнеше сегменттерде әрекет етуге мүмкіндік береді. Сату бағасы әр 

сегменттің бағалық сезімталдығы негізінде белгіленеді; 

3) бір немесе бірнеше сегменттердің қажеттіліктерін қанағаттандыру 

үшін кәсіпорын ресурстарын шоғырландыруда көрініс беретін 

шоғырланған маркетинг стратегиясы. 

Сонымен, қазіргі кезеңде бизнес жүйесінде нарықты сегменттеуді 

зерттеу белгілі бір тауарды кейіннен болжау мақсатында сегменттің 

әдістерін, критерийлерін анықтауды, мақсатты сегментті таңдауды 

қамтиды. 

 

10.4. Бизнес жүйесіндегі бәсекелестерді талдау 

 

Бәсекелестік күресте стратегияны әзірлеу үшін нарықтың қазіргі 

құрылымдарын көздеп қарау қажет. 
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Кәсіпорын алмастыруы жоқ өнімді шығарған кезде монополия орын 

алады. Ұйымның бәсекелестері жоқ болғандықтан, ол осы өнімнің 

жеткізілімін толық бақылайды және жалғыз сатушы ретінде әлеуетті 

бәсекелестерге кедергі келтіруі мүмкін. Қазіргі уақытқа дейін нақты 

әлемінде мықты монополиялар– бұл телефон байланысы, электр қуаты 

және ақпаратты кәбілдік беру сияқты коммуналдық қызметтер көрсету 

жөніндегі кейбір ұйымдар болып табылады, олар көбінесе үкіметтік 

органдармен реттеледі. Бұл монополиялардың болуына жол беріледі, 

өйткені оларды дамыту және пайдалану үшін үлкен қаржы ресурстары 

қажет. Ұйымдардың шағын саны, мысалы, жергілікті электр ұйымының 

бәсекелестігін құрайтындай ресурстарды шоғырландыра алады. Бәсекелес 

пайда болған кезде монополист қосымша қызметтер ұсынуы немесе 

технологияны жетілдіруі тиіс. 

Олигополия жеткізушілердің аздаған саны өнімді жеткізудің 

айтарлықтай үлесін бақылайтын кезде орын алады. Бұл жағдайда өнім 

берушілердің әрқайсысы нарықтық қызметтегі өзгерістерге басқа өнім 

берушілердің реакцияларын назарға алуы тиіс. Олигополиялар өндіретін 

өнімдер біртекті болуы мүмкін, мысалы, алюминий немесе 

дифференциалды, мысалы, темекі және автомобильдер. Мысалы, үлкен 

қаржылық шығындар талап етілуіне байланысты компаниялар немесе 

жеке тұлғалар өздеріне мұнай өңдеу немесе болат шығару нарығына 

шығуға мүмкіндік бере алады. Сонымен қатар, кейбір салаларда 

техникалық және маркетингтік біліктіліктің болуы талап етіледі, бұл 

көптеген әлеуетті бәсекелестер үшін еңсерілмейтін кедергі болып 

табылады. 

Олигополия екі түрде болады: 

 таза, бірнеше фирмалар стандартты, бірдей тауар (мұнай, 

көмір, болат) өндіреді; 

 сараланған, бірнеше ірі компаниялар ерекшеленетін тауарлар 

(автомобильдер, фотоаппараттар және т.б.) өндіреді. 

Монополистік бәсекелестік кәсіпорынның әлеуетті бәсекелестері 

нарықтың бір бөлігін басып алу үшін сараланған маркетингтік 

стратегияны әзірлеуге тырысқанда орын алады. 
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Таза бәсекелестік, сатушылардың көп саны бар екенін білдіреді, 

олардың бірде-біреуі бағаға немесе жеткізілімге елеулі әсер ете алмайды. 

Мінсіз бәсекелестікке жақын ауыл шаруашылығы өнімдерінің 

реттелмейтін нарығы мысал бола алады. Маркетинг жөніндегі мамандар 

өте аз (егер мұндай орын алса) мінсіз бәсекелестік жағдайында жұмыс 

істейді. Мінсіз бәсекелестік шартты түрде нарықтық құрылымның бір 

құрамдас бөлігі, ал монополия – қарама-қарсы.  

Уақыт өте келе саладағы бәсекелестік құрылымы өзгеруі мүмкін. Бір 

кәсіпорын монополиядан олигополияға, содан кейін монополистік 

бәсекелестікке көшуі мүмкін. Сондай-ақ бұрынғы құрылымдарға оралу 

мүмкін. Барлығы кәсіпорын мен оның тауарының бәсекеге қабілеттілігіне 

байланысты. 

Бәсекелестерді және олардың қызметін түсіну бірнеше 

артықшылықтарды бере алады. Біріншіден, бәсекелестің қолда бар күшті 

және әлсіз жақтарын түсіну мүмкіндіктер мен қауіптерді анықтауға 

көмектесе алады, бұл іс-әрекеттер үшін негіз болады. Екіншіден, 

бәсекелестердің болашақ стратегияларын түсіну болашақ қауіп-қатерді 

немесе мүмкіндікті болжауға мүмкіндік береді. Үшіншіден, стратегиялық 

баламалар туралы шешім негізінен негізгі бәсекелестердің реакцияларын 

дұрыс болжау қабілетіне байланысты болуы мүмкін. Соңғы бәсекелестік 

талдау алдағы уақытта назар аударылатын кейбір стратегиялық 

мәселелерді қоюға әкелуі мүмкін. Осындай мәселелердің бірі, мысалы, 

мұндай: «А бәсекелесі С аймағында нарыққа шығу туралы шешім 

қабылдайсыз ба?» 

Әрбір кәсіпорынның нарыққа тауарларды енгізудегі өз стратегиясы 

бар. Шетелдегі кәсіпорынның рөлдік функциясына сәйкес мынадай түрге 

бөлінеді: 

 «көшбасшылар» басқа көшбасшылардың, сондай-ақ 

көшбасшылыққа үміткерлердің шабуылдарын көрсетуі, фронтальды және 

позициялық қорғаныс тәсілдерін пайдалануы тиіс. Көшбасшыларға 

арналған сауатты бәсекелестік стратегиясы қорғаныс, шабуыл, маневр 

және қарсы шабуылдың оңтайлы үйлесімінен тұрады; 
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Кесте 25. Тауарларды шетелде енгізу кезіндегі кәсіпорындардың түрлері 

Кәсіпорын түрі «Көшбасшылар» «Көшбасшылыққа 

үміткерлер» 

«Әрекеттегі» «Жаңадан 

бастағандар» 

Нарықтағы 

үлесі, % 

40 30 20 10 

 

 «көшбасшылыққа үміткерлер» айтарлықтай шабуылдаушы 

әлеуетке ие. Олардың шабуылы кешенді сипатта болуы мүмкін, яғни 

көптеген бағыттар бойынша бір уақытта (кең жарнама, бағаны төмендету, 

ассортиментті жаңарту және т. б.) немесе флангтік сипат, яғни 

бағыттардың бірі бойынша шабуылдар; 

 «әрекеттегі» немесе «ведомые» бірінші және екінші топ 

өкілдерімен бәсекелеспейді, бәскелестердің өткен (проторенной) жолды 

көшіру есебінен қаражатты үнемдейді; 

 «жаңадан келгендер» «нарықтық тауашаны» іздеумен және 

оған орнығумен алаңдайды. Тауаша жеткілікті мөлшерде және 

табыстылық болуы, өсу мүмкіндігін беруі, ең бастысы, неғұрлым ірі және 

күшті бәсекелестердің қызығушылығын тудырмауы тиіс. 

Кәсіпорынның мазмұндық қызметіне сәйкес 26-кестеде 

бәсекелестердің типтерін көрсетілген.  

 

Кесте 26. Бәсекелестердің түрлері 

Жаппай өндірісі бар 

ірі тұрақты 

кәсіпорындар 

Өз тауашаларында 

жұмыс істейтін 

шағын және орта 

кәсіпорындар 

Өз тауашаларында 

жұмыс істейтін 

шағын және орта 

кәсіпорындар 

Маневр икемділік 

әсерін пайдаланатын 

шағын әмбебап 

кәсіпорындар 

Виолеттер Патенттер 

 

Эксплер Коммутанттар 

 

Мұндай әртүрлі бәсекелестердің болуы бәсекелестік күрестің 

нысандары мен әдістерін сарқылмас етеді. Кәсіпорындарды виоленттерге, 

патенттерге, эксплеренттерге және коммутанттарға бөлу кәсіпорын көлемі 

мен шығарылатын өнім көлемі негізінде ғана емес, мақсатқа қол жеткізу 

және бәсекелестік стратегияны таңдау тәсілдерінде жүзеге асырылады. 
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Виолеттер мен патенттердің әрекеттерінде монополияландыру 

стратегиясы басым, сонымен бірге олар интеграциялық стратегияда да 

белсенді. Коммутанттар мен эксплеренттерге аз тән. Бірақ олардың 

артықшылықтары бар – олар икемді және маневрлі, нарықтың арнайы 

сегменттеріне бейімделген. Эксплеренттер ерекше инновациялық 

белсенділікке ие. 

Нақты мақсаттар мен нарықтың жай-күйіне байланысты кәсіпорын 

бәсекелестік күрестің әр түрлі тәсілдерін пайдалануы тиіс. Кәсіпорын 

қарсыластарын өз еркіне бағындырып, оларды нарықтан шығарып, 

нарықта тартып, серіктеске өз мүдделерін таңа алады. Қазіргі жағдайда 

қарсыластарды басып алу немесе олардың өз мүдделеріне бағыну оларды 

толық жою нысанында ғана емес, меншіктің акционерлік нысанын тарату, 

акциялардың бақылау пакеттерін сатып алу, кәсіпорындарды біріктіру, 

несие саясатының әртүрлі нысандары нысанында жүзеге асырылады. 

Бәсекелестердің іс-әрекеттеріне көлемі, өсуі және табыстылығы 

тұрғысынан өлшенетін қаржылық нәтижелер әсер етеді. Өткізу мен 

нарықтық үлестің деңгейі мен өсуі іскерлік стратегияның өміршеңдігінің 

көрсеткіші болып табылады. Күшті нарықтық позицияны немесе жылдам 

өсуді сақтау әдетте күшті бәсекелестің (немесе стратегиялық топ) және 

жақсы стратегияның белгілері болып табылады. Айтарлықтай пайда 

табатын кәсіпорын, әдетте, инвестициялық салымдар үшін күрделі 

ресурстарға қол жеткізе алады. 

Бәсекелестің тартылу мақсаттарын білу оның қызметінің нәтижелері 

қанағаттанарлық болып табыла ма, әлде стратегиялық өзгерістер болуы 

мүмкін деген болжам жасау үшін негіз болып табылады. 

Бәсекелестің қаржылық мақсаттары пайда алу перспективалары 

салыстырмалы ұзақ мерзімді болса да, оның қандай да бір бизнеске 

инвестиция салу ниетінің көрсеткіші бола алады. Атап айтқанда, 

бәсекелестің мақсатының нарық үлесіне, сату көлеміне және 

табыстылығына қатысы қандай? Қаржылық емес мақсаттар да жақсы 

көрсеткіш болуы мүмкін. Бәсекелес технологияда көшбасшы болғысы 

келеді ме? Немесе ол қызмет көрсету ұйымын құруды қалайды ме?  
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Немесе тарату желісін кеңейту? Мұндай мақсаттар бәсекелестің 

болашақ стратегиясының жақсы көрсеткіші болып табылады. 

Ұйымдастыру мәдениеті, инфрақұрылымның, жүйенің және 

бизнестегі кадрлардың қолдауымен бизнес стратегиясына жиі елеулі әсер 

етеді. Шығындарды төмендетуге бағытталған, өзінің мақсаттарына қол 

жеткізу үшін басқарудың қатаң әдістерін пайдаланатын қатаң құрылымы 

бар кәсіпорын, егер ол жаңашыл қызметпен айналысуды немесе нарыққа 

бағдарланатын агрессивті стратегияны қабылдауды шешсе, күрделілігіне 

ие болуы мүмкін. Жаңашылдыққа және тәуекелдерді қабылдауға баса 

назар аударатын кәсіпорын шығындарды азайту жөніндегі формалданған 

бағдарламаны орындау кезінде қиындықтарды тең дәрежеде бастан 

кешіруі мүмкін. Мәдениет, құрылым, жүйе және кадрлар сияқты ұйымдық 

элементтер қарастырылуы мүмкін стратегиялардың санын шектейді. 

Кәсіпкерлер кәсіпорынның өзін функцияландыру кезінде болатын 

кез-келген өзгерістерге және қоршаған ортадағы апат әкелуі мүмкін деген 

сигналдарға (белгіге) назар аударуы қажет.  

Банкроттанудың ең қатаң баламасы- кәсіпорынды ары қарай дамыту 

мақсатында бизнесті қайта ұйымдастыру. Мұндай жағдайда оның апатты 

жағдайдан шығу жоспары жасақталады және жүзеге асырылады. 

Банкроттанудың ең соңғы шегінде кәсіпкер банкроттану жөніндегі заңды 

сақтау барысында өз еркімен немесе өз еркінен тыс компанияның барлық 

активтерін жоюға мәжбүр болады. Банкроттану мен өз ісін жабу – бұл 

кәсіпкерлік карьераны жоғалту деген сөз емес. Кейбір кәсіпкерлердің өз 

ісін алға бастырудан бұрын қиындыққа кез болып барып, табысқа жеткені 

туралы тарихта көптеген мысалдар келтіріледі.  

Өмірде ештеңе өндірмеген адам ғана қателеспейтіні белгілі. 

Бизнесте ең бастысы- өз жіберген қателеріне талдау жасау және ол 

қателерден сабақ алып екінші рет қайталамау.  

Бәсекелестің шығын құрылымын білу, әсіресе, егер бәсекелес 

шығынды төмен стратегияға сүйенсе, болашақ баға белгілеу 

стратегиясының көрсеткіші бола алады. Мақсаты «шығынсыздық» 

нүктелерін анықтайтын тікелей және жанама шығындар туралы түсінік 
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болуы тиіс. Мұндай ақпаратты алу оңай және ол шығындар 

құрылымының көрсеткіші болады: 

- тікелей өндірісте жұмыс істейтіндерге (жұмыс күшіне арналған 

ауыспалы шығындар) және қызмет көрсетуші персоналға шамамен 

бөлінген қызметкерлер саны (бұл шығындар тұрақты шығындардың 

құрамдас бөлігі болуы мүмкін); 

- шикізат пен сатып алынатын материалдардың салыстырмалы құны; 

- ағымдағы қорларға, ғимараттар мен жабдықтарға инвестициялар 

(сондай-ақ тұрақты шығындар); 

– жалақы деңгейі және өндірістік учаскелердің саны (тұрақты 

шығындарды нақтылауға негізделген). 

Бәсекелестің күшті және әлсіз жақтарын білу кәсіпорындарға 

ақпараттану негізінде әртүрлі стратегияларды ұстануға мүмкіндік береді. 

Бұл сондай-ақ жекелеген стратегиялық баламаларды анықтау және таңдау 

процесіне маңызды үлес болып табылады.Тәсілдердің бірі-фирманың 

артықшылығы бар немесе артықшылығы бар жерде бәсекелестің 

әлсіздігін пайдалану әрекеті. Қажетті схема-бәсекелестің әлсіздігіне 

«біздің» артықшылықтың қарсы тұру мүмкіндігі бар стратегияны әзірлеу. 

Керісінше, айналып өтуге немесе асып кетуге болатын «олардың» 

артықшылықтары туралы білім де маңызды. 

Бәсекелестің күшті және әлсіз жақтарын бағалау осы салада маңызы 

бар активтер мен біліктіліктерді айқындау мақсатында, кейіннен осы 

активтер мен біліктіліктер негізінде бәсекелесті бағалау қажет. 

Бәсекелестік артықшылықтарды қамтамасыз ету үшін әртүрлі 

маркетингтік тәсілдер бар. 

Нарықты кеңейту. Мүмкін, әлеуетті бәсекелестіктің неғұрлым 

айқын көзі басқа географиялық аймақтар мен елдердегі кәсіпорындардың 

қызметі болып табылады. Печенье шығаратын компания, мысалы, 

құрылымдық бөлімшелерде бәсекелестердің не істейтінін қадағалауы тиіс. 

Өнім ассортиментін кеңейту. Мысалы, шаңғы өндіретін жетекші 

компания өз ассортиментін кеңейтті және шаңғы спорты үшін киім қосты. 

Осылайша, ол жаңа нарықты пайдалана бастады, содан кейін технология 
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мен тарату арналарының комбинациясы көмектесетін теннис 

жабдықтарын шығара бастады. 

Кері интеграция. Бұл жағдайда клиенттер бәсекелестердің тағы бір 

әлеуетті көзі болып табылады. Мысалы, General Motors компаниясы өзінің 

қалыптасу кезеңінде компоненттер өндіретін ондаған компанияларды 

сатып алды. Консервіленген өнімдерді өндіретін ірі компаниялар кері 

ықпалдасып, өздері консерві банкаларын дайындаумен айналысады. 

Тікелей интеграция-бұл өнім берушілер бәсекелестіктің әлеуетті 

көздері болып табылатын интеграция. Мысалы, компьютерлер шығаратын 

ірі кәсіпорын өз қызметін компьютерлерге арналған қосымша блоктарды 

жасаушы ретінде бастады. Нарықта табысқа жету үшін шешуші 

ингредиенттерге ие деп есептейтін жеткізушілер жоғары пайда 

маржаларына және тікелей интеграцияға байланысты күшті басқару 

тетіктеріне мүдделі болуы мүмкін. 

Активтер мен біліктіліктердің экспорты стратегиялық әлсіздікке 

ие шағын бәсекелес кәсіпорын, егер оны осы әлсіздікті азайтатын немесе 

жоятын ұйым сатып алса, бәсекелес бола алады. Бұл саладағы болжау 

қиын іс болып табылады, бірақ кейде бәсекелестіктің күшті және әлсіз 

жақтарын талдау синергетикалық қосылудың осындай ықтималдығы бар 

екенін көрсете алады. Қаржылық немесе менеджерлік ресурстарға ие емес, 

өсуі экономикадағы орташа көрсеткіштен тезірек болатын саладағы 

бәсекелес ұзақ мерзімді перспективада басқа кәсіпорынмен қосылу үшін 

тартымды үміткер болуы мүмкін. 

Жауап немесе қорғау стратегиялары – бұл стратегиялар, олардың 

көмегімен кәсіпорындар әлеуетті бәсекелес олардың нарығына шығып, 

жауап шараларын қабылдай алады деп қауіптенеді. 
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11 ТАҚЫРЫП 

КӘСІПОРЫННЫҢ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

 

11.1. Коммерциялық мәмілелер ұғымы және түрлері 

11.2. Мәміле жасау технологиясы 

11.3 Құқықтық қатынастар 

 

11.1. Коммерциялық мәмілелер ұғымы және түрлері 

 

Коммерциялық мәміле екі немесе бірнеше тараптар арасындағы 

келісім-шартта белгіленген шарттарға сәйкес тауарларды жеткізу, 

жұмыстарды өндіру немесе қызмет көрсету туралы келісім болып 

табылады. 

Егер келісімді әртүрлі елдердің өкілдері жасаса, яғни 

кәсіпорындардың бірі сатушы (сатып алушы) елінің аумағында 

тіркелмеген болса, халықаралық мәміле туралы айтады. Егер мәмілеге бір 

елдің өкілдері немесе сатушы (сатып алушы) елінде тіркелген шетелдік 

кәсіпорындар қатысса, ол ішкі болып есептеледі. 

Барлық коммерциялық мәмілелерді (операцияларды) тауарларды, 

ғылыми-техникалық ақпаратты (патенттер, лицензиялар, ноу-хау және т. 

б.) және техникалық қызметтерді (жаңа технологияларды енгізу, бірегей 

объектілерді салу кезінде жәрдемдесу және т. б.), өндірістік объектілерді, 

тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді жалға алумен және халықаралық 

туризмді ұйымдастырумен байланысты негізгі мәмілелерге  және 

тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді сатушылардан сатып алушыға 

берумен, оның ішінде халықаралық тасымалдаумен, жүктерді сақтаумен, 

қоймалаумен, қайта өңдеумен және сақтаумен, сондай-ақ тараптар 

арасында (банк операцияларымен) есеп айырысуларды жүргізумен 

ұштасқан қосалқы болып бөлінеді.  

Қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз түрде, яғни тікелей тауар 

алмасу негізінде ақша қаражатын тартпай жүзеге асырылатын мәмілелер 

бартерлік (өтемдік) болып табылады. Айырбас мәмілелері жеткіліксіз 
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дамыған нарыққа тән. Нарықтық экономикасы бар өнеркәсіптік дамыған 

елдерде олар қосалқы, қосалқы сипатта болады. 

Халықаралық тәжірибеде коммерциялық мәмілелер тікелей 

өндірушімен немесе делдал арқылы жасалады. 

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар 

мен өндірушілер арасындағы тікелей мәмілелер елеулі 

артықшылықтарды қамтамасыз етеді, атап айтқанда: 

 сатып алушы өзіне қажетті тауарды алады; 

 сатып алушы мен сатушы арасындағы байланыстар ғылыми-

зерттеу немесе жобалау жұмыстары сатысында белгіленеді, бұл мәміле 

шарттарына уақтылы түзетулер енгізуге мүмкіндік береді; 

 сатып алушы жобаға қатысатын немесе негізгі сатушының 

жеткізушілері болып табылатын кәсіпорындармен байланыс жасай 

отырып, өзінің іскерлік байланыстарын кеңейтеді, бұл күрделі 

тапсырыстарды орындау кезінде жиі орын алады (бірегей машиналар мен 

механизмдер жасау, көп бейінді нысандар салу және т. б.); 

 тікелей байланыстар көбінесе ұзақ ынтымақтастық пен 

бірлескен өндіріске айналады; 

 тікелей байланыс жабдықтарды пайдалануды, кепілдік және 

кепілдіктен кейінгі қызмет көрсетуді ұйымдастыруды жеңілдетеді. 

Алайда мұндай іс жүргізу кезінде сатып алушы жүктерді 

тасымалдауды, сақтауды, сақтандыруды, кедендік формальдылықтарды, 

банктік есеп айырысуларды және басқа операцияларды жүзеге асыруды 

өзіне алады. Сондықтан сатып алушылар жиі білікті және тәжірибелі 

делдал қызметтерін пайдалануды қалайды. 

Азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық құқықтар мен 

міндеттерді белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған іс-

әрекеттері мәмілелер деп танылады. Мәмілелер бір, екі немесе көпжақты 

(шарттар) болуы мүмкін. Заңға, өзге де құқықтық актілерге немесе 

тараптардың келісіміне сәйкес оны жасау үшін бір тараптың еркін білдіруі 

жеткілікті мәміле біржақты болып есептеледі. 

Шартты жасасу үшін екі тараптың (екі жақты мәміле) не үш немесе 

одан да көп тараптың (көп жақты мәміле) келісілген ерік білдіруі қажет. 
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Бір жақты мәміле мәмілені жасаған тұлға үшін міндеттер жасайды. Ол 

басқа адамдар үшін заңда не осы адамдармен келісімде белгіленген 

жағдайларда ғана міндеттер жасай алады. 

Біржақты мәмілелерге тиісінше міндеттемелер туралы және шарттар 

туралы жалпы ережелер қолданылады, өйткені бұл заңға, біржақты 

сипатта және мәміленің мәніне қайшы келмейді.  

Егер тараптар құқықтар мен міндеттердің туындауын оған қатысты 

белгісіз мән-жайға тәуелді етіп қойса, мәміле кейінге қалдыру шартымен 

жасалды деп есептеледі. 

Егер тараптар құқықтар мен міндеттерді тоқтатуды ол басталатыны 

немесе туындамайтыны белгісіз мән-жайларға байланысты қойса, мәміле 

күшін жою шартымен жасалған болып есептеледі 

Мәмілелердің бірнеше нысандары бар. 

Ауызша мәмілелер. Заңмен немесе тараптардың келісімімен 

жазбаша (жай немесе нотариалдық) нысан, белгіленбеген мәміле ауызша 

жасалуы мүмкін. Егер тараптардың келісімінде өзгеше белгіленбесе, 

нотариаттық нысан белгіленген мәмілелерді және олардың жарамсыз 

болуына әкеп соғатын жай жазбаша нысанын сақтамау мәмілелерді 

қоспағанда, оларды жасау кезінде орындалатын барлық мәмілелер ауызша 

жасалуы мүмкін. Жазбаша нысанда жасалған шартты орындау үшін 

мәмілелер, егер бұл заңға, өзге де құқықтық актілер мен шартқа қайшы 

келмесе, тараптардың келісімі бойынша ауызша жасалуы мүмкін. 

Мәміленің жазбаша нысаны. Мәміле жазбаша нысанда оның 

мазмұнын білдіретін және мәміле жасаушы тұлға немесе тұлғалар немесе 

олар тиісті түрде уәкілеттік берген тұлғалар қол қойған құжат жасау 

арқылы жасалуға тиіс. Қол қоюды факсимильді жаңғырту мәмілелерін 

жасау кезінде механикалық немесе өзге де көшіру құралдарының, 

электрондық-цифрлық қолтаңбаның не өз қолымен қол қоюдың өзге де 

аналогының көмегімен пайдалануға Заңда, өзге де құқықтық актілерде 

немесе тараптардың келісімінде көзделген жағдайларда және тәртіппен 

жол беріледі. Егер азамат дене кемістігі, ауруы немесе сауатсыздығы 

салдарынан өз қолымен қол қоя алмаса, онда оның өтініші бойынша 

мәмілеге басқа азамат қол қоя алады. Соңғысының қолын нотариус не 
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осындай нотариаттық іс-әрекет жасауға құқығы бар басқа да лауазымды 

адам, мәміле жасасушы оған өз қолымен қол қоя алмаған себептерді 

көрсете отырып, куәландыруға тиіс. 

Даулы және шамалы мәмілелер. Мәміле соттың мұндай деп 

тануына байланысты (дау айтылатын мәміле) не осындай тануға 

қарамастан (маңызсыз мәміле) жарамсыз болады. Маңызсыз мәміле 

жарамсыздығының салдарын қолдану туралы талапты кез келген мүдделі 

тұлға қоюы мүмкін. Сот мұндай салдарды өз бастамасы бойынша 

қолдануға құқылы. Жарамсыз мәміле, оның жарамсыздығына байланысты 

және ол жасалған кезден бастап жарамсыз болатын жағдайларды 

қоспағанда, заңдық салдарларға әкеп соқпайды. 

Мәміле жарамсыз болған жағдайда тараптардың әрқайсысы 

басқасына мәміле бойынша алынған барлық соманы қайтаруға, ал алынған 

заттай көріністі қайтару мүмкін болмаған жағдайда (оның ішінде алынған 

мүлікті пайдалану, орындалған жұмыс немесе көрсетілген қызмет), егер 

мәміле жарамсыздығының өзге салдары заңда көзделмеген болса, оның 

құнын ақшалай өтеуге міндетті. 

Жалған (алдамшы) мәміле, яғни тиісті құқықтық салдарларды 

жасау ниетінсіз, тек түр үшін жасалған мәміле маңызсыз. 

Жалған мәміле, яғни басқа мәмілені жабу мақсатында жасалған 

мәміле маңызсыз. Мәміленің мәнін ескере отырып, тараптар шын мәнінде 

назарға алған мәмілеге оған қатысты ережелер қолданылады. Заңды 

тұлғаның құрылтай құжаттарында шектелген қызмет мақсаттарына қайшы 

не тиісті қызметпен айналысуға лицензиясы жоқ заңды тұлға жасаған 

мәмілесін, егер мәміледегі басқа Тараптың оның заңсыз екені туралы 

білгені немесе білетіні дәлелденсе, осы заңды тұлғаның, оның 

құрылтайшысының (қатысушысының) немесе заңды тұлғаның қызметін 

бақылауды немесе қадағалауды жүзеге асыратын мемлекеттік органның 

талап-арызы бойынша сот жарамсыз деп тануы мүмкін. 

Мәміле бөлігінің жарамсыздығы, егер мәміле оның жарамсыз бөлігін 

енгізбестен де жасалуы мүмкін деп болжауға болатын болса, оның өзге де 

бөліктерінің жарамсыздығына әкеп соқпайды. 
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11.2. Мәміле жасау технологиясы 

 

Коммерциялық мәмілені жүргізуді бірнеше кезеңге бөлуге болады: 

контрагентті іздеу және таңдау; сатып алу - сату келісім-шартына қол 

қоюға дайындау; келісім-шарт жасасу; келісім-шарт талаптарын іске 

асыру. 

Кәсіпорын жабдықты шетелде сатып алуды шешті делік. Ең 

алдымен, сатып алушы ықтимал өнім берушілердің шеңберін, одан кейін 

мәмілені қаржыландыру тәртібін (қолма-қол ақшаға, кредит есебінен, 

өнімнің бір бөлігіне айырбастауға, басқа экспорттық тауарды сату 

есебінен) анықтауы тиіс. 

Келесі кезең техникалық-экономикалық тапсырманы дайындау 

болып табылады, онда жабдықтың барлық қажетті параметрлері 

(өнімділігі, дайын өнімнің номенклатурасы, жұмыс режимі, инженерлік 

қамтамасыз ету және т. б.) көрсетіледі, сондай-ақ төлем тәртібі, жеткізу 

шарттары, тапсырысты дайындау мерзімі, сатудан кейінгі қызмет көрсету 

мүмкіндігі және т. б. айтылады. 

Әрбір ықтимал серіктеске техникалық - экономикалық тапсырмасы 

бар және ұсыныс шын мәнінде болатын мерзімді көрсете отырып хат 

жібереді. Егер белгіленген мерзім өткеннен кейін ұсыныс жауапсыз 

қалдырылса, бұл мәмілеге қатысуды қаламайтынын білдіреді. Егер мүмкін 

серіктестердің бірі ұсынысқа пікір білдірсе, алдын ала техникалық 

шешімдерді, сапа кепілдігін, жеткізу тәсілін және басқа да мәселелерді 

нақтылап, мәміле жасауға кірісуге болады. Келісім-шарттың соңғы бағасы 

көбінесе байланысты болатын төлем шарттарын жеке талқылау қажет. 

Мәмілені дайындау кезеңінде сатып алушы жабдықты сатып алуға 

және пайдалануға, сондай-ақ кредитті өтеу немесе барлық мәмілені төлеу 

үшін тауарларды өткізуге шығындарды ескере отырып, түпкілікті өнімнің 

өзіндік құнын есептеуі тиіс. Есептеу үшін серіктес бағасы және сатып 

алушының барлық шығындарының сомасы негіз бола алады.  

Келісілген келісімшартқа екі уәкілетті тұлға қол қояды. Келісім-

шарт күшіне енген сәттен бастап оны іске асыру кезеңі басталады, оған 

іскерлік хат алмасу, банк операциялары, тасымалдауды, сақтандыруды 
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қамтамасыз ететін кәсіпорындармен келісімдер жасасу, әкелуге және 

әкетуге лицензия алу және т. б. кіреді. 

Егер жабдықты орнату құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындауды 

талап етсе, онда сатушы алдын ала қажетті техникалық құжаттама мен 

сызбаларды береді. Жабдықты іске қосу келісім-шартта белгіленген 

мерзімде жүргізіледі және арнайы актімен ресімделеді. Егер 

келісімшартта пайдаланудың кепілді кезеңі көзделген жағдайда, оның 

мерзімі өткеннен кейін тағы бір акт жасалады, ол мәмілеге 

қатысушылардың міндеттемелерді орындағанын куәландыратын 

түпкілікті құжат болып табылады. 

Коммерциялық мәмілені ресімдейтін негізгі құжат мәмілені іске 

асыру талаптарын, оны орындау тәртібін және тараптардың 

жауапкершілігін айқындайтын келісім-шарт болып табылады. 

Сатып алу-сату келісім-шартында міндетті түрде: жеткізу көлеміне 

қатысты зат; тауардың сапасы мен санын айқындау тәсілдері; жеткізу 

мерзімі, орны мен шарттары; келісім-шарттың бағасы; төлем шарттары 

және төлем валютасының атауы; тауарды тапсыру және қабылдау тәртібі; 

жеткізу кепілдіктері және айыппұлдық немесе көтермелеу санкциялары; 

дауларды шешу тәртібі; еңсерілмейтін күш жағдайлары (форс-мажорлық 

жағдайлар); тараптардың заңды мекен-жайлары және басқа да 

деректемелері көрсетілуі тиіс. 

Бұдан басқа, келісім-шартта шығындарды өтеу тәртібі, 

жауапкершіліктен босату қағидаты (меншік иесінің құқығын беру 

кезінде), келісім-шартты тоқтату немесе бұзу тәртібі көрсетілуі тиіс. 

Келісім-шарт мәмілені іске асыру кезінде туындайтын барлық мүмкін 

болатын мәселелер мен жағдайларды қарастыра алмайды, бірақ бұл құжат 

неғұрлым мұқият жасалып, пысықталса, оның талаптары сапалы және 

мерзімінде орындалуы ықтималдығы соғұрлым көбірек болады. 

Келісім-шарт төлемдердің нақты мерзімдері мен түрлерін (қолма-қол 

төлем, аванспен төлем, кредитке төлем немесе барлық үш тәсілдің 

комбинациясы) белгілеуі тиіс. 

Келісімшарттардың, әсіресе халықаралық, міндетті элементі есеп 

айырысу нысанын белгілейтін бап болып табылады. Халықаралық саудада 
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тікелей есеп айырысу үшін қолма-қол ақшаны іс жүзінде қолданбайды, ал 

инкассалық және аккредитивтік есеп айырысулар пайдаланылады. 

Есептің инкассолық нысаны сатушының өзіне тиісті тауар 

құжаттарын ұсынған кезде сатып алушыдан төлемдер сомасын алуға 

тапсырманы өз банкіне беруінен тұрады. Есеп айырысудың аккредитивтік 

нысаны кезінде банктің сатушы банкке ұсынған құжаттарға қарсы 

жеткізілген тауар құнының сомасына сатушыға нұсқауы бойынша және 

сатып алушының есебінен төлем жүргізу міндеттемесін пайдаланады. 

Аккредитивтердің келесі түрлері бар: 

 расталған-аккредитив ашылған банктің аккредитивті ашқан 

сатып алушының банктің көрсетілген төлем сомасын өтеуіне қарамастан, 

сатушыға төлем сомасын төлеу міндеттемесі; 

 расталмаған-сатушының банкі аккредитивтің ашылғаны 

туралы соңғысына хабарлайды, бірақ төлем сомасын оны сатып 

алушының банкінен алған кезде ғана төлейді; 

 кері қайтарып алу-сатып алушы банкінің бастамасы бойынша 

жойылуы немесе өзгертілуі мүмкін міндеттеме; 

 қайтарып алынбайтын-пайдасына аккредитив ашылған 

сатушының келісімінсіз өзгертуге немесе жоюға жатпайтын міндеттеме; 

 бөлінетін – тауарды әрбір жеткізгеннен кейін сатушыға белгілі 

бір соманы төлеуді көздейтін міндеттеме; 

 бөлінбейтін-келісім-шарт бойынша барлық міндеттемелерді 

орындағаннан кейін банк төлемнің барлық сомасын төлейді деп 

болжайтын міндеттеме. 

Сатушы әдетте расталған, қайтарылмайтын немесе бөлінетін 

аккредитивтің ашылуына қол жеткізеді.  

Бұл келісім-шарттың негізгі құрамдас бөліктері, оларды егжей-

тегжейлі әзірлеу коммерциялық қызметтің табыстылығына кепілдік 

береді. 
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11.3 Құқықтық қатынастар 

 

Бизнес – бұл өзін және өз қабілетін іс жүзінде көрсету мүмкіндігі, 

шығармашылық үдеріс, оның көмегімен кәсіпкер өз капиталын ғана емес, 

сонымен қатар қоғам мен мемлекеттің өмірін жақсарта алады.Өкінішке 

орай, бизнесте тараптардың бірі (өнім беруші, тапсырыс беруші, әріптес 

және т.б.) басқасынан артық алғысы келетін немесе қандай да бір себеп 

бойынша Шарт талаптарын орындаудан бас тартқан жағдайлар болуы 

мүмкін. Мұндай қақтығыстарды реттеу үшін бизнес қатысушылары 

арасында құқықтық қатынастар жүйесі бар, ол тараптардың барлық 

уағдаластықтарын, олардың құқықтары мен міндеттерін, сондай-ақ өз 

міндеттерін бұзған кезде, жазаларын заңды түрде ресімдейді. Бұл жүйенің 

әр түрлі шарттар мен басқа құжаттарда бағдарлану үшін түсіндіру керек 

өзіндік тілі бар.  

Бір қарағанда, бұл жүйе күрделі болып көрінсе де, ол өзінің барлық 

қатысушылары үшін игілік болып табылады, өйткені шарт жасай отырып, 

әріптестер өздерінің үміттерін анық жазып, уағдаластықтар 

орындалатынына, ал шарт бұзылған жағдайда шығындар өтелетініне 

сенімді болуы мүмкін. 

Шарттар әр түрлі болады. Бұл туралы біз төменде айтатын боламыз. 

Қазір біз осындай түрдегі барлық құжаттар үшін сақталатын Шарттың 

құрылымына тоқталамыз. 

Осылайша, шарт жасай отырып, сіз: 

1. Шарттың тараптарын – яғни бұл келісім кімдердің арасында 

жасалғанын көрсетіңіз 

2. Шарттың мәні – сіз екінші Тараппен не туралы келіскеніңіз. 

Мысалы, Орындаушының Тапсырыс беруші үшін келесі қызметтерді 

орындауға міндеттенетіні туралы.  

3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері – бұл жерде орындаушы 

(тиісті сапамен, толық көлемде және көрсетілген мерзімде қызметтер 

көрсетуге, тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық анықталған 

кемшіліктерді өтеусіз түзетуге және т.б.) және Тапсырыс беруші 

(жұмысты көрсетілген баға бойынша төлеуге және т.б.) жасауға міндетті 
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екендігі бөлек жазылады. Сондай-ақ, қандай құқықтары бар (тексеру 

барысы мен сапасын, жұмысты орындаудан бас тартуға және т.б.) 

екендігі. 

4. Есеп айырысу бағасы мен тәртібі – Тапсырыс беруші 

Орындаушыға қанша қаражат, қалай және қандай мерзімде аударуға 

міндетті. 

5. Тараптардың жауапкершілігі – тараптардың бірінің келісімі 

бұзылған жағдайда тараптар не істейді. 

6. Дау – дамайдың тәртібі мен шешілуі – тараптар арасындағы 

келіспеушіліктер пайда болса, қандай сотта шешілетін болады.  

7. Қорытынды ережелер – шарт қай тілде және қанша данада 

жасалды, шарт талаптары өзгерген жағдайда не істеу керек және т.б. 

Құрылтайшылар арасындағы шарт 

Мысалы, сіз бірлескен бизнес ашпақ болып шештіңіз. Алдымен бұл 

жағдайда әріптестіктің қандай модельдері бар екенін көрейік.  

Қоса негіз қалаушы (co-founder). Екі әріптескәсіпкерлікті нөлден 

бастайды. Әдетте, тең дәрежеде. Дедлок (deadlock) жағдайында, олар 

келісе алмайтын жағдайда, шешуші дауыс қандай әріптесте болатынын 

анықтау маңызды. 

Қосылған. Компания жұмыс істеген уақыттан кейін негізін қалаушы 

(негізін қалаушылар) жаңа адамды алуды шешеді. Әдетте, ол аз үлес 

алады, өйткені жұмыс істеп тұрған бизнеске келді. 

Әріптеске дейін өскен қызметкер. Компанияда тез өсіп келе 

жатқан бағынышты адам бар, және ол компаниядан асып кетпеу үшін 

кәсіпкер оған үлесті ұсыну туралы шешім қабылдайды. Әдетте, опцион 

ұсынады. 

Инвестор. Ондағы үлестің орнына стартапқа қаражат салатын 

сыртқы адам. Тәуелсіздікті жоғалтпау үшін оған бақылау бермеу 

маңызды.  

Ментор. Қажетті құзіреттілігі бар, кеңесші ретінде стартапқа 

қатысатын тәжірибелі тәлімгер.Әріптестер арасында үлестерді басқаша 

бөлуге болады. 
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Дельта үлесі.Әріптес оның іс-әрекетінің негізінде жасалған өсімнің 

пайызына ие болады. Мұндай коллаборация барлық тәуекелдерді 

сақтандыру үшін жақсы: әріптес бизнес өскен жағдайда ғана табыс таба 

алады 

Компания/жоба табысының үлесі. Бұл жағдайда әріптестабыс 

пайызынан табыс табады, әзірге компанияда жұмыс істейді. Жұмыстан 

шыққаннан кейін оның табысы да кетеді. Ең кең тараған және қарапайым 

модель. Ол компаниядағы табысқа тікелей әсер ететін адамдар үшін 

қолайлы: сатушы, сату бөлімінің басшысы, коммерциялық директор. 

Компаниядан үлесі.Әріптес толық құқылы тең құрылтайшыға 

айналады және дивидендтерді бөлуге қатысады. Егер кәсіпкер кетіп 

қалғысы келсе, оның үлесін сатып алуға тура келеді. 

Опцион. Белгілі бір көрсеткіштерге жеткенде, әріптес бонус табады: 

белгілі бір пайыз немесе белгіленген сома.Үлестерді бөлу шарттары да әр 

түрлі болуы мүмкін.  

Тең құқылық. 50/50, 33/33 немесе 25/25/25/25 моделі. Әріптестер 

табысты "әділдік бойынша" бөлетін ең кең таралған үлгі. Бұл модельде 

маңызды осалдықтар салынған және бас әріптестің жоқтығынан 

шешілмейтін жағдайлар (дедлоктар) жиі туындайды. 

Мажоритарий/миноритарий.Мажоритарий– бизнесте үлкен 

үлеске ие және негізгі шешімдер қабылдайды, миноритарий– жетіспейтін 

құзыреттерді жабады. 

Табысты бөлу әрбір әріптестің үлесіне, рөліне және нақты үлесіне 

сәйкес келуі тиіс. 

Әріптеспен әріптестік ашқан кезде артта әріптестердің кім істейтінін, 

кімге тиесілі екенін, табыс тапқан кезде не істейтіндігіңізді, егер ол 

бұзылған жағдайда бизнес үшін қалай жауап беретініңізді көрсетуіңіз 

керек. Барлық осы тұстарды тез арада түзеткен дұрыс, бұл болашақта 

көптеген келіспеушіліктердің алдын алуға көмектеседі.  
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БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР: 

€ 

$ 

л 

млн. 

млрд. 

т.б. 

тг 

АЕК 

АҚ 

– евро 

– доллар 

– литр 

– миллион 

– миллиард 

– тағы басқа 

– теңге 

– Айлық есептік көрсеткіш 

– Акционерлік қоғам 

АҚШ – Америка құрама штаттары 

АӨК – Агроөнеркәсіптік кешен 

АСР 

АШМ 

– Арнаулы салық режимі 

– Ауыл шаруашылығы министрлігі 

ӘКК 

ӘА 

ӘС 

БАҚ  

БҒМ 

– Әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялар 

– Әлеуметтік аударым 

– Әлеуметтік салық  

– Баспасөз ақпарат құралдары 

– Білім және ғылым министрлігі 

БСН 

БСҰ 

ҒЗИ 

ЕТЖ 

ЕО 

– Бизнес-сәйкестендіру нөмірі  

– Бірегей сауда ұсынысы 

– Ғылыми-зерттеу институты 

– Ең төменгі жалақы 

– Еуропалық Одақ 

ЖАО  

ЖК 

ЖОО 

ЖСН 

– Жергілікті атқарушы органдарда 

– Жеке кәсіпкер 

– Жоғарғы оқу орындары 

– Жеке сәйкестендіру нөмірі 

ЖТС – Жеке тасбыс салығы 

ЖІӨ – Жалпы Ішкі Өнім 

ЖШС – Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

КҚКО 

КҚО 

КСРО 

– Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы  

– Кәсіпкерлерді қолдау орталығы 

– Кеңестік социалистік республикалар одағы 

КТС – Корпоративтік табыс салығы 

ҚҚС – Қосылған құн салығы 

ҚР – Қазақстан Республикасы 

МА 

МӘМС 

МЖӘ  

– Мақсатты аудитория 

– Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру  

– Мемлекеттік-жеке меншік әріптестікке  
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МЗЖ 

ӨКП 

– Міндетті зейнетақы жарнасы 

– Өңірлік кәсіпкерлер палатасы 

ТҚКБ  

ТМД 

– Техникалық қызмет көрсету бекеті  

– Тәуелсіз мемлекеттер достастығы 

ҰБ – Ұлттық банк 

ҰКП 

ҰЭМ  

– Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

– Ұлттық экономика министрлігі 

ҮИИДБ – Үдемелі ндустриалды-инновациялық даму бағдарламасы 
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