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Қазақстан Республикасы кәсіпкеріне
арналған ақпар-кітапша
Кәсіпкерлік қызмет негіздері бойынша
кәсіпкерлерге арналған оқу-әдістемелік құрал

Ақпар-кітапша, ең алдымен, жеке кәсібін бастағандарға арналған, бірақ
кӛптен бері бизнеспен айналысып жүрген кәсіпкерлерге де пайдалы. Оқу
әдістемелік құралда кәсіпкерлер үшін Қазақстанда бизнес жүргізудің негізгі
бизнес-процесстері нақты атаулы ақпарат және заңнамадағы соңғы ӛзгерістер
мен технологияларды кӛрсете отырып сипатталған.
Бизнес-жоспарлау, нарыққа маркетингтік баға беру, бизнесте ақпараттық
технологияны қолдану мәселелеріне ерекше назар аударылған. Оқу әдістемелік
құралының міндеті – кәсіпкерлерге дербес шешім қабылдауын, ақпаратпен және
мемлекеттік органдар, «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұсынған
интернет-ресурстармен, сервистермен анағұрлым тиімді жұмыс істеуді
үйретеді.
Ақпар-кітапша дайындауда «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының
мамандарымен
консультациялар
жүргізіліп,
сондай-ақ
«Экономикалық зерттеулер институты» АҚ материалдары пайдаланылды.
Кәсіпкерлерді ақпараттандыру үшін Еуразиялық экономикалық одаққа
мүше-мемлекеттерде кәсіпкерлік қызметті жүргізу шарттары сипатталған.
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КІРІСПЕ
Кәсіпкерлік – жеке тұлғалар және заңды тұлғалардың мүлік, ӛндірісті
пайдалану, тауарларды сату, жұмыстарды орындау, қызмет кӛрсету 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 қызмет кәсіпкер атынан, оның тәуекел етуімен және мүліктік
жауапкершілігімен жүзеге асырылады.
Кәсіпкерліктің артықшылықтары мен кемшіліктері
Кәсіпкерліктің артқышлығы барлығы бастамадан іске асатындығында. Егер
адам бәлкім ізгі арманы немесе қандай да бір нақты мақсатына қол жеткізуден
туындаған ӛз ниетін іске асыру бойынша бастама таныста, онда бұл жайт
кәсіпкерлік қызметті табысты бастауға жақсы негіз болмақ.
Ӛз шешімдерің үшін жеке жауапкершілік сезімі, сырттан әлдекіммінң
араласуы мен белгілі уақыт ішінде белгілі жұмысты орындауға міндеттің
болмауы адамға ӛз ӛмірінің толық қожайыны екенін, ӛз уақытын, ӛз ресурстары
мен қабілеттерін дербес басқара алуы, және сәйкесінше жеке салымдарынан
пайда мен табыс таба алуына мүмкіндік береді.
Сонымен қатар кәсіпкерліктің белгілі бір шығындары бар. Жайлылық
аймағынан шығу, тұрақты кірістің болмауы және айналадағы жайттарға дер
кезінде әрекет ету қажеттілігі жеке кәсіпке барынша назар аударуды талап
етеді, сонымен қатар, олар, бәлкім күйзелістердің ошағы болуы мүмкін.
Жоғарыдағы салдарды ескеріп, кәсіпкер кәсіп бастамай тұрып, мүмкін
болатын барлық тәуекелдерді нақты түйсініп, оларды ӛткеруге, жұмсартуға
немесе оларды ӛз денсаулығы мен жағдайына айтарлықтай зиян келтірусіз
қабылдауға дайын болуы керек.
Кәсіпкерліктің артықшылықтары мен кемшіліктері жоғарыда аталған
салдарға байланысты екені анық, алайда кәсіпкерліктің әр жекелеген
тәжірибесінде ұтымды және кемшін тұстары болады.
Бірақ ең бастысы, әрине, кәсіпкердің барлық проблемалар мен
міндеттерді ӛткере отырып, ӛзінің кәсіпкерлік идеясын іске асыруға дайын
болуы.
Кәсіпті енді қолға алмақ кәсіпкерлер үшін ұсынылып отырған ақпаркітапша Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтікқұқықтық актілердің шексіз кеңістігінде бағдарлануда жақсы нұсқаулық бола
алады.

5

Кәсіпкер болу үшін ұмыту қажет үш дақпырт
Кәсіпкерлік, сондай-ақ бизнесмен болу үшін не істеу керектігі жайында
түрлі жалған пікірлер бар.
Бірінші дақпырт: компанияларды жекелеген тұлғалар құрады.
Дегенмен жалғыз басты кейіпкер – айтарлықтай кең тараған тұжырым,
нысанмен жақынырқа танысқан кезде барлығы ӛзгеше болып шығады.
Компаниялар бүтін команда жұмысы нәтижесінде құрылады. Команда құрамы
неғұрлым үлкен болса, табысқа жетудің ықтималдығы соғұрлым жоғары
болады. Құрылтайшылары кӛп болса = кәсіпорынның жеңіске жетуінің
мүмкіндігі зор болады.
Екінші дақпырт: кәсіпкерлердің барлығы харизмаға толы жандар. Осы
ретте басқаларды ӛз ырқына бағындыра білу қасиеті, яғни харизма –
табыстың негізгі факторы саналады. Бірақ тұлғалық әсері қысқа мерзімге ғана
әрекет етуі мүмкін, оның кӛмегімен ситуацияны ұзақ уақыт бойы ұстап тұру
қиын. Зерттеулер кӛрсеткендей, кәсіпкерлерге харизманы емес, тілдесу,
қызметкерлерді жұмысқа алу және сатуға барынша назар аудару абзалырақ.
Үшінші дақпырт адам бойында кәсіпкерлік геннің болуын айтады, бұл
ерекшелік арқылы кейбір адамдар бизнес жүргізуде табысқа бейім келеді, ал
басқалардың ұпайы аздау болады. Бірақ әзірге мұндай ген табыла қойған
жоқ, тіпті ашыла қоюы да екіталай. Кейбір адамдар ӛктемдік пен батылдық
кәсіпкерлікте табысқа әкеледі деп санайды, бірақ бұл қателік. Персоналды
басқару, сату, ӛнімдерді әзірлеу және жасап шығару бойынша жеңіске жету
мүмкіндіктерін арттыратын дағдылар жиынтығы бар. Мұның бәрін үйренуге
болады.
Мұндай қасиеттер жеке тұлғаларға туабітті берілмейді. Жаңа
дағдыларды үйренуге, зерттеуге болады, демек кәсіпкерлік те дағды іспетті
игеруге болатын жекелеген дағдылар мен процестерден құралады.

«Кәсіпкердің нұсқаулығы. Кәсіпті іске қосудан бастап тұрақтандыруға дейін 24
нақты қадам» кітабынан. Авторы; Билл Олет – MIT Sloan School of Management бизнесмектебінің жетекші лекторы.
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1. КӘСІПКЕРЛІК ЖӘНЕ БИЗНЕС-ИДЕЯ
1.1. Бизнес құруға қажетті алғышарттар
Адамдар жеке бизнесті бастауға шешім қабылдауының себебі сан түрлі
болуы мүмкін: бірқатар адамға кәсіпкерлік – ӛзін және отбасын барлық
қажеттілікпен қамтамасыз ету мүмкіндігі, басқаларға – жеке әлеуетті іске асыру
қабілеттілікті ӛзіне және басқаларға кӛрсету мүмкіндігі, кейбіреулерге –
кӛшбасшылық және басқа да қасиеттерді іске асырудың жалғыз жолы.
Бірақ, кәсіпті бастауға түрткі болған себептерге қарамастан бизнесті
тіркемес бұрын кәсіпкерлік болуға қажетті алғышарттар бар ма, келешекте
бизнесте табысқа жетуге нақты мүмкіндік бар ма бағалау қажет-ақ.
Кәсіппен айналысу адамнан кӛп уақыт, таусылмас энергия және қыруар
қаражатты талап етеді. Кәсіпорынның бәрімен бірдей жетістікке жетуге
болмайды. Кәсіпті енді қолға алған кәсіпкерлердің жартысынан аз бӛлігі ғана
бірнеше жыл еңбектенген соң ӛздерін кәсіпкермін деп айта алады.
Кейде сәтсіз басталған кәсіпкерліктен қарыз бен міндеттемелер ғана
қалып жатады, мұндай жағдай үлкен тәуекелдерге байланысты, кӛп жағдайда
бизнестегі сәтсіздіктер бүкіл мүлікті (соның ішінде жеке мүлік те бар) жоғалтуға
әкеп соғады. Тиісінше, бизнесті бастамас бұрын қаншалықты деңгейде
тәуекелге баруға болады, табысты кәсіпкер болуыдң мүмкіндігі бар ма
барлығын саралап алған жӛн.
Жеке кәсіпті (жұмыссыздық болсын, танылудағы қажеттілік, жаңа
бастама, кӛп ақша табу мүмкіндігі немесе басқа себеп) бастау мотивтерін
анықтамас бұрын ӛз бойында кәсіпкерлік қызметті бастауда аса маңызды келесі
қасиеттердің барын анықтап алған жӛн:
 экономикалық ойлау және шаруашылық құра білу;
 дербестік және шешім қабылдай білу;
 ынтымақтастық құра білу, икемділік, күш-жігер және тәртіп;
 ӛмірге құштарлықпен қарау;
 тәуекелге дайын болу;
 саламатты амбиция;
 жауапкершілік сезімі;
 үздіксіз білім алуға дайын болу.
Кәсіпкерлер қатарына қосылу жолында отбасының қолдауы мен түсінік
танытуы аса маңызды фактор, ӛйткені бизнес толыққанды берілуді талап етеді,
ал айтарлықтай қаржылай тиімділік бір аптадан соң, тіпті бір жылдан соң бола
салмайды.
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Кейде еңбекақысы жоғары тұрақты жұмысты қимай-ақ қойып, кәсіпті
жұмыспен қатар алып жүріп кӛруге болады, қос қызметті кәсіпкерлік кіріс әкеле
бастағанша алып жүруге тырысу қажет.
1.2 . Бизнес-идея
Бизнесті құру үшін идея керек. Табысқа жетуге болатын қарапайым
идеяның бизнес-идеяға айналу жолы ұзақ әрі қиын.
Кәсіпкерлік идеяның (бизнес-идея) болмысын кәсіпкерлік қызметтің
белгілі бір түрімен айналысудың мақсаттылығы мен мүмкіндігі туралы нақты
бүтін түсінікті анықтауға, сондай-ақ оған қол жеткізудің мақсаты, жолдары мен
құралдарын нақты пайымдауға болады.
Тӛменде бизнес-идеяның сәтті қалыптастырудың үлгілік жоспары келтірілген:


ӛз қабілет-қарымыңды (физикалық, ақыл-ой, ұйымдастырушылық және
т.б.) барынша жұмсап жұмыс істеуді саналы түрде түйсіну;



кәсіп бастауға дейінгі қызмет мамандықтан және т.б. ермектен бас
тарту;



кәсіпорынның иесі болуға ұмтылу (жалдамалы жұмыскер ретіндегі еңбек
қызметінен бас тарту);



қоғамға қажетті тауарлар мен қызметтерді құру арқылы жеке әл-ауқатты
үнемі арттыруға ұмтылу;



осылайша ӛз ӛмірінің мақсатын іскер асыру қоғамда танылу,мемлекет,
ӛңір, аумақтың экономикалық саясатын қалыптастыру процесіне қосылу
мүмкіндігіне ие болуға ұмтылу;



жеке кәсіпті құруға қажет ресурстарды алу жолдарын нақты білу, соның
ішінде егер бизнесті құруға орын алған қиындықтарды еңсеру үшін жеке
қаражатты қолдануға дайын болу;
кәсіпкерлік қызметтің жекелеген түрін, сәйкес салада немесе экономика
салаында кәсіпорын құру жолдарын білу;
болашақ
кәсіпорынның
оңтайлы
ұйымдастырушылық
және
ұйымдастырушылық-құқықтық формасын таңдай білу;
кәсіпорын тап болатын әлеуетті тәуекелдері білу және оларды басқара
алу;
бухгалтерлік және басқарушылық есептілік негіздерін білу және олардың
кәсіпорында қолдана алу;
кәсіпорын дамуына сыртық факторлардың (қолданыстағы заңнама,
экономикалық саясат формалары мен құралдары) әсерін бағалай білу.







Кәсіпкерлік идеяны іске асыру процесі нарықтық сегментті анықтау, бос
нарықтық нишаны табу мәселелерімен тағыз байланысты.
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Нарық сегменті – түрлі факторларға (тұтышылар типі, тауар,
бәсекелестер және т.б.) қарай нарықты нақты топтарға (сегменттер) бӛлу.
Нарықтық ниша – кәсіпорынға бәсекелестері алдында үздік қасиеттер
мен артықшылықтарды кӛрсетуге мүмкіндік беретін, ауқымы бойынша шектеулі,
тұтынушылар саны нақты белгіленген қызмет ету саласы. Нарықтық ниша басқа
ӛндірушілер ұсынған ӛнімдерден гӛрі сапасы жағынан артық түсетін ӛніммен
анықталады. Нарықтық ниша бос (ішінара немесе толығымен) нарықтық
сегменттен тұрады.
Шетелдік зерттеулердің деректері бойынша оны ӛндіруге кеткен
шығындарды толығымен ӛтейтін және пайда алуды қамтамасыз ететін бәсекеге
қабілетті тауарды құру үшін орта есеппен бірнеше ондаған жаңа идеяны зерттеу
қажет.
Келесі дағдылар бизнес-идеялардың қайнар кӛзі бола алады:


экономикалық пәндерді зерттеуде алынған білім;



ата-ана, туыстар және таныстар таңдаған қызмет саласында тәжірибенің
болуы;



бұқаралық ақпарат құралдарынан алынған мәліметтер, әлеуетті сатып
алушылардың жаңа тауарлар мен қызметтерге деген қажеттілігі туралы
ақпарат;



теориялық және қолдаңбалы зерттеулердің қорытындысы;



әлеуетті бәсекелестердің идеялары;



кәсіби басылымдардағы жариялымдар;



патенттер мен лицензиялар туралы ақпарат.
Әлеуетті кәсіпкер алынған барлық ақпаратты талдай келе:







кәсіпорын құруда ақылға қонымды қаржылық ресурстарды тапа ететін;
күтілетін нәтижеге айтарлықтай тез қол жеткізу қамтамасыз ететін;
тәуекелдердің барлық түрін айзату кезінде іске асырылатын;
сыртқы инвесторлар немесе мемлекеттің қолдауына үміт артуға мүмкіндік
беретін;
кәсіпорынға деген тұтынушылық қызығушылықты белсендіруді қамтамасыз
ететін идеяны таңдауы керек.

Бизнес-идеяны қалыптастыру процесінде нарық туралы ақпарат жинау,
таңдалған сала шеңберінде болашақ кәсіпорынның дамуы үшін мүмкіндіктердің
болуын бағалау қажет.
Бұдан бӛлек, таңдалған кәсіп түрі тұлғаның бейімділіген сәйкес келуі
маңызды: кәсіпкерлік ойын-сауық пен жеке ӛмірді ығыстырып, адамды тартып
алуға қабілетті, сондықтан адам қалауына қарай айналысу қызықты және
кәсіпкердің мықты тұстарын жақсы кӛрсете білетін кәсіп түрін таңдаған жӛн.
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Тіпті маркетинг негіздерін білмей-ақ, таңдалған қызмет саласына
қарапайым, бірақ айтарлықтай тиімді әдіс кӛмегімен бастапқы бағалауды
жүргізуге болады. Ол үшін таза қағаз парақты алып, оны тік екі сызықпен екі
бағанға бӛлу керек. Сол дақтағы бағанға талаған идеяны іске асыруды құптайын
дәйектерді («+» белгісімен) жазу керек, оң жақтағы бағанға ойға келетін барлық
қарсы дәйекетерді («–» белгісімен) жазып шығу керек.
«Оң» және «теріс» барлық дәйектер жазылған соң, олардың санын
саралау керек – қай бағандағы дәйектер саны басым түсті, сапа жағынан –
қандай дәйектердің маңызы жоғарырақ, қайсысының мәні тӛмендеу екені
бағалаған жӛн.
Осындай қарапайым әрі тиімді әдісті таңдау жасау қажет болғанда түрлі
ӛмірлік жағдайда пайдалануға болады.
1.3. Ӛнім және нарық
Заманауи жағдайда шығарылымға дайындалған ӛнім осы нарықта
жбаламасы жоқ ӛнім болатыны екіталай, сондықтан келесі жайттарды нақты
тұсінген абзал:

тұтынушы неліктен діл осы ӛнімді сатып алуы керек?

Аталған ӛнім бәсекелестерден гӛрі несімен тартымдырақ болады?

Бұл арзан баға, үздік сапа, ӛнімге қосымша қызмет немесе басқа
да артықшылық бола ма?

Тӛл мен бұйымдарды, әлеуетті тұтынушыларды, сондай-ақ нарық
сыйымдылығын анық білмей жатып табысты кәсіпорын құрудың ықтималдығы
тым тӛмен.
Сондықтан бизнеспен айналысуды бастамас бұрын оған ілеспе жүретін
жайттарды жақсылап ойластырып алған дұрысырақ.
Кәсіпті енді қолға алмақ кәсіпкер үшін әрдайым жеке бизнес-идеяы
алдын-ала талдап алған жӛн, бұл шара кәсіпкердің ақшалай қаражатын
үнемдеуге мүмкіндік береді.
Ӛз ӛніміңді (немесе қызмет) білмей немесе қажетті білімсіз, ӛнімді сатып
алуда сатып алушылар санының жеткіліктілігін білмеу бизнестің басындағы
тәуекел ӛте жоғары болады. Жалпы ереже бар: кез келген ӛнімді ойлап тауып,
шығаруға болады, негізгі проблема – оны сата алу. Бастапқыда ӛнім (қызмет)
кімге: тұтынушылардың аз ауқымына немесе айтарлықтай кең нарыққа
бағдарланғанын шешіп алған жӛн.
Ӛйткені тұтынушы ӛнімді (қызметті) қажеттілігін қанағаттандыру немесе
проблеманы шешу үшін сатып алады, демек, бірінші кезекте әлеуеттік
клиенттердің қажеттілігін егжей-тегжейлі біліп алған жӛн.
Бұл саралау зерттеулер мен статистикалық мәліметтерге негізделуі
мүмкін, дегенмен ол жай ғана болжам болып қала бермек. Егер нарықта сіз
ұсынам деп жоспарлап отырған тауардың баламасы болса, онда ӛнім
шығарылымына дейін келесі шараларды анықтап алған жӛн:
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Бұл тауар қалай ӛтіп жатыр?



Баға деңгейі қандай?


Аталған ӛнім сатып алушыны қалай қанағаттандырады, қандай
тұсына кӛңілі толмайды?
Ӛнім әзірленуінің ары қарайғы жолы келесідей болуы мүмкін: (1.1-сурет):
Өнімді әзірлеу – сатып алушылардың белгілі қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін не
ұсыналады, неге және қалай ұсынылады

Балама өнімдер туралы қосымша ақпаратты алу

Үлгісін дайындау

Бағалау, тестілеу

Үлгіні желтілдіру, оны өндіріске енгізу

1.1-сурет. Өнімді әзірлеу жолы

Ары қарай жеке ӛнімді ӛткізу үшін нарық мӛлшерін бағалау қажет. Ол

үшін:






Ӛнімнң таралу аймағындағы тұрғындар туралы ақпаратты талдап,
шығарылымға жоспарланған ӛнімнің қажеттілігін қандай жас және
әлеуметтік топтар сезінеді, статистикалық деректер, және басқа да
қолжетімді ақпарат кӛздерін не үшін пайдалану керек екенін саралау
керек.
Негізгі бәсекелестер және олардың клиенттеріне қатысты ақпаратты
жинап, клиенттер жоспарланған ӛнімді немесе қызметті неге артық
кӛруі керек деген сұраққа жауап табу керек. Бәлкім тура сондай
қасиеттері бар бірақ әлде қайда сапалы немесе мүлде жаңа, немесе
арзанырақ ӛнім ұсынылып жатқан шығар?
Мына сұраққа жауап табу керек: бәсекелестер нарыққа шығарылған
ӛнімге әсер етіп, ӛз ӛнімдерінің бағаларын түсірсе, кәсіпорын
құрдымға кетпей ме?
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Таңдалған қызмет түрінде келешекті технологиялық дамуды
ойластыру қажет.
Шығарылмақ ӛнім жақын болашақта тұтышыларды жалықтырып
жібермей ме, оны әзірлеу үшін патент алу, тауар белгісін шығару
қажет етіле ме, жоспарланған қызметті іскке асыруңа лицензия қажет
пе, сарлап алған жӛн.
Жоспарланған ӛнімді ӛткізу жоспарын құру қажет, сату схемаларын
ойластыру керек (кӛтерме және бӛлшек сауда желісі, жеке дүкен
арқылы сату немесе ӛндіріс орнынан сату және т.б.).
Егер ӛндірілмек ӛнім нарықты сұранысқа ие болмай қалған жағдайда
әрекеттер жоспарын ойластыру керек және осы жайт басталған
бизнеске қандай салдар әкелетінін пайымдау керек.

1.4. Баға белгілеу
Баға қалыптастыру саясаты бизнесті бастау кезде кәсіпкерліктің
сәттілігін анықтай алады. Осыған байланысты ӛндірістің алдында шығарылмақ
ӛнімге бағаның калькуляциясын іске асыру керек, осылайша ӛндірісті жалпы
бастау орындылығын кӛруге болады.
Бәсекелестердің ұқсас тауарға бағаларын талдау осындай тауарлар
немесе қызметтер сатып алынатын бағалардың ретін анықтайды. Егер
ӛндіріске жоспарланған ӛнім түрі бәсекелестер шығаратын тауардың еш артық
болмаса, онда нарықтық бағаны қалыптастырған кезде немесе мүмкін болатын
кіріс алу кезде кәсіпорынға ӛз шығындарын қысқарту қажет.
Бірақ ӛнім бәсекелестер шығарытн ӛнімнен жақсырақ бьолса, онда
нарықтық бағаның айтарлықтай рӛлі болмайды, ӛндірушіде шығарылмақ
ӛнімнің құнын дербес белгілеу бойынаш мүмкіндік пайда болады. Кез келген
жағдайда клиенттер сұралатын баға есептелген ӛзіндік бағадан жоғары
(немесе ең болмағанда тең болуы шарт) болуы және кәсіпорын шығындарын
жабуы керек.

Ӛнімнің сатылым бағасы =
ӛнімді шығаруға кеткен ауыспалы шығындар
(шығындар шығарылмақ ӛнімдердің кӛлеміне
материал, ӛндірістік жұмыстарға еңбекақы) +

байланысты,

мәселен:

кәсіпорынның тұрақты шығындары
(ӛнімнің шығарылғаны немесе шығарылғанына байланысты емес шығындар,
мысалы: орынжайды жалға алу, электр қуаты немесе жылуға шығындар, негізгі
мүлік амортизациясы, байланыс қызметі) +
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Кәсіпкерлік қаржыландырумен байланысты шығындар
(алынған несие бойынша мүдделер) +
Жоспарланған кіріс.

1.5. Қаржыландыру
Бизнес-жоспар экономикалық тұрғыда негізді болуын кӛру үшін
кәсіпорынды нарыққа шығармас бұрын бастапқы қаржылық талдау жүргізу
қажет. Сондай-ақ бастапқы капиталды жабу және кәсіпорын қызметінің
бастапқы кезеңінде қаражат айналымы ретінде пайдалану үшін қандай
қаражат кӛлемі керектігін таразылап алған жӛн (ӛйткені ақша алғашы жұмыс
күнінен бастап кассаға немесе есептік шотқа түспейді).
Бастапқ ыкапитал ӛндіріс ғимаратын сатып алу, жӛндеу жұмыстарын
жүргізу, ішкі жабдық пен материалдарды сатып алу, ӛткізуге қаражат салу үшін
қажет. Айналым капиталында кәсіпорын шикізат сатып алу, бастапқы тұрақты
капиталдарды жабу және сатып алушыларға несие беруді (бұд дегеніміз сатып
алушы тауарды сізден алады, оынң құнын кейінірек тӛлейді) қажет етеді,
ӛйткені нарықты тӛлемдердің белгілі мерзімдері қалыптастқан және нарыққа
жаңадан қатысушылар белгіленген қағидаларды ӛзгерте алмайды.
Бастапқы капитал ертінде жиі кәсіпкердің жеке қаражаты пайдаға асады
(немесе туыстарды немесе достардың қаражаты), бірақ кәсіпті енді қолға
алған кәсіпкерлердің кӛпшілігі, қолдарында бар ақшаға қарағанда айтарлықтай
кӛп қаражатқа мұқтаж келеді.
Сол уақытта қаржыландыру кӛзі ретінде қарыз қаражат кәдеге асады:

Банк несиесі, оны бастауыш кәсіпкер алуда қиындық кӛреді.
Жеткізушілерден алынатын несие – яғни кәсіпкер жеткізушілерден
алынған тауар құнын бірден тӛлемейді, келісім бойынша білгілі бір уақытта
тӛлейді.
Лизинг – кәсіпкер қымбат негізгі құралды алады, құнын бӛліп тӛлейтін
операция (кейіннен сатып алумен жалға алу).
Тӛлемді бӛліп ӛтеу – шарттары лизингке ұқсас, бірақ мүліктік құқық
алғашқы тӛлемнен кейін бірден беріледі.
Жеке және заңды тұлғалардың несиелері (банктерді есептемегенде)
–
олардың артықшылығы іс-қағаздарды оңай ұйымдастыру, банк несиесінен гӛрі
арзанырақ келеді.
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Капиталды жоғарылату үшін акцияларды немесе пайларды
қосымша сату – кәсіпті енді іске асырып жатқан кәсіпорын үшін бұл шара
оңай жүзеге аспайды.
Облигациялар – қарыз беру хаттары немесе бағалы қағаздар, олардың
иесі нақты уақыт аралығында жекелеген табыс алады. Облигацияда
кӛрсетілген мерзім аяқталған соң сатушы атаулы құнды қайтарып ала алады
(немесе кәсіпорын осы облигациялар үшін сатып алушылардан ақша алды
және осы соманы белгілі бір уақыт ішінде қайтадан тӛлеуі керек – яғни факті
бойынша несие алынды).
Қорлар – бастауыш кәсіпкер де несие ала алатын түрлі қорлар бар,
дегенмен кӛп жағдайда қарыз алушы үшін «ашық», ұқыпты рәсімделген
бизнес-жоспарды орындау әрі кепілдендірілген қамтамасыз етудің болуы шарт
болып қойылады.

Бизнес үшін жалғыз қажетті және жеткілікті шарт
Сізде қандай бизнес екені маңызды емес. Кез келген жағдайда ӛзіңізден:
«Бизнес жүргізу үшін қажетті және жеткілікті шарт нені санауға болады?» деп
сұраңыз. Есіңізде болсын: ӛнім, технология, сатып алушылардың
қажеттіліктері, бизнес-жоспар, іскерлік түйсік, жақсы команды, тәжірибелі
жетекші, ақша, инвесторлар, бәсекеге қабілетті артықшылықтар, компания
құндылықтары – мұның бәрі жақсы, бірақ екінші кезектегі нәрселер.
Бизнес жүргізу үшін қажетті және жеткілікті шарт – бұл тӛлем жасауға
қабілетті сатып аушы. Сіз ӛніміңіз үшін біреу ақша тӛлеген күні ғана сізде
бизнес пайда болады. Осы қарапайым ақиқат сізге маңзды нәрселерге назар
аударуға кӛмектеседі. Бизнесті ӛнім ретінде анықтауға болмайды – егер ӛнімді
ешкім сатып алмаса, бизнестің болмағаны. Нарықтағы пощиция – сәттіліктің
нышаны осы.
Бірақ сатып алуға қабілетті клиенттердің бар болуы бизнесіңіздің тиімді
екенін білдірмейді. Салыстырмалы түрде қысқа мерзім ішінде сұралған
соманы тӛлейтін сатып алушылардың қажетті кӛлемі болған кезде ғана
бизнесіңіз сенімді әрі ұзақ мерзімді болады. Сол кезде капиталдарыңыз
таусылмайды; керісінше сіз табыс ала бастайсыз. Стартаптың ресурстары кӛп
емес, сондықтан сіздің әр әрекетіңіз жоғары тиімді боуы шарт.
Ендеше, бизнесті ӛнімді құрудан, әзірлеушіерді іздеу немесе сатып
алушыарды шақырудан бастамаңыз. Бірінші кезекте клиентке бағдарланған
әдісті қолданыңыз – қанаттандырылмаған қажеттілікті тауып, соның
айналысына ӛз кәсібіңіздің құрыңыз.
«Кәсіпкердің нұсқаулығы. Кәсіпті іске қосудан бастап тұрақтандыруға дейін 24
нақты қадам» кітабынан
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1.6. Имиджді қалыптастыру
Жеке кәсіпті құру туралы шешім бірінші кезекте табысты болуды
қадауды білдіреді. Дегенмен табыстың кӛлемі, ӛнімнің қаншалықты сәтті
сатылатындығына және клиенттерде бұл ӛнімді сатып алуға деген
ұмтылыстың бар-жоғына байланысты. Кӛп жағдайда кәсіпорынынң
табыстылығы қалыптастырыған имиджбен анықталады.
Имиджді қалыптастыру процесі кәсіпкерлік қызметтің стартында
бастаған жӛн. Имидж түсінігіне фирмалық стиль, кәсіпорында корпоративті
мәдениет элементтерін енгізу, жетекшінің және персоналдың (әсірсе бұл шара
кәсіпорын топ-менеджерлеріне қатысты) әр бірлігінің жеке имиджімен
жүргізіледі.
1.7. Бизнес инфрақұрылымы
Кез келген бизнес-идеяны іске асыру үшін кеңсе, бӛлшек сатылымды
дүкен, кӛтерме саудаға арналған қойма орны, тамақтану орны, шеберхана
немесе орынжайлар кешені қажет. Осымен бірге құрылмақ кәсіпорынның
орналасқан жері бизнес-идеяға байланысты. Болашақ кәсіпорынның
орналасатын жерді таңдау процесінде барлық каналдарды (таныстар,
жергілікті жылжымайытн мүлік бюролары, БАҚ, жергілікті басқару органдары
және т.б.) қолданған жӛн. Құрылмақ кәсіпорынды орнаастыруға жарамды
болатын барлық бос орындар туралы кӛбірек ақпарат жинау керек.
Жиналған бүкіл ақпаратты келесі ӛлшемдерге талдау қажет:









орынжай мӛлшері (кез келген уақытта кәсіпорынды кеңейту мәселесі
туындауы мүмкін);
баға деңгейнің шегі;
күзеттің болуы мен бағасы;
коммуникациялық жүйелердің болуы (электр энергиясы, байланыс,
су, жылыту жүйесі, кәріз жүйесі);
таңдалған қызмет саласында таңдалған орынжайларды қолдану
мүмкіндігі;
қойма орынжайларын қолдану мүмкіндігі мен бағасы;
үй-жайларды немесе ғимараттарды сатып алуға немесе жалға алуға
арнайы рұқсаттар алу;
таңдалған ғимаратты немесе жер учаскесін сату кезінде
қиындықтардың туындауы.

Кәсіпорын құру үшін лайықты келетін орынжайды сатып алу немесе
жалға алу қажеттігіне қатысты қиын сұрақ туындайды. Егер орынжайды сатып
алуға капитал жеткіліксіз болса немесе қандайда бір себептермен орынайды
жалға алу тиімді болса, онда желға берушімен жалға алу туралы
келісімшартты жасамас бұрын келесі мәселелерді мақұлдап алған жӛн:



ғимарат астындағы жер кімге тиесілі;
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1 шаршы метр үшін жалға алу құну қандай;
Ұсынылып отырған жал құны және ӛңірде қалыптасқан жал құнымен
сәйкес келе ме;
 Орынжайлар ішінде жӛндеу немесе реконструкцияны кім жүзеге
асырады, және осы шығындарды кім ӛтейді;
 Жалға алу құнына коммуналдық тӛлемдер кіре ме;
 Орынжайларды пайдалану бойынша шектеулер бар ма;
 Жалға алу келісімшартын қаншалықты жиі және қандай шарттарда
ӛзгертуге болады.
Егер таңдалған орынжай басқа кәсіпорындар жұмыс істеп жатқан ғимарат
ішінде болса, жеке қызметті ұйымдастыру кезінде басқа жалға
алушылардың мүддесін ескеру керек.

1.8. Персонал
Кәсіпорынның табыстылығы кәсіпкердің қызметкерлерді таңдау және
ынталандыру дағдыларына байланысты болады.
Кәсіпті енді қолға алған кәсіпкер қажетті білікті мамандарды іздеуде
уақыт пен қаражатты үнемдемеуге болмайтынын түсінгені абзал. Сондықтан
персоналды таңдауға кіріспес бұрын әр лауазымның сипаттауын құрып,
лауазымды нұсқаулық әзірлеу қажет. Егер кәсіпкерде адами қасиеттер,
техникалық дағдылар, жас ерекшілігіне қатысты талаптар болса, осы
талаптарды нақты белгілеп алу керек. Екінші жағынан қызметке алынбақ
кандидаттар еңбекақының деңгейін, маңсаптың ӛсу келешегін, оқытуды нақты
білгені жӛн.
Персона табудың кӛзі кадрлық және рекрутингтік агенттіктер, ХАлықты
жұмыспен қамту қоры, жергілікті ьбасылымдарда тікелей хабарландыруар
бола алады.
Жұмысты ұсыну туралы хабарландырудың мазмұны жақсы құрылып,
қабылдауға жеңіл әрі қандай да бір заңсыз ақпараттан ада боуы шартг.
Персоналды іріктеу процесіне қажетті уақыт бӛлінуі тиіс. Кандидаттарға
алдын ала құрылған негізгі сұрақтар қойылуы тиіс. Кандидатпен сӛйлесу
кезінде оны жақсылап тыңдап алған жӛн, кандидаттың алдағы жұмыс орнына
назар аударып, бұрынғы жұмыс орындарына берілген ұсыным хаттарын
зерделеп, қызметкер турал қосымша қапар алу үшін бұрынғы жұмыс
берушілерге сұратындам жіберу керек.
Барық кандидаттарға нақты қабылданған шешім туралы хабарлау
керек.
Барлық кандидаттар сынақ мерзіммен жұмысқа қабылдануы тиіс. Еңбек
шарты (немесе контракт) мазмұнды болуы мүмкін, алайда онда келісімшарт
мерзімі (нақты немесе белгісіз жарамдылық мерзімімен), жұмыс барысы,
жұмыс уақыты мен орны, еңбекақы кӛлемі, демалыс шарты белгіленуі керек.
Егер персонал толық емес жұмыс күнге жұмысқа тартылса, онда мердігерлік
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шарт жасалуы керек, ол да азды-кӛпті негізді болуы мүмкін, бірақ, сӛзсіз
шартта келісімшарт бойынша орындалмақ жұмыс сипаты, жұмысты орындау
уақыты, қолданылатын материалдар, тӛленетін сыйақы туралы мәліметтер
болуы керек.
Еңбек шарты (контракт) немесе мердікгерлік шарт екі данада құрыып
оған кәсіпорын жетекшісі (кәсіпкер) және жұмыскер қол қояды.

Кәсіп бастаудың үш әдісі
«Идея – технология – қызығушылық»
Идеяның болуы. Сіз әлемді немесе оның қандай да бір бӛлігін жақсы
жаққа ӛзгертуге немесе қазіргі әдістерді жетілдіруге қабілетті жаңа нәрсе
ойлап таптыңыз және осы жаңалықты қолданғыңыз келеді.
2. Технологияның болуы.
Сіз қоғамға оң ықпал ету үшін оны
қолдануды капиталдандыруға немесе тездетуге болатын технологияларда
серпіліс ұсынасыз. Немесе технологиялық серпіліс туралы білдіңіз және онда
бизнес үшін перспективалы мүмкіндіктерді кӛресіз.
3. Ынтаның болуы. Бойыңыздағы қабілеттерді барынша дамытқыңыз
келетініне сенімдісіз. Бәлкім, сіз кәсіпкерлікті әлемге әсер етудің ең жақсы
тәсілі деп санайсыз. Сіз жай ғана ӛзіңе жұмыс істеуді және ӛз тағдырыңның
иесі болуды кӛздеуіңіз мүмкін. Бірақ әзірге не идея, не технология, не
серіктес болмағандықтан, сіз уақытты босқа жоғалтпай кәсіпкерлік жайында
кӛбірек білуге бел будыңыз.
Сонымен, сіз инновациялық бизнесіңіздің негізін құрайтын идеяны
немесе технологияны анықтадыңыз. Бірінші кезеңнің басты мақсаты –
мақсатты аудиторияға қарай әлеуетті сатып алушылар қажеттілігін бағалау,
ӛнім және нарық арасындағы теңгерімге қол жеткізу.
Басқаша айтқанда, тұтынушыларға нақты нарықта қызықты болатын
ӛнім жасау керек. Фокус бұл ӛте маңызды. Кәсіпкерлердің уақыты мен
ресурстары шектеулі, сондықтан тиімділігі ӛте жоғары болуы тиіс. Мақсатты
аудиторияны анықтау аса маңызды.
«Кәсіпкердің нұсқаулығы. Кәсіпті іске қосудан бастап тұрақтандыруға дейін 24 нақты
қадам» кітабынан. Авторы; Билл Олет – MIT Sloan School of Management бизнес-мектебінің
жетекші лекторы.
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2. ӚТКІЗУ НАРЫҒЫН ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ АНЫҚТАУ
2.1. Маркетингті жоспарлау
Кәсіпорынды құру (немесе ары қарай дамыту) процесінде оның
басшылығы алдында олардың әрқайсысы бойынша шешім қабылдау үшін аздыкӛпті тиімді ӛндірістерді анықтауға қатысты мәселе үнемі қойылады.
Әрине кәсіпкердің айтарлықтай тиімді ӛндірістерге ақша салуды, осал
ӛндірістерге қаражат салуды қысқарту немесе мүлде алып тастауды қалауы
орынды.
Бизнесті құру кезеңінен бастап кәсіпорын қызметінің тиімдігі қоданыстағы
ӛндірістен бӛек қоданыстағы ӛнім ассортименті тұрақты дамыту (жаңарту)
екенін түсініп алу қажет. Бұл келесі нәрселерге байланысты:


Моральді тозу себепті ӛнім тиімдылыгынң тӛмендеуі;

Коммерциялық тәуекелді ӛнімнің айтарлықтай кең спектріне бӛлуді қалау;
Ӛндірістік қуаттылықты толық қолдану арқылы кәсіпорыннің жалпы
ӛнімділігін жылдам арттыруды қамтамасыз ету қажеттілігі,
Кәсіпорын нарықта қандай орын ала алатынын анықтау үшін бизнесті
жоспарлау кезеңінде маркетингтік талдау жүргізілуі керек.



Маркетинг – тапсырыс берушілердің таңдалған топтарының қажеттілігін
қанағаттандыруға және кәсіпорынның жекелеген міндеттеріне қол жеткізуге
бағытталған шешімдерді іздеуден тұратын кәсіпорынды басқарудің нарыққа
бағдарланған принципі.
Сауатты, қажетті ақпаратты жинау және ӛңдеу негізінде жүргізілетін
негізді маркетингтік шешімер ситуацияға алдын ала талдау жүргізусіз мүмкін
емес. Осы бастапқы кезеңді маркетингтік зерттеулер деп атайды.
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Маркетинг: сарафан радиосын іске қосу бойынша кеңестерMcDonald’sтан үйренеміз
McDonald’s-ке келуші танысына не деп не айта алады? «Сәлем, Вася, сен
білесің ғой, керемет жаңалық, онда чизбургерлер береді!» Сонымен қатар, жыл
сайын McDonald’s әңгімелерінде мыңдаған ересек адамдардың талқылау тақырыбы
ғана емес, бірақ бұл адамдар бір-бірін мейрамханаларға баруға мәжбүрлейді.
Қалған жылы олар бармаса да, барыңыз. Қалай? «McDonald’s монополиясы»
деп аталатын ӛте күрделі акцияның кӛмегімен.
Акция механизмі осындай. Сіз бургер, стакан Кола, картоп фри сатып аласыз.
Қаптамадан немесе стаканнан шын мәнінде ӛте қомақты жүлделермен бір сәттік
лотерея билетіне айналатын купонды тартасыз: он автокӛлік, миллион рубльден
бірнеше ондаған ақшалай сыйлықтар, плазмалық теледидарлар және, ақырында,
ұсақ жүлделер шоғыры.
Шын мәнінде, қарапайым лездік лотерея — акция кезінде желіні сататын
бірнеше ондаған миллион гамбургерге 50 ірі жүлде ұтыстың ықтималдығын береді.
Бірақ компания акцияны «монополияға» ойнай отырып күшейтеді. Купон дайын
лотерея билеті емес, белгілі бір түсті үш кӛшелердің бірі. Үш жасыл кӛшені жинаңыз,
жаңа «Ситроен» аласыз. Үш кӛк кӛшені жинаңыз – миллион рубль аласыз. Адам
купондарды жыртып, кӛп ұзамай «бірінші Парковая» және «Огарев»кӛшелері – бір
немесе екі кӛгілдір купон болады.
Бір миллионға дейін, «Варшава тас жолы»кӛгілдір купоны қалады. Біз
сіздермен бірге осы «Варшава тас жолы» купондарының бүкіл елге миллиондаған
жүлделер саны қанша болуы керек деп болжап отырмыз. Яғни, бұл купонды алу
ықтималдығы аз. Бірақ, адамға бірінші кӛгілдір купон түскен кезде, ол ілгекпен, ол
ұтысқа жақын кӛрінеді.
Осы сәтте ол сӛйлесе бастайды. Ересек адамдар таныстарға қоңырау шалып,
купондармен, балалар сияқты сағызбен шайнайтын жапсырмалармен ӛзгереді.
McDonald ‘s-да жей 177 бастайды, тек оны алуға тырысыңыз «Варшава тас жолы»!
Олар бір-біріне: «Егер сен» McDonald’s монополиясын» жинамасаң, мен үшін
купондарды жұлып ал! Маған толық жасыл кӛшеде біреу жетіспейді». Сӛйлесуге,
таныстардың арасында сӛйлесуге үлкен ӛріс бар. Себебі «Монополия» болып
табылады, нәтижесінде сатылымның ӛсуі байқалады. Мен Мәскеудің орталығында
қымбат тондардағы ханымдар тӛрт бигмакты «бургерлерді қоюға болмайды, тек
қорапты беріңдер»деген сӛздермен сатып алғанымды ӛз кӛзіммен кӛрдім. Қораптар
алып, купондарды жұлып, кетіп қалды. Және бұл кӛңілді балаган бір айға созылады.
Шын мәнінде McDonald’s ұсыныс маркетинг үшін қуатты қозғалтқышқа кәдімгі
лотерея орайды
Негізгі қағида: Ұтысты алу үшін тұтынушылардан айырбастауға, мәмілелерге,
бір-бірімен коллаборацияға түсуді талап ететін жүлделердің ұтыс ойыны.
Плюс: қуатты ұсыныс әсері.
Минус: мұндай акция ойын сценарийін терең пысықтауды талап етеді.
Дереккӛз: «Business Harvard Review» журналы, қаңтар, 2018ж

Дереккөз: «Business Harvard Review» журналы, 2018 жыл, қаңтар
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Маркетингтік зерттеулерді кәсіпорын жұмыс істеп жатқан немесе жұмыс
істеуді жоспарлап отырағн сыртқы ортаны бағалаудан бастаған абзал.
Осындай талдаудың мақсаты – кәсіпорын қызметінің мықты жән еосал
тұстарын анықтау.
Талдау нарықты зерттеуден басталады, нарық келесі құрауыштардан
тұрады:






аталған нарықтың ӛзгеруінің жалпы тенденциялары;
нарықтағы бәсекелестіктің жағдайы;
негізгі тұтынушылар;
ӛткізу қызметі;
кәсіпорынға бағынбайтын сыртқы ортаның даму тенденциялары.

Зерттеулер нарықта уақыттң бір кезеңінде оырн алған ситуацияның
сипаттамасын алуға кӛмектеседі: сұраныс пен ұсыныстың қатынасы, бағалар
деңгейі,
тауар
қоры,
тауар-алмастырғыштардың
болуы,
ықтимал
бәсекелестерді анықтау. Нарықты түсіну (конъюктураны және нарық дамуының
болжамын білу) кәсіпорынның мықты және әлсіз жақтарын объективті
бағалауға, нарықтық жағдайдың ӛзгеруіне жедел жауап беруге және
ресурстарды ұтымды басқаруға мүмкіндік береді.
Нарыққа шығуда кәсіпорын нақты және әлеуеттік бәсекелестірн білуі тиіс.
Нарықтағы кӛшбасшылыққа үміткерлер әдетте ғылыми-зерттеулер мен сынақконструкторлық жұмыстарға, сатып алушыға ӛнімнің сан түірн ұсынып, кез
келген сатып аулшылық сұранысты қанағаттандыру үшін имидж қалыптастыру
және жарнамаға кӛп қаражат жұмсайды.
Тұтынушыларды тұрақты зерттеу ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін ұстап
тұрудың негізгі шарты. Тұтынушының сұраныстары ӛндіріс дамуының бағытын
анықтайды да кәсіпкерліктің іргесі саналады. Бастапқыда сатып алушы қандай
тауарды, қандай тұтынушылық сипатта, қандай бағада, қандай кӛлемде және
қандай жерде сатып алғысы келетінін анықтау керек, содан кейін ӛндірісті
жоспарлаған абзал.
Кәсіпорын ӛнімінің сату болжамы – ӛндіріс кӛлемі мен түрін анықтауға,
ресурстарды бӛлуге арналған бастапқы нүкте. Кәсіпорын ӛнімінің мүмкін
болатын сатылым кӛлемін бағалау ӛте қиын, ӛйткені бұл кӛрсеткіш кӛптеген
ауыспалы жайттарға байланысты, оынң басым бӛлігін кәсіпорын бақылай
алмайды. Ол үшін сатылым кӛлемін болжаудың түрлі әдістері бар.
Сыртқы орта дамуының жалпы тенденциялары кәсіпорынға бағынбайды,
бірақ олар ӛткізуге қатты әсер етеді. Атап айтқанда, әлеуметтік-саяси,,
экономикалық, демографиялық және мәдени ортаның ӛзгеруі. Қорытындыны
алу үшін бірнеше түрлі сценарий ұтылады. Сыртқы ортаны жалпы талдауды 2.1кестеге тоғыстыруға болады.
Сыртқы ортаны талдау нәтиіжесі келесідей:
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кәсіпорын жұмыс істеп жатқан нарықты және оның даму келешектігін
анықтау;




нарықтағы бәсекелестік жағдайын және оның кәсіпорын стратегиясына
ықпалын анықтау;
нарық дамуының жалпы тенденцияларын болжау.
2.1-кесте

Сыртқы ортаны талдау

№ п/п

Сыртқы ортаның құрауыштары

Жауаптың
нұсқалары

1

2

3

мүмкін

болатын

I. НАРЫҚ
мүлде білмейді;
 нашар біледі;
 шамамен;
 жақсы;
 ӛте жақсы
 экономикалық
кӛрсеткіштердің нашарлауы;
 ӛзгеріссіз;
 экономикалық
кӛрсеткіштердің ӛсу
 азайдыь;
 ӛзгермеді;
 ӛсті


1.

Фирма ӛз нарығын қаншалықты
жақсы біледі?

2.

Кәсіпорын жұмыс істейтін саланың
даму келешегі қандай?

3.

Ӛткен жыл ішінде кәсіпорынның
нарықтағы үлесі қалай ӛзгерді

2.1-кесте (қосымша)

1

2

3
II. БӘСЕКЕЛЕСТЕР


1.

Кәсіпорынның қанша бәсекелесі
бар?






2.

Бәсекелестермен салыстырғанда
кәсіпорынның
маркетингтік
зерттеулерге жұмсаған шығыны
қандай?







ӛте кӛп;
кӛп;
бірнеше;
аз;
бәсекелес жоқ
айтарлықтай тӛмен;
тӛмен;
бірдей;
жоғары;
айтарлықтай жоғары
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III. ТҰТЫНУШЫЛАР


1.

Ӛнім тұтынушыларымен соңғы
рет кездесу күні қашан ӛтті?







2.

Кәсіпорын қоғамдағы әлеуметтік
ӛзгерістерді бақылай ма?






3.

Кәсіпорынынң
тұтынушылар
ортасы ӛзгерді ме?





ешқашан;
3 жыл бұрын
2 жыл бұрын;
1 жыл бұрын;
биыл
жоқ;
аздап;
шамалы;
бақылайды;
жіті бақылайды
Болмашы ӛзгерді;
ӛзгермеді;
қатты ӛзгерді

IV. ӚТКІЗУ

1.

2.

3.

4.

ӛте нашар;
 нашар;
 бір келкі;
 жақсы
 тым үлкен ;
Ӛндіріс пен ӛткізу кӛлемінде
 зайтарлықтай;
маусымдық ауытқылулар бар ма?
 бір қалыпты
 тым үлкен;
Сұраныстың
ұзақ
мерзімді
 айтарлықтай;
құбылулары қандай?
 бір қалыпты
 жоқ;
Кәсіпорын сатып алушылар оның
 аздап таныс;
тауары туралы білетіні жайында
 шамамен;
хабардар ма?
 нақты схемасын біледі
V. ЖАЛПЫ ТЕНДЕНЦИЯЛАР
Кәсіпорын
ӛзінің
ықтимал
сатылым кӛлемін дұрыс анықтау
мүмкіндігін қалай бағалайды?





1.

Қоғамдағы саяси, экономикалық
және басқа да ӛзгерістер қандай






тым үлкен;
айтарлықтай;
бір қалыпты;
тӛмен;
жоқ

Осылайша кәсіпорнның табысты жұмыс істеуіне жақсы негіз құру үшін
маркетингті жоспрлау қажет. Маркетингті жоспарлаудың мақсаты бәсекелік
артықшылықты анықтау, құру және ұстап тұру болып саналады.
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Маркетингті жоспарлау процесін келесі схемада кӛсретуге болады (2.1сурет):

Аудит

Мақсаттар

Тактика

Стратегия

2.1-сурет. Маркетингті жоспарлау процесі

Схеманың барлық құрауыштары бір-біремн қисынды байланысқан.
Аудит – негізгі бәселестермен салыстырғанда фирманың нарықтағы
орын талда.
Мақсаттар –
аудиттен бастап, кәсіпорынның жалпы міндеттеріне
сәйкес келетін сандық маркетинг пен қаржылық мақсаттардың нақты жиынтығын
әзірлеу.
Стратегия – жеке мақсаттарды жетужі қамтамасыз ететін және
кәсіпорынның жалпы стратегиясымен түйісетін кең-ауқымды стратегияны
анықтау.
Тактика – стратегияны орныдау ж»не алға қойылған мақсаттарға
қолжеткізуді қамтамасыз етуге қабілетті әрекеттердің егжей-тегжейлі тактикалық
жоспарын әзірлеу.
Маркетинг жоспарын әзірлеу кезінде алдымен маркетингтің стратегиялық
жспарын құрып алу ұсынылады. Стратегиялық жоспар 3-5 жылдық кезеңді
қамтуы керек, оны әзірлеп бекіткен соң ғана маркетингтің жылдық жоспары
ізірленуі тиіс. Бастапқыда жылдық жоспарды жазып, кейін экстраполяциямен
айналысу құпталмайды.
Жеке ӛндірістік-қаржылық мүмкіндіктерді бағалау үшін кәсіпорынға
қандай нарықтарда «сегменттерде) жұмыс істейді немесме жұмыс істеуді
жоспарлап отыр, анықтап алған жӛн.
Нарықты сегменттеу – бұл барлық тұтынушыларды бірқатар тұрақты
белгілерге сәйкес және айқын сипаттамалар жиынтығына ие сәйкес топтарға
бӛлу.
Сегменттеудің ықтимал болатын белгілерін жіктік құрылымының бірнеше
мысалдарын қарастырайық:
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2.2. Тұтынушылар нарықтарын сегменттеу
Әлеуметтік-демографиялық сегменттеу
Әлеуметтік-демографиялық сегменттеу нарықты сегменттеудің негзгі
түрлерінің бірі.
Әлеуметтік-демографиялық сегменттеудің негізі ауыспалы белгілері:
орналасу жері (ӛңір және халықтың саны мен тығыздығы, кӛліктік желі,
бұқаралық ақпарат құралдарының қолжетімділігі, зеңгерлік шектеулер, даму
серпіні және басқа да сегменттеудің ӛңірлік қосалқы критерийлері), жынысы,
жасы, кірісі, қоғамдық жігі – бұл мәліметтер ідетте ашық қолданыста болады.
Тәжірибе жүзінде бір мезгілде бірнеше әлеуметтік-демографиялық ауспалы
белгі қолданылады.
Пайда бойынша сегменттеу
Тұтынушылар зат сатып алуда үздейтін құндылық пен пайданы анықтауға
негізделген. Пайдаларды анықтап алған соң оларды топтарға бӛліп, әр топқа
маркетингтік іс-шаралар кешенін әзірлеп кӛру керек.
Мәселен, ең қамыбат сағаттарды ең жоғары табысты әжен ең тӛмен
табысты адамдар сатып алатыны анықталды. Бір жағынан жоғары кірісі бар
кейбір тұтынушылар қымбат сағаттарды сатып алудан бас тартады, бірақ бір
сынса немесе сән тенденциясы ӛзгерсе жаңасына алмастыруға болатындай
жақсы талғамдағы арзан сағаттарды сатып алады.

Психографикалық сипат бойынша сегменттеу
Ӛмір сүру салты, тұлға типі сынды ауыспалы белгілерге негізделеді.

2.3. Ұйымдар нарықтарының сегментациясы
Ӛнеркәсіптік тауарлар нарығын сегменттеу кезінде фирма сегменттеудің
түпкі тұтынушыларға қолданылған түрлерін пайдалана алады, алайда ішкі
ауыспалы сегменттеулер түрлі болуы мүмкін.
Әлеуметтік-демографиялық
сегменттеу
тұтынушы-қйымдар
орналасқан ӛңірлер сипатын, салалық ерекшелікті (мамандану саласы),
мӛлшер, ресурстарды қамтиды.
Пайда бойынша сегменттеу жиі қолданылатын әрі қалыпты зерттеу,
ӛйткені ӛнеркәсіптік тұтынушылардың спецификалық қажеттіліктері әдетті анық
болады. Осы ретте клиенттерді тауарды түпкі қолдану бойынша жіктейді.
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Мысалы, кәсіпорын кең ауқымда қолданылатын шағын электр
қозғалтқыштарын шығарады . клиенттердің қажеттілігін ескере отырып, ӛз
тауарын ұсынады:
Бензосорғыларға арналған электр қозғалтқыштар – мұнда қауіпсіздік
нормаларын сақтау бірінші кезекте.
Медициналық аппаратураға арналған электр қозғалтқыштар – негізгі
сипаты жылдан әрекет ету.
Жоғарыда аталғандардан бӛлек басқа да ауспалы бегілер қолданылуы
мүмкін: операциялық (сатып алулар кӛлемі, қолданушылынң статусы,
пайдаланылатын
технология),
сатып
алулар
практикасы
(орталықтандырылған немесе ондай емес, қызмет кӛрсетуге келісімшарт
жасаумен немесе келесімшартсыз, сапаға, қызмет кӛрсету деңгейіне немесе
бағаға бірінші кезекте мән беретін фирмаларға қызмет кӛрсету), ситуациялық
(жылдамдық, тапсырыс мӛлшері), сатып алушының жеке қасиеттері.
Мақсатты сегменттерді іріктеу процесінде мүмкін болатын жайттар:

жалғыз сегментке назар бӛлу (маркетингтік қоспаны әзірлеу
таңдалған сегмент негізінде жүзеге асырылады);

кӛптік сегменттеу (кәсіпорын екі немес үш нарықтық сегментке
бағдарланады және әр сегмент үшін маркетингтің арнайы әзірленген кешенді ісшараларын ұсынады);

жаппай маркетинг (кәсіпорын тұтынушылар тауар әжне қызметтер
сиптамасына қатысты ұқаса қалауларға ие деп пайымдайды, мұндай жағдайда
маркетингтің бір базалық жоспары қолданылады).
Жаппай маркетинг, нарықты сегменттеу, кӛптік сегменттеу – нарықты
анықтау қанағаттандыру үшін кәсіпорынның қолында тұрған үш балалмалы
тәсіл.
Сегментті-бағдарланған маркетинг шағын және
орта бизнес
кәсіпорындары үшін айтарлықтай дұрыс стратегиялық позиция болып отыр,
ӛтйкені діл осындай позиция ірі фирмалармен бәсекелестіктен кетіп,
«нишалардың» маркетингін іске асыруға кӛмектеседі.

Сегменттеудің келесі кезеңдерін ұсынуға болады:
Бастапқы сегменттеу. Нарықты зерттеу нәтижелерін қолданып,
тауар нарықтарын тұтынушыны ақалайтын тауар пайдасы тұрғысынан біркелкі
және ббасқа сегменттерден жақсы сегементтерге бӛлу керек.
1.
Нысаналы сегменттерді іріктеу. Бұл жерде сегменттердің
тартымдылығы, фирманың мүмкіндіктері мен міндеттерін ескере отырып, бір
немесе бірнеше нысаналы сегментті іріктеу қажет. Осы ретте тиімді сегменттеу
қағидаларын есепке алған жӛн:

Әртараптанған реакция. Белгіленген сегменттер фирманың
маркетингтік саясатына әсер етуі бойынша айтарлықтай ерекшеленуі тиіс.
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Демек сегменттеу критерийлері сегементтер арасында ерекшеліктерді күшейтіп,
сегменттер ішінде тұтынушылар арасындағы ерекшеліктерді тӛмендетуі керек.

Жеткілікті биіктік. Белгіленген сегменттер маркетнгтің арнайы
стратегиясын әщірлеуге кеткен шығындарды жабу үшін жеткілікті кӛлемге ие
болуы керек. Мында сегмент мӛлшерін ғана емес, сондай-ақ оның тіршілік
етуінің ұзақтығын есепке алу керек.

Бәсекеге қабілеттілік. Кәсіпорын нарықтың айтарлықтай ірі
сегментіне түскісі келіп, ондағы айтарлықтай күшті әрі кӛп бәсекелестердің
тарапынан ысырылып кетуі ситуациясына түспес үшін бизнестің әр сегменттегі
салыстырмалы күшін бағалау қажет. Осы ретте бәсекелстік ағыны баяу немесе
мүлде жоқ аса ірі емес сегмент назарсыз қалуы мүмкін.

Ӛлшемдік.
Сегментті іріктеу үшін оның мқлшері мен сатып
алушылық қабілетті бағалау мүмкіндігіне ие болу керек. Ол үшін әлеуметтікдемографиялық сегменттеу критерийлері жарайды.

Қолжетімділік. Іріктелген сегменттер ілгерлітеу құралдарымен
коммуникацияға қолжетімді болуы шарт (жарнама, қоғаммен байланыс, жеке
сатылымдар).
2.
Позициялау. Әр сегментке әлеуетті тұтынушылар және
бәсеклестерге қатысты белгілі бір позицияны қорыту қажет. Позиция ӛнімнің
нарыққа ілгерілету стратегиясының бастапқы нүктесін анықтайды.
3.
Маркетингтік нысаналы бағдарламасы. Нарықтың әр сегменті
үшін барлық құрауыштарды: тауар, баға, сату орны мен әдістері, ілгерілетуді
(жарнама, тікелей сатылымдар, сатуды ынталандыру, қоғаммен байланыс)
есепке алып, маркетингтің нысаналы бағдарламасын әзірлеу қажет.
Тауар деп сатып алу, пайдалану және тұтыну мақсатында қажеттілікті
қанағаттандыратын және нарыққа ұсынылатын нәрсені айтады. Анықтамаға
сәйкес тұтынушы тауарды сатып алу арқылы іс жүзінде ӛзінің қандай да бір
қажеттілігін қанағаттандғысы келеді.

Жалпы тауарлар келесідей жіктеледі:
1.
Тұтынушылық тауарлар – түпкі тұтынушыға арналған тауарлар
мен қызметтер.
2.
Ӛндірістік мәндегі тауарлар мен қызметтер
басқа
тауарлармен қызметтер ӛндірісінде пайдадлану үшін, шаруашылық қызметке
немесе алып сату үшін сатып алынады.
Тауарды жоспарлау кезеңінде: таңба, қаптама, ӛнім дизайны мен
атауы сынды түсініктердің мәні зор екенін есте сақтау керек.
Нарыққа шығарылған тауар белгілі бір тіршілік циклынан ӛтеді.
Ӛнімнің тіршілік циклы – ӛнімді ӛткізу, кіріс, тұтынушылар,
бәсекелестер, тауардың нарыққа түсуінен бастап оның алынып тасталуына
дейін маркетинг стратегиясын сипаттауға тырысатын тұжырымдама.
Тіршілік циклы келесідей болады (2.2-сурет):

26

Ақша

өткізу
табыс

Енгізу Ӛсу Жетілу Құлдырау
2.2-сурет. Ӛнімнің тіршілік циклі
2.2-кестеде әр деңгейдің сипаттауы берілген
2.2-кесте
Ӛнімнің тіршілік ету циклінің жекелеген деңгейлерінің сипаттасы

Фазалар

Енгізу

Өсу

Жетілу

Құлдырау

1

2

3

4

5

Нарықтық сипаттамалар
Сатылым
көлемі

Төмен

Жылдам өсу

Тұрақты
жоғары

Қысқару

Бір
тұтынушыға
шығыста

Жоғары

Орта

Төме

Төмен

Кіріс

Теріс

Өсу

Жоғары

Қысқару

Тапсырыс
берушілер типі

Новаторлар

Ерте ерушілер

Орта және
кеш көпшілік

Қалыс
қалғандар

Осал

Өсетін

Мықты, бірақ
азайып бара
жатыр

Жылдам
құлдырау

Бәсекелестік
стратегия

Тікелей емес
бәсекелестік

Әртараптанбағ
ан
бәсекелестік,
нарыықтағы
үлес үшін
негзгі күрес

Бағалардың
төмендеуі,
тиімділік және
шығындарды
қысқартуға
екпін

Бәсеклестерді
ң бір бөлігінің
кетуі

Басқару стилі

Қамқорлы
күтім

икемді/сұрапы
л

Үнемділікке
ұмтылу

Сөл шығару

Маркетинг

Тұтынушыларғ

Сатуды

Нарық үшесін

Шығындарды

Бәсекелестік
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мақсаттары

а таныстыру

кеңейту,
нарықтағы
үлестің ең
жоғары
шамасы үшін
күрес

сақтау және
пайда табу

қысқарту,
таңбаны
қолдану және
кетуге
дайындық

Маркетинг стратегиясы

Бір базалық
модель

Өнім
түрлерінің
және қызмет
көрсету
деңгейінің өсуі

Тауардың
толық
Осал
ассортиментте тауарлардан
лген тобы,
бас тарт
модификацияр

Баға белгілеу

Өнімге
байланысты
(қаймақ
жинау,
нарыққа ену)

Егер
«қаймақты
жинау» болса
бағалар
диапазонын
кеңейту,
төмендеу –
нарыққа ену
үшін

Бәсекеге
қабілетті,
толық баға
тізбегі

Бағаларды
төмендеуі

Бөлу (өткізу)

Таңдамалы
(анағұрлым
дайын сатып
алушларға
бағдарлану)

Интенсивті,
шектеулі сауда
жеңілдіктері

Интенсивті,
үлкен сауда
жеңілідктер

Выборочное,
өткізудің осал
каналдарынан
бас тарту

Жарнама

Ерте ерушілер Жаппай
нарықпен
және
дистрибьютер танысу және
қызығушылықт
лерді
ақпараттандыр ың пайда
болуы үшін
ағу кеткен
қалыпты
үлкен
шығындар

Өткізуді
ынталандыру

Сынақ сатып
алуға тарту

Тауар
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Қалыпты
деңгейге дейін
қысқарту

Адал
Сауда таңбасы ниеттілерді
және арнайы
қолдау
ұсыныстардың деңгейіне
ерекшеліктері дейін
не,
төмендету,
артықышлықта қорлардыжою
рына екпін
үшін төмен
қою
бағаларға баса
назар аудару
Аталған
маркаға
тұтынушы

Қысқарту

үшін мықты

(тұтынушылық
сұраныс
құрылды)

назарын
аудару
мақсатында
өсіру

Алайда, тұрыжырымдама ӛнімді жоспарлауда жақсы база бергенімен,
зерттеулер келесі олқылықтарды анықтады:
1. Келесі деңгей қашан басталатынын, ол қаншаға дейін жалғасады және
ӛткізу қандай деңгейге жететінін болжау қиын.
2. Цикл фазалары нақты кезедерге бӛлінбейлі (кейде ӛнім ӛсу кезеңінде
уақтылы тұрақтануға жеткен уақытта жетілді деп бағалауы мүмкін).
Бағаны жоспарлау – ӛз тауарлары мен қызметтеріне баға белгілеу
бойынша жүйелі шешімдер қабылдау. Бағалы белгілеу келесідей сыртқы
факторларға байланысты:





Үкіметтік шаралар.
Тауар қозғалысы каналына арнасына қатысушылар.
Бәсекге қабілетті орта.
Кәсіпорныға бағынбайтын шығындар (шикізат, кӛлік және т.б.).

Шамадан тыс сұраныс немесе тапшылық сатып алушыларды егер олар
ӛнімсіз қалмаймыз десе айтарлықтай жоғары бағаны ұсынуға мәжбүрлейді. Ӛсіп
жатқан баға кәсіпорынды аталған тауардың ӛндірісі пайдасына қарай
ресурстарды қайта қарауға, нарықтағы кейбіт тұтынушыларды ығыстыруға
итермелейді.
Келесі кезең – баға стратегиясын анықтау. Сұраныс кестесі,
шығыстардың есептік сомасы және бәсекелестердің бағасын біле отырып,
кәсіпорын жоғарыда аталған параметрлердің ең кемі бірін ескеріп, баға
белгілеудің әдістемесін таңдау алады.

Баға белгілеу әдістері:
«Орта шығыстар + кіріс» әдісі (+бағаны жиі түзетудің қажеттілігі жоқ,
егер басқа кәсіпорынар осы дісті қолданса, бәсекелестік тӛмен; -ағымдағы
сұраныс пен бәсекелестікті есепке алмайды).
Бағаны ағымдағы бағалар деңгейі негізінде белгілеу (баға
тұтынушылардың ниеттестігіне, сервиске байланысты бәсекелестердің
бағасынан жоғары, деңгейлес немесе тӛмен болуы мүмкін; қауіп – меншікті
ӛндіріс пен маркетингтік шығындарды есепке алмай, бәсекелестерге
бағдарлану).

29

Бағаны сұраныс негізінде беліглеу (т ұтынушылар қалауын зерттеу
және оларға барынша тиімді бағаны белгілеу; сұранысты икемділігі,
алмастырғыштардың қолжетміділігі, қажеттілік маңыздылығына байлансты).
Бағаларды жоғарылату (кірісті ұлғайту) сұранысты әркез тӛмендете
бермейді – тұтынушылар тауар ӛтімді болды, ерекше құндылық пен мәнге ие
деп санауы мүмкін.
Бағаны тӛмендету (нарық үлесін арттыру; қуаттылықты жүктеу) де
қашанда сұранысты арттыра бермейді, ӛйткені тұтынушылар тауардың сапасы
тӛмендеді, демек баға тағы түседі, бұл фирманың қаржылық осалдығыны
белгілісі деп санауы мүмкін (сатқан соң қызмет кӛрсету жүргізілмейді).

2.4. Тауар қозғалысы мен ӛткізуді жоспарлау
Ӛндіруші кӛбінесе клиенттермен байланыс орнатуда ақша үнемдеу және
тауарлардың кең қол жетімділігін қамтамасыз ету үшін делдалдардың қызметін
пайдаланады (бір ірі делдалмен байланыс әртүрлі сегменттердегі клиенттермен
бірнеше байланыстарды қамтамасыз ете алады). Егер ӛндіруші еке ӛткізу
желісін құруға қабілетті болса да кӛп жағдайда егер ол негізгі бизнесіне
капиталды ұлғайтса ол кӛбірек ақша табады.
Тауар қозғалуын жоспарлау (логистика) физикалық жүріп-тұруға және
ӛндірушіден тұтынушыға тауар немесе қызметке меншікті беруге қатысты
жүйелі шешім қабылдау.
Тауарлардың қозалыс функциялары тауарлар/қызметтерді қозғалу және
алмасумен байланысты барлық ұйымдарды немесе барлық адамдарды
қамтитын тарату арналары арқылы жүзеге асырылады және тарату
арналарының қатысушылары немесе делдалдары ретінде қарастырылады.
Бӛлу мен ӛткізу келесі элементтерден тұрады:





тасымалдау;
қоймауға орналастыру);
тауар-материадық қорларды қолдау;
тұтынушымен байланыс.

Әр арна оған тән ӛткізу және шығындану деңгейімен сипатталады. Ӛткізу
арнасын таңдау маркетинг кешенінің басқа да құрауыштарына айтарлықтай
әсер етуі мүмкін.
Тауар қозғалысы арнасын таңдауға келесі жайттар әсер етеді:
1.
Тұтынушы (саны, шоғырлануы, орташа сатып алудың мӛлшері;
олардың қажеттілігі – дүкеннің жұмыс істеу уақытында орналастыру,
ассортимент, сауда персоналының кӛмегі).
2.
Компания (оның мақсаты – сату, кіріс, каналды бақылау, ресурстар;
тәжірибе – ілгерілету әдістері, ӛткізу каналы қатысушыларымен ӛзара
әрекеттесу).
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3.
Тауар немесе қызмет (бірлікке бағас; техникалық күрделілік;
сақтаудың бүкіл кезеңі; жүкті тиеп әкеті жиілігі).
4.
Бәсекелестік
(саны,
концентрация,
бәсеклестердің
тауар
ассортименті; тәжірибе – ілгерілету әдістері, ӛткізу каналы қатысушыларымен
ӛзара қарым-қатынас).
Сәтті жұмыс істеу үшін ір кәсіпорынға нарыққа қол жеткізудің бірнеше
нұсқаларын әзірлеу керек. Кейде егер жұмыс істеп жатқан сату арналарына ені
қиын болса кәсіпорын бастапқыда тұтынушылардан сұраныс тудырып, сол
арқылы делдалдарды ӛнімді сатып алуға ынталандырып, «тарту стратегиясын»
қолға алады. Бірақ бұл стратегия кӛп шығынды талап етеді.
2.3-кестеде ілгерілету және ӛткізудің негізгі нұсқалары кӛрсетілген
2.3-кесте

Тауарды ілгерілету және өткізу стратегияларының негізгі нұсқалары
«Ашық есік»
стратегиясы

Көтерме
сауда арқылы
сату

1

2

Іске асыруда
төмен
шығындар

Іске асыруда
қалыпты
шығындар

Бағаларға және
аймақтық
шығындарға
бақылаудың
қажетті
деңгейде
болмауы;
нарық туралы
ақпараттың

Делдалдарды
ң жоғары
үстемесі;
аумақтық
қамтуды
бақылау
шектеулі

Бөлшек
сауданың
тікелей
сатылымдары
3

Жеке
дүкендер

Тұтынушыларғ
а тікелей сату

5
Өңірлер
Бағаларға
бойынша
Бағаларды
айтарлықтай
бағаларды
қатаң бақылау;
катаң бақылау:
әртараптанды
нарық туралы
нарық туралы
ру мүмкіндігі;
ақпарат
ақпарат
аумақтық
қамту
Көтерме
Көтерме
сатушының
сатушылардың
үстемесін алып
үстемесін
тастау;
Нарық туралы
және сауда
тауарды тауар
жақсы
агенттіктердің
агенттері
жаақпарат көзі
сомадан ұстап
арқылы
қалуын алып
«ілгерілету»
тастау
мүмкіндігі

Іске асыруға
шығындардың
жоғары болуы

4

Іске асыруға
өте үлкен
шығындар;
аумақтық
қамтуды
бақылау
шектеулі

Іске асыруға
және
тасымалдау
шығындардың
өте жоғары
болуы
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тапшылығы
2.5. Ілгерілетуді жоспарлау
Ілгерілетуді жоспарлау – кәсіпорынның ӛз тауарлары мен немесе
қызметтері, қоғамдық қызметі туралы адамдарды ақпараттандыру бойынша
шешімдерді жүйелі қабылдауы.
Ілгерілету екі негізгі міндетті: сұранысты ынталандыру (нарық кӛлемін
арттыру немесе ӛз үлесіңді кеңейту арқылы) және компания имиджін жақсартуді
ешшуге бағытталған, ӛз кезегінде тӛрт құрауыштар тұрады:
Жарнама – тауар мен қызметтерді ілгерілетудің жарнама берушімен
анықталатын ақылы формасы. Жарнаманың екі негізгі түрі қолданылады: нақты
тұтынушылар тобына неме нақты тауарға бағдарланған нысаналы жарнама
және корпорация жағдайы жақсартуға бағытталған корпоративті жарнама.
Ӛткізуді ынталандыру – тұтынушылардың сатып алуы мен дилерлердің
тиімділігін ынталандыратын кӛрмелер, презентациялар, сыйлықтар және басқа
да іс-шаралар.
Қоғаммен байланыс (паблик рилейшнз) –
- коммерциялық тұрғыда маңызды ақпаратты тиісті басылымдарда
жариялау немесе радио және телеарнада жақсы презентация жүргізу арқылы
арнайы түрде тӛлем жасамай тауар немесе қызмет түріне сұранысты
ынталандыру.
Дербес сатылымдар – сатуды іске асыру мақсатында бір немесе
бірнеше әлеуетті сатып алушыға жекелеген тауар немесе қызметтті ауызша
таныстыру.
Ілгерілетудің тиімділігі шығарылмақ тауардың түріне байланысты.
Ілгерілетудің нақты құралдарының маңыздылығын тӛмендету тәртібінде келесі
мәнге ие:
Тұрмыстық тауарлар: жарнама,
сатылымдар, қоғмамен байланыс.

ӛткізуді

ынталандыру,

дербес

Ӛнеркәсіптік тауарлар: дербес сатылымдар, ӛткізуді ынталандыру,
жарнама қоғаммен байланыс.
Жарнама
Жарнама бірнеше кезеңді мақсаттарды қуу мүмкін (алдағы кезеңдегі
міндеттерді шешпей келесі кезеңге ӛту тиімсіз).
Хабарландыру: жаңа ӛнім (жаңа қолданыс) және оның артықшылықтары,
қызметтердің сипатын хабарлау.
Сендіру: сіздің таңбаңызға ӛтуді және тауарды сатып алуда үстемелеу.
Еске салу: тауар қыжеттігі, тарату орындары туралы еске салу.
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Жарнамалық хабарландыру әзірлеу кезінде келесі жайттарды ескереді:
сатып алушы кӛзқарасымен ӛнімнің тартымдылығы, оынң ерекше сипаттары,
тауар туралы ақпараттың растығы. Тұтынушымен байланыс орнату үшін
телевизия, радио, газеттер, журналдар (тұтынушылық немесе сауда), пошта
жӛнелтулері, палакаттар, интернетті қолдануға болады.
Коммуникация құралдарын іріктеу кезінде
назарға алған жөн:

келесі критерийлерді

1.
Құны: жарнама құнын екі тәсімдмен есепке алу керек:

Таңдалған жарнама құралына жалпы шығындар.

Бір оқырмен немесе кӛрерменге кететін құн (мыңға немесе
миллионға).
2.
Пайдасыз
аудитория.
Ақпарат
құралдары
бұқаралық
болғандықтан аудиторияның басым бӛлігі жарнама берушінің мақсатты
нарығына жатпауы мүмкін.
3.
Қамту. Жарнамалық хабарландырудың кӛрген оқырмандар немесе
кӛрермендердің жалпы сипаттамасы. Баспа жарнама үшін қамту екі
критерийден тұрады:

тираж;

сатылым деңгейі – әр дана жаңа оқырманға қанша рет түседі.
Мәселен, «Эксперт» журналының әр данасын шамамен 3 адам оқиды.
Журналдардың таралу деңгейі газеттерден гӛрі жоғары.
4.
Жиілік. Бұл критерий қандай да бір жарнама құралы қаншалықты
жиі қолданылатынын анқытайды. Жиілік газеттер, радио және телевизия үшін
жоғары. Арнайы телефон анықтамалықтардағы ақпарат жылына бір рет
енгізіліп, ӛзгеруі мүмкін.
5.
Жолдаудың тұрақтылығы. Жарнама тұрақтылығы осы жарнама
кӛзге қаншалықты жиі түседі және қаншалықты ұзақ уақыт есте қалатынын
кӛрсетеді.
6.
Әсер ету деңгейі. Жарнама құралының әлеуетті тұтынушыны
сатып алуға ынлатандыру қабілеттілігін сипаттайтын критерий. Бұл критерий
кӛрініс, дыбыс, түс, қозғалыс, қимыл және аудиторияға қатты әсер етет алатын
басқа да факторларды үйлестіретін телевизияда айтарлықтай жоғары.
Ӛткізуді ынталандыру
Ӛткізуді ынталандыру сату кӛлемдерін арттыру немесе нарыққа жаңа
ӛнімді енгізуге арналған
Ӛткізуді ынталандыру келесі шараларға бағытталған:
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1.Ӛнімді түпкі тұтынушыға сату
Мақсаттар: ӛнімнің үлкен кӛлемін пайдалану мен сатып алуды кеңейту;
бәсекелестердің ӛнімдерін пайдаланушыларды тарту; пайдалану еместер
арасында ӛнім сынамасын тарату.
Құралдар: үлгілер; купондар; қаражатты қайтару туралы ұсыныс; сату
орындарында таныстырылым кӛрсетілмедері.
2.Кӛтерме және бӛлшек сауда кәсіпорындары
Мақсаттар: ассортиментке жаңа тауарларды қосу; маусымдық емес сатып
алуларды үстемелеу; жаңа кәсіпорындармен байланыс орнату.
Құралдар: тауарларды несиеге беру; сатып алу үшін сыйақы беру (белгілі
бір уақыт аралығында алынған тауарға жеңілдіктер мен ассортиментке жаңа
ӛнімді қосу); дилерге жарнама жасау және ӛнімді таратқаны үшін үстеме тӛлеу.
3.Ӛткізу жӛніндегі мамандар
Мақсаттар: жаңа ӛнімді қолдауды үстемелеу.
Құралдар: комиссиялық алымды тӛлеу.
Қоғаммен байланыс және беделді сақтау
Мақсаттар: әлеуетті тұтынушыларда кәсіпорын туралы оң кӛзқарас
қалыптастыру.
Құралдар: баспасӛз хабарламалары, баспада және басқа да бұқаралық
ақпарат құралдарында тегін жарияламыдар, заңнамалық және биліктің
атқарушы органдарында лоббилендіру.
Қоғаммен
жұмыс түрлі аудиторияға:
акционерлер, фирманың
қызметкерлері; биліктің ресми органдары; тұтынушылар; ӛткізу арналарына
бағытталуы мүмкін.
Заманауи маркетинг мақсаттар мен маркеингтің стратегиялық
тұрғысынла бекітілген стратегиялар есебімен ілгерілету бюджетін жоспарлауды
талап етеді.
Орта есеппен ӛнеркәсіп саласындағы жарнама берушілер таза табыстың
0,5-1%-ын жарнамаға жұмсайды, ал тұтыну салаында – 2-3%.
Тауарды ілгерілету тиімділігін бағалауда ілгерілету шығындарын қоса
алғанда кампания жүргізуде сатылымдар кӛлемін «бастапқыда», «барысында»
және «кейін» салыстырады.
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Кәсіпкерлік ұғымы және түрлері
Шағын және орта кәсіпкерлік (ШОК).
Бірінші түрі – шағын және орта кәсіпорындарды (шок) ұйымдастыру. Бұл бизнес
жиі жергілікті нарық үшін бір адаммен құрылады. Нәтижесінде нарыққа қызмет
кӛрсететін шағын немесе орта компания шығады. Осы жағдайда бақылау әдетте қатаң.
Мысалы, ол әсіресе отбасылық бизнесте маңызды. Бұл үшін оның негізін
қалаушылардың жеке тәуелсіздігі мен жақсы табысы ӛтемақы болып табылады.
Әдетте, мұндай бизнесті ұйымдастыру үшін тым кӛп ақша қажет емес, себебі мұндай
компанияларға қаражат салу кезінде түсімнен қайтарым және жаңа жұмыс орындарын
құру салыстырмалы түрде жоғары. Бұл кәсіпорындар географиялық жағынан
шашыраңқы, ал құрылатын жұмыс орындары әдетте «экспортталмайды», яғни ӛндіріс
құнын тӛмендету үшін басқа ӛңірлерге шығарылмайды. Жиі мұндай бизнес қызмет
кӛрсету немесе басқа компаниялардың ӛнімдерін бӛлшек сату болып табылады. Негізгі
ерекше фактор – жергілікті нарықтарға шоғырлану.
Инновациялық кәсіпкерлік (ИК). Инновациялық кәсіпкерлік аса қауіпті және
ӛршіл жолмен жүріп жатыр. ИК айналысатындар ӛздерінің мүмкіндіктері бойынша
жергілікті нарықтан асатын кең нарыққа шығуға үміттенеді. Олар ӛз ӛнімін әлемдік
немесе ең болмаса аймақтық деңгейде сатпақ. Мұндай кәсіпкерлер әдетте топпен
жұмыс істейді. Олардың бизнесі белгілі бір технологияларды, әдістерді, бизнесмодельдерді қолдануға немесе қолданыстағы компаниялармен салыстырғанда оларға
айтарлықтай бәсекелестік артықшылық беруге арналған басқа да инновацияларға
негізделген.
Олар кәсіпорынның бақылауына қарағанда капитал құруға мүдделі, және жиі
оның бір бӛлігін ӛзінің амбициялық жоспарларын қолдау үшін сатуға дайын. Мұндай
компаниялар ӛз қызметін ӛрістету қиын болғанымен, ЖК ӛкілдерінің экспоненциалды
ӛсуі әдетте сатып алушылардың қолдауын алғаннан кейін күшейе түседі.
Инновациялық кәсіпкерлік компанияға бақылауды жоғалтудың және құқықтардың
бір бӛлігін инвесторларға берудің бағасының ӛсуіне мүдделі.
Егер ШОК кәсіпорындары әдетте ӛссе, бірақ салыстырмалы түрде аз қалса
(рас, әрдайым емес), онда ЖК «кӛп немесе ештеңе»принципін басшылыққа алады. Ӛз
амбицияларын қанағаттандыру үшін олар халықаралық нарыққа шығу үшін тез ӛсуі
керек. ЖК – бұл, әдетте, егер осының арқасында бизнес бәсекеге қабілетті болса,
аутсорсингке оңай кӛшірілетін «экспортталатын» жұмыс орындары бар компаниялар.
Мұнда географиялық шашыраңқы орналасу туралы әңгіме сирек кездеседі –
олар инновациялық кластерлерде шоғырланады. Әдетте мұндай кәсіпорындарға кез
келген инвестициялар бірден нәтиже бермейді (түсімнің ӛсуі немесе жұмыс орындары).
Қысқа мерзімді перспективада ШОК-моделі неғұрлым тиімді. Бірақ белгілі бір
шыдамдылық кезінде ИКкомпаниялар үздік табысқа жетуіне қабілетті: Apple, Google,
Hewlett-Packard және басқа да әлемге әйгілі корпорацияларды еске түсіреміз.

Дереккөз: «Business Harvard Review» журналы, 2016 жыл, мамыр .
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3. КӘСІПОРЫНДА ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ

3.1. Кәсіпорындағы құжаттар ағыны
Кәсіпорын қызметтің барлық түрлерінің құжаттамасы болуы керек.
Сондықтан кәсіпорынды тіркеуден кейінгі қадам дұрыс құжат айланылым
ұйымдастыру болмақ.
Құжат айналымы – құжаттарды алу немесе құрудан бастап лһорындауды
аятау немесе жӛнелтуге дейінгі құжаттардың қозғалысын ұйымдастыру. Құжат
айналымын дұрыс ұйымдастыру құжаттардың жедел ӛңделуіне, бӛлімдер мен
ӛкілетті қызметкерлердің біркелкі жүктелуіне ықпал етеді, жалпы басқаруға оң
әсер етеді.
Құжаттарды, әсіресе қаржылық құжаттарды уақтылы ӛңдемеу теріс
экономикалық салдарға әкеп соғуы мүмкін. Сондықтан құжат айынылымын
рационалды ұйымдастыру, құжаттарды тез әрі нақты ӛңдеу және оларды
орындауға жіберуге қашанда баса назар аударылады.
Ұйымдағы құжат айналымы ақпаратты ӛңдек пунктері арасында жүретін
құжаттар ағыны түрінде іске асыралады (ұйымдар, мекемелер жетекшілері,
құрылымдық бӛлімшелердің жетекшілері, мамандар, іс-қағаздарды жүргізетін
қызметкерлер).
Кәсіпорынның барлық құжаттары 3 құжат ағынына: кірме (келіп түсетін)
құжаттар, шығыс (жӛнелтілетін) құжаттар, ішкі құжаттар болып бӛлінеді.
Құжат ағынының әрқайсысы құрамы, саны, ӛңдеуі және қозғалысында
ӛзіндік ерекшеліктерге ие.
Барлық ағындардың құжаттардың бір жыл ішіндегі саны кәсіпорынынң
құжат айналымының кӛлемін құрады. Құжат айналымының шамасы кеңсе
персоналының қажетті санын есептеу, іс-қағаздарды механикаландыру мен
автоматтандыру тиімділігін есептеу үшін қажет.
Кәсіпорында рационалды құжат ағындарын жобалауда негзгі топттар мен
құжаттар топтарының қозғалу схемаларын құрады. Бұл шара құжаттарды
ӛңдеудің рационалды маршруттары мен кезеңдерін белгілеуге, қозғалу
жолларын, құжаттардың түрлі санаттарын ӛңдеу тәртібін сәйкестендіруге, осы
негізде кәсіпорындағы құжаттармен жұмыстың мақсатты тәртібін орнатуға
мүмкіндік береді.
Құжат айналымының схемаларын кеңсе басшылығы әзірлейді және
мүдделі құрылымдық бӛлімшелер басшыларымен келісіледі. Кәсіпорын
басшысы құжаттарды ӛткізу схемаларын бекітеді. Схемалар әр түрлі санаттағы
құжаттарға арналып әзірленеді. сыналған схемалар кеңседе іс-қағаздар
жӛніндегі нұсқаулықтарға енгізіледі.
Әр кәсіпорындағы құжат айналымды ұйымдастыру келесі талаптарға сай
болуы шарт:
1. Құжаттар қозғалысы тікелей ағынды болуы шарт, яғни қайтпалы,ирек
қозғалысты және басқа да маршруттардан тұрмауы тиіс.
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2. құжаттар бір құрылымдық бӛлімшеде немес бір орындаушыда бір рет
болу принципіне негізделуі керек.
3. құжаттың сол немесе басқа инстанцияда болуы оны ӛңдеу
қажеттілігімен және тиісті технологиялық ережелермен қатаң түрде шартталуы
керек.
4. іс-қағаздар саласында құжаттардың тұрып қалу уақытын қысқарту үшін
құжаттарды ӛңдеу бойынша түрлі операцияларды қатар орындау қажет.
Құжаттарды ӛңдеу және қозғалысының технологиялық тізбегінде келесі
кезеңдерді атауға болады:


құжаттарды қабыладу және бастапқы ӛңдеу,



құжаттарды алдын ала қарастыру мен бӛлу,



тіркеу,



орындалуын бақылау,



ақпараттық-анықтамалық жұмыс,



құжаттарды орындау,



құжаттарды жӛнелту.

3.2. Құжаттарды жүйелеу мен сақтау
Істер номенклатурасы
Істер номенклатурасы – кәсіпорында жүргізіле бастаған істердің
белгіленген тәртіпте рәсімделген, сақтау мерзімдері кӛрсетілген бектілген
жүйелі тізімі. Істер номенклатурасы орындалған құжаттарды істерге тарату және
топтау схемасы (жіктеу схемасы), құжаттар мен істерді, оларды сақтау
мерзімдерін индекстеу кӛрсеткіші, сондай-ақ орындалған құжатттарға
анықтамалық картотеканы құру схемасы ретінде қолданылады, кәсіпорынның
іс-қағаздары мен архивінде уақытша сақталатын істер үшін есептік құжат болып
табылады.
Істер номенклатурсы құжаттардың мазмұны мен түрлері бойынша
жылдам табу үшін қажет. Номенклатураның қаншалықты сапалы құрылғаны
құжаттармен тез жұмыс істеу тиімділігі және олардың сақталуы байланысты. Әр
кәсіпорында номенклатураның болуы міндетті.
Істер номенклатурсы нақты, болжалды және үлгілік болуы мүмкін. Бұдан
бӛлек,
істер
номенклатурсын
құрылымдық
бӛлім
және
кәсіпорын
номенклатурасы деп жіктейді.
Нақты номенклатурасы нақты кәсіпорын немесе құрылымдық бӛлімшенің
құжаттарын білдіреді.
Болжалды немесе үлгілік істер номенклатуралары бірдей қызмет түрі бар
кәсіпорындардың белгілі бір санатындағы құжаттарды және құжаттама құрамын
бейнелейді. Үлгілік номенклатура міндетті, ал болжалды – ұсынылмалы мәнге
ие.
Істер номенклатурсын құрудың алдында ұйымдарда дайындық жұмысы
жүргізіледі, оның мақсаты – іс-ғақаздарда қозғалған істердің есебін, олардың
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кейінге қалдырылған құжаттардың түрлері мен мазмұнына сәйкестігі, олардың
жұмыс бағыттары мен ұйым қызметінің мәселелеріне сәйкес дұрыс жіктелуі
қамтамасыз ету.
Құрылымдық
бӛлімшелер
де,
тұтастай
кәсіпорында
да
іс
номенклатурасын құру бойынша жұмысты с-қағаздар қызметі үйлестіреді, және
әдеттегідей олардың ұйымдастырушылық құрылымы мен бағыттарын, сондайақ істердің атаулары тұжырымдалатын және оларды қалыптастыру принциптері
анықталатын құжаттар жиынтығын зерттеуді қамтиды. Іс номенклатурасы
«Қызметтің қолданыс үшін» грифімен құжаттарды топтау үшін атаулар,
анықтама картотекалар енгізіледі.
Бекітілген істер номенклатуралар тұрақты сақтау құжаттары болып
табылады және ұйымның іс-қағаздар қызметі жұмысының құрамына енгізіледі.
Егер кәсіпорында мұндай қызмет болмаса, олар кеңсе менеджерінің істері
құрамына енгізіледі.
Істер номенклатурасы бекітілгеннен кейін құрылымдық бӛлімшелер мен
қоғамдық ұйымдар құжаттарды ӛз жұмыстарында пайдалану үшін тиісті
бӛлімдерінен үзінділерді алады.
Құжаттарды мемлекеттік сақтауға бермейтін кәсіпорынның сарапшылық
комиссиямен мақұлданған
істер номенклатурасы
жыл сайын кәсіпорын
басшысымен бекітіледі.
Кәсіпорын істер номенклатурасы кем дегенде бес жылда бір рет қайта
қарастырылады. Кәсіпорын функциясы мен құрылымының түбегейлі ӛзгеруі
жағдайында номенклатура қайтадан құрылып, мақұлданып, бекітіледі.
Кәсіпорынның мемлекеттік мұрағат қызметінің тиісті мекемесімен әр
жылдың соңында келісілген істер номенклатурасы нақтыланады, оны кәсіпорын
басшысы бекітеді және жаңа күнтізбелік жылдың 1 қаңтарынан бастап
қолданысқа енгізіледі. Жыл ішінде бекітілген номенклатура істердің аяқталуы
туралы, жаңаларды қосу туралы мәліметтерге енгізіледі.
Істерді қалыптастыру
Орындалған құжаттарды істерге топтау істерді қалыпастыру деп аталады.
Іс – қандай да бір беглісі бойынша қалыпастырылған, қатты мұқабаға
жианлаған, белгілі бір қағижаларға сүйеніп әрісмделген құжаттардың жиынтығы.
Істерді қалыптастыру келесі негізгі талаптарға жауап беруі тиіс:
құжаттарды ӛңдеу және іздеудің жылдамдығы; құжаттық қызмет кӛрсету;
құжаттардық сақталуы. Іске МемСТ талаптарына сәйкес рәсімделген
орындалған құжаттар ғана салынады (түпнұсқалары немесе расталған
кӛшірмелері). Іс атауына сәйкес келмейтін, дұрыс рәсімделмеген құжаттар
(орындаушыға қайта ӛңедеу үшін қайтарылады) қайтаруға жататын құжаттар,
черновиктер, нұсқалар, кӛбейтілген кӛшірмелер іске салынбайды.
Істерді қалыптастыру тәртібі белгілі бір кәсіпорын, фирманың іс
қағаздарын жүргізу жӛніндегі нұсқаулығында кӛрсетілген, белгілі бір нормативтік
актілерді ескере отырып, істердің жекелеген санаттарын қалыптастыру
ерекшеліктерін (бар болса) кӛрсете отырып жүргізілуі керек. Файлдарды
қалыптастыруға және сақтауға кәсіпорынның жауапты қызметкерлері осы
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нұсқаулықты басшылыққа алуы керек.
Істерді құжаттардың түзілу орны бойынша ӛқұрылымдық бӛлімшеде
қалыптастырып сақтайды. Істерді дұрыс қалыптастыру кәсіпорында үнемі ӛсіп
жатқан құжатты ауқымда қажетті құжаттарды жедел табуға мүмкіндік береді,
олардың сақталуын қамтамасыз етеді, іс-қағаздарды ұйымдастыруда тәртіпті
орнатады.
Кәсіпорын жетекшісінің істерін қалыптастыруды кәіспорын жетекшісінің
бақылауымен кеңсе менеджері жүргізеді.
Істерді қалыптастыру кәсіпорынынң алдын ала құрылған номенклатурасы
бойынша атауларға сәйкес іске асыралады.
Істердің атаулары қысқа әрі осы істе жатқан құжаттардың мазмұнына
қарай сәйкес болуы керек.
Істі бірден жыл басынан қалыптастыруды бастайды. Сондықтан
номенклатурда әр аталған құжатқа жыл басына қарай папка арналуы керек. Істе
онда,ы номенклатурада қарастырылған құжаттар ғана тігілуі керек.
Заголовки дел должны быть краткими и соответствующими смысловому
содержанию документов, находящихся в данном деле. Басқа құжаттар
табылған жағдадйда оларға дербес іс ашылады, ал оның атуы істер
номенклатурасына резервті нӛмірмен жазылады.
Тұрақты және уақытша сақтау құжаттары жеке істерге топтастырады
(жеке түпнұсқалары мен кӛшірмелері, жылдық, тоқсандық, айлық жоспарлар
мен есептер). Ерекше жағдайларда бәр мәселені қараумен байланысты
тұрақты және уақытша сақтау құжаттарді бір іске – регистр немесе тікпе папкаға
топтастырады. Осы құжаттарды қарастырудан, шешім қабылдау және істі
жабудан кейін тұрақты сақтау құжаттары алынып, тұрақты сақтау ісіне
ауыстырылады.
3.3. Құжаттарды ары қарайғы сақтау және пайдалануға дайындау
Іс-қағаздар процесінің соңғы кезеңі атқарушы құжаттарды сақтау және
пайдалануға дайындау.
Орындалған құжаттарды ары қарай сақтау және пайдалануға дайындау
келесі шараларды қамтиды:

Құжаттардың ғылыми
сараптама (бағалау) жүргізу.

және

практикалық

құндылықтарына

 Істерді рәсімдеу.
 Тұрақты және ұзақ мермізді сақтау құжаттарын сипаттау.
 Олардық сақталуын қамтамасыз ету.
 Істерді кәсіпорын мұрағатына, яғни ведомстолық архивке беру.
Ведомстволық архив ұйымдар мен кәсіпорындардың
мемлекеттік сақтауға ӛткізуге дейін сақтауды іске асырады.

құжаттарын

Құжаттар құндылығын сараптау іс-қағаздарда істер номенклатурасын
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құруда, оларды қалыптастыруда жүргізіледі.
Құжаттардың құндылығын сараптау – бұл құжаттардың сақталу уақытын
және оларды мемлекеттік сақтауға таңдауды анықтау мақсатында олардың
құндылығы принциптері мен ӛлшемдеріне негізделген құжаттарды зерттеу.
Құжаттардың құндылығын сараптау, іріктеу және дайындау, оларды
мемлекеттік сақтауға ӛткізуге дайындау, сондай-ақ құжаттардың әртүрлі істерге
тағайындалуының дұрыстығын бақылау және құжаттың құндылығын тексеруге
әдістемелік кӛмек кӛрсету ұйымдастыру және жүргізу үшін тұрақты жұмыс
істейтін сарапшылық комиссиялар құрылады. Ереже әзірленеді, онда оның
функциялары, құқықтары мен жұмыс істеу тәртібі анықталады.
Істі рәсімдеу – істі қайта есепке алу, беттерді нӛмірлеу, растау
қолтаңбаны, құжаттардың ішкі сипатын құру бойынша кешенді жұмыс; рәсімдеу
істің іс-ғазадарда растаудан басталып,
іс қозғалған күнтізбелік жыл
аяқталғаннан кейін оны ведомстволық мұрағатқа ӛткізуге дайындау процесінде
аяқталады.
Іс-қағаздар қызметінің жұмыскерлері істерді рәсімдеумен айналысады.
Сақтау мерзіміне қарай істерді ішінара немесе толық рәсімдеу жүргізіледі.
Толық рәсідеуге тұрақты, ұзақ мерзімді (10 жылдан астам) сақтау және
жеке құрам бойынша істер жатады.
Уақытша (10 жылға дейін) сақтауға жататын істер ішінара рәсімдеуге
жатады, оларды тікпе папкаларда, құжаттарды ішкі қайта жүйелеусіз , беттерді
нӛмірлемей, сондай-ақ растау қолтаңбаны құрусыз сақтауға рұқсат етіледі.
Толық рәсідеуге тұрақты, ұзақ мерзімді (10 жылдан астам) сақтау және
жеке құрам бойынша істер рәсімдеуде келесі реквизиттер кӛрсетіледі:
 Кәсіпорын атауы және оның тікелей есеп беруі;
 Құрылымдық бӛлімшенің атауы, іс индексі;
 Іс құжаттарына аннотация (аса құнды қағаздардан түратын тұрақты
сақтау істер үшін); іс датасы (топ, бӛлік); істегі беттер саны; істі сақтау мерзімі;
істің архивтік шифрі.
Әдетте құжаттарды сақтаудың келесі мерзімдері кӛрсетіледі.
Сақтау мерзімдері бойынша құжаттар тізімі
№
п/п

Құжат атауы

1

Бухгалтерлік
жазбалар

2

Бухгалтерлік есеп жүргізуге негіз болатын бастапқы
құжаттар және оларға қосымшалар кассалық,
банктік құжаттар, банктік есептер, жұмыс кестелері,
мүлікті қабылдау және есептен шығару актілері,

40

Сақтау мерзімі
есептер,

теңгерімдер,

түсіндірме

тұрақты

5 жыл

материалдар, аванстық есептер және т.б.)
3

Жұмыскерлер мен қызметерлер, зейнеткерлердің
жеке шоттары

75 жыл

4

Жеке шоттар болмаған жағдайда есептік және
есептік-есеп айырысу ведомостар

75 жыл

5

Ақшалай сомалар мен тауарлық-материалдық
құндылықтарды алуға арналған сенімхаттар

5 жыл

6

Жәрдемақы, зейнетақы, еңбекке
парағын тӛлеу туралы құжаттар

жарамсыздық

5 жыл

7

Салықтар
бойынша
анықтамалар

алу

туралы

5 жыл

8

Дебиторлық берешек бойынша келісімшарттар
(анықтамалар, актілер, міндеттемелер, жазысулар)

5 жыл

9

Келісімшарттар, келісімдер, оларға қосымшалар

Жарамдылық
мерзімі аяқталған
соң 3 жыл

жеңілдік

(шаруашылық, еңбек шарттар)
10

Материалдық жауапкершілік туралы келісімшарттар

Материалдықжауапты
тұлғаларды
жұмыстан
шығарған соң 5
жыл

4. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК
ҚР Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес
азаматтардың,
қандастардың
заңды тұлғалардың
кәсіпкерлік болып табылады.

дербес,

бастамашылық

қызметі

Кәсіпкерлер мүлікті пайдалану, тауарларды ӛндіру, сату, жұмыстарды
орындау, қызметтер кӛрсету арқылы таза кіріс алуға бағытталған
- жеке меншік құқығына (жеке кәсіпкерлікке)
-не шаруашылық жүргізу құқығына
-немесе мемлекеттік кәсіпорынды жедел басқару құқығына (мемлекеттік
кәсіпкерлікке) негізінде таза кіріс алады.
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Жеке тұлға кәсіпкерлік субъектісі ретінде жеке кәсіпкер (ЖК) болып
тіркелуі керек.
Заңды тұлға кәсіпкерлік субъектісі ретінде ұйымдастырушылық-құқықтық
формада құрылады.
Жеке кәсіпкерлер ірі кәсіпкерлік субъектілері бола алмайды.
Кәсіпкерлік субъектілері келесі санаттарға жатады:




Шағын кәсіпкерлік, соның ішінде микро кәсіпкерлік субъектілері;
Орта кәсіпкерлік субъектілері;
Ірі кәсіпкерлік субъектілері.

Мына немесе
байланысты:



басқа

санатқа

жатқызу

келесі

факторларға

Жұмыскерлерді орташа жылдық санына
Орташа жылдық кіріске

Кәсіпкерлік субъектілері жұмыскерлерінің жылдық орташа саны:
-осы субъект филиалдарының, ӛкілдіктерінің және басқа да оқшауланған
бӛлімшелерінің жұмыскерлерін,
-жеке кәсіпкердің ӛзін қоса алғанда, барлық жұмыскерлер ескеріле
отырып айқындалады.
Орташа жылдық кіріс сомасы деп:



Жылдық кіріс жиынтығы
Немесе кәсіпкерлік субъектілерінің кірісі саналады

Шағын кәсіпкерлік субъектілері:

заңды тұлға құрмаған дара кәсіпкерлер

және жұмыскерлерінің жылдық орташа саны
100 адамнан аспайтын
және жылдық орташа кірісі республикалық бюджет туралы заңда
белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын үш
жүз мың АЕК-тен аспайтын, кәсіпкерлікті жүзеге асыратын заңды тұлғалар.
Микро кәсіпкерлік субъектілері:



белгіленген
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жұмыскерлерінің жылдық орташа саны
он бес адамнан аспайтын
немесе жылдық орташа кірісі республикалық бюджет туралы заңда
және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста болатын

отыз мың еселенген АЕК мӛлшерінен аспайтын, жеке кәсіпкерлікті жүзеге
асыратын шағын кәсіпкерлік субъектілері.
Келесі қызметтерді іске асыратын ЖК және заңды тұлғалар орта
кәсіпкерлік субъектілері саналады:
1) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына
байланысты әрекет;
2) акцизделетін ӛнімді ӛндіруді және (немесе) кӛтерме саудада ӛткізу;
3) астық қабылдау пункттерінде астық сақтау жӛніндегі қызмет;
4) лотереялар ӛткізу;
5) ойын бизнесі саласындағы қызмет;
6) радиоактивті материалдардың айналымына байланысты қызмет;
7) банк қызметін (не банк операцияларының жекелеген түрлерін) және
сақтандыру нарығындағы қызмет (сақтандыру агенті қызметінен басқа);
8) аудиторлық қызмет;
9) бағалы қағаздар нарығындағы кәсіби қызмет;
10) кредиттік бюролар қызметі;
11) күзет қызметі;
12) азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының
айналымына байланысты қызмет.
Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сәйкес ойын бизнесі
салығын, тіркелген салықты және бірыңғай жер салығын тӛлеушілер болып
табылатын жеке кәсіпкерлік субъектілері үшін жұмыскерлердің саны бойынша
ӛлшемшарт пайдаланылады.
Ірі кәсіпкерлік субъектілері:



жеке кәсіпкерлер
және заңды тұлғалар болып табылады

Ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қойылатын критерийлер:



жұмыскерлердің орташа жылдық саны 250-ден астам адам
және (немесе) жылдық орташа кірісі республикалық бюджет туралы
заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарында қолданыста
болатын АЕК-тің үш миллион еселенген мӛлшерінен асатын дара кәсіпкерлер
мен заңды тұлғалар.

43

4.1. Кәсіпкерлік субъектіні мемлекеттік тіркеу
Бизнесті тіркеу келесі шараларды қамтиды:
1)
тіркеуші орган мемлекеттік тіркеуге берілген құжаттардың
Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес келуін тексереді;
2)
бизнес-сәйкестендіру нӛмірімен (ары қарай – БСН)
мемлекеттік тіркеу туралы анықтама беріледі;
3)
ЖШС мәліметтерін Бизнес-сәйкестендіру нӛмірлер ұлттық
тізіліміне енгізу.
Ӛкілетті органда тіркелуге келесі фактілер жатады:
1)
заңды тұлғаны құру, филиал және ӛкілдіктердің есептік
тіркеуін құру:
2)
заңды тұлғаны, филиал және ӛкілдікті қайта тіркеу;
3)
заңды тұлға, филиал және ӛкілдіктің құрылтайшы
құжаттарына енгізілген ӛзгерістер мен толықтырулары тіркеу;
4)
заңды тұлға, филиал және ӛкілдікті қайта құру және қызметін
тоқтату.
Уәкілетті тіркеуші органдар
1.

Әділет органдары:

Веб-сайт http://www.adilet.gov.kz/
119 қоңырау шалу тегін
58-00-58 (Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, қоңырау шалу тегін)
Сенім телефоны +7 (7172) 74 06 37
2. ҚР Ұлттық банкі – заңды тұлғаларды – Алматы қаласы ӛңірлік
қаржы орталығының қатысушыларын тіркеу.
Нормативтік актілер

«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен
ӛкілдіктерді есептік тіркеу туралы» ҚР 1995 жылғы 17 сәуірдегі №2198
Заңы;

«Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен
ӛкілдіктерді есептік тіркеу жӛніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» ҚР
Әділет министрінің 2007 жылғы 12 сәуірдегі №112 бұйрығы.
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«Тӛлемге қабілетті сатып алушылар» тығырыққа тіреген жағдайда
Тӛлемге қабілетті сатып алушылар шын мәнінде ӛнімнің табыстылығын
анықтайды. Алайда, олармен байланысты екі қауіп бар, олар жаңа нарықты
құру кезінде кездеседі. Біріншісі – «барлығы үшін сату». Мұндай идея барлық
стартаперлардың басына келеді. Ол кез келген сатып алушының қажеттілігін
қамтитын ӛнім жасауға дайын болудан тұрады.
Мысалы сіз жаңа полимер ойлап таптыңыз делік. Ол матаны бұрынғыдан
қарағанда және бәсекелестеріне қарағанда су ӛткізбейтін етеді. Алдымен сіздің
құрбыңыз Салли: «Мен газеттен туристік құрылғы – нарықты гүлдендіреді деп
оқыдым» деген хабар айтады. Ол шатыр сатып бастауды ұсынады.
Сосын оның туыс бауыры Джо су ӛткізбейтін ішкиімді мақтай бастайды.
Кӛрші болса ең тиімді бизнес – балаларға арналған жуылатын ойыншықтар деп
санайды. Бірақ, бұл керемет заттардың барлығын дасау үшін қыруар уақыт пен
қаржы қажет. Бір ӛніммен жұмыс жасай бастағанда оны сатып алатын
сатушылардың аз екенін байқайсыз, бизнесті тиімді қылу үшін сіз әлбетте
қаржыңызды ортайтасыз. Демек, сіз пайда әкелетін нарық таппағанша ештеңе
ӛндіре алмайсыз.
Екінші қауіп – «қытай синдромы». Бұл жаңа нарық құру емес,
қолданыстағы, ірі нарыты тауып, сол арқылы ӛз үлесіңді алу және жемісін
кӛруге тырысу. Шынымен де: егер сіз Қытайдағы (халық саны 1,3 млрд адамды
құрайды) тіс щеткасы нарығының жоқ дегенде 0,1 пайызына қол жеткізсеңіз,
тапқан табысыңыз ӛзіңізге артылып жетеді. Сіз шамамен былай ойлайсыз:
«Ғаламторда Қытайда 1,3 млрд адам тұрады деп жазады. Егер олардың
барлығында тіс болатын болса, онда нарықтың мӛлшері 1,3 млрд сатып алушы.
Мен оларға арнап арнайы тіс щеткасын жасап, бірінші жылы ақ ӛз үлесімді
аламын, мысалға нарықтың 0,1 пайызы. Егер әрбір адам жылына үш тіс
щеткасын алса, біз жылына 3,9 млн дана сата аламыз. Бір данасына бір доллар
– бұл жыл сайын 3,9 млн доллар, сонымен қатар әрі қарай дамытуға да
кӛптеген мүмкіндіктер қалады. Нарықты бұлайша талдау «кестемен ойын» деп
аталады. Тек сіз неліктен сіздің ӛніміңізді сатып алатынын және сіздің үлесіңіз
неліктен ӛсетінін дәлелдеген жоқсыз. Сіздің ешбір болжамыңыз сатып
алушылардан алынған деректермен дәлелденбеген. Мүмкін сіз Қытайда да
мүлде болмаған шығарсыз. Егер барлығы осылайша оңай болса, неліктен кез
келген адам осы елде тіс щеткасын сатумен айналыспайды? Елеулі ресурстары
бар үлкен компаниялар нарықтағы үлесті арттыру үшін күреске мүмкіндік бере
алады. Бірақ бастаушы кәсіпкерлердің мұндай мүмкіндіктері жоқ. «Қытай
синдромына» берілмеңіз. Ресурстарыңызды пайдаланыңыз және сіз басым
болатын тар, әбден белгілі бір жаңа нарықты қалыптастырыңыз.
«Кәсіпкердің нұсқаулығы. Кәсіпті іске қосудан бастап тұрақтандыруға дейін 24 нақты
қадам» кітабынан.
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Қазақстанда бизнесті тіркеу

1. Тіркеу электронды үкімет e-gov.kz іске асырылады.
Бизнесті тіркеу іүшін шағын кәсіпкерлік субъектілеріне веб-порталдың
«Бизнесті тіркеуә бӛіліміне электронды ӛтінім беру қажет.
Орта және ірі кәсіпкерлік субъектілерін тіркеу «электронды үкімет»
порталында, сондай-ақ белгіленген тәртіпті Халыққа қызмет кӛрсету
орталығында (ары қарай – ХҚКО) іске асырылады.
Қайта құру жолымен құрылған ЖШС-ны тіркеу міндетті түрде тіркелмек
ЖШС-ның құрылған жері бойынша ХҚКО-да жүргізілуі керек.
2.
ХҚКО арықылы, келу тәртібі
Қазақстан бойынша ХҚКО байланыс деректері e-gov.kz сайтында
3.
Әділет министрлігінің аумақтық органдары:
Қазақстан бойынша Әділет министрлігің
байланыс деректері e-gov.kz сайтында

аумақтық

органдарының

4.2. Жеке кәсіпкерлікті тіркеу
2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда жеке кәсіпкерлікті тіркеуді
оңтайландырды, өтініш беру тәртібі хабарлама беру тәртібіне ауысты.
Жеке тұлғалардың мемлекеттік кірістер органына кәсіпкерлік қызметті
бастау туралы тӛқменде кӛрсетілген бір тәсілмен хбарландыруы жеткілікті:
1)
электронды түрде
еlicense.kz. порталы арқылы;
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(онлайн)

–

«электронды

лицензиялау»

2)
арқылы.

келу тәртібінде – мемлекеттік кірістер органдарына тікелей жүгіну

Хабарлама беру ӛтінімді жіберу мезетінен бастап бизнеспен айналысуға
мүмкіндік береді және жеке кәсіпкерлік ретінде тіркеу іске асырылады, бұл
қызмет түрі тегін кӛрсетіледі.
Жеке кәсіпкерлікті онлайн тіркеу процедурасы
Кәсіпкерлік қызметті бастау туралы хабарламаны жіберу үшін
elicense.kz порталында тіркеуден ӛту керек (нұсқама PDF форматында).
elicense.kz тіркеуден кейін «Жеке кәсіпкер ретінде қызметті бастау туралы
хабарлама» қызметтің парақшасына ӛту қажет.
Аталған сілтеме elicense.kz
порталдың басты парақшасындағы оң
блогында, сондай-ақ eGov.kz порталының «Бизнеске → Юизнесті тіркеу мен
дамыту → «Бизнесті тіркеу мен тарату» бӛлімінде ең танымал қызметтердің
біріне айналды.
Қызметтің парақшасында «Қызметке онлайн тапсырыс беру» түймесін
басу қажет, содан кейін сізге лицензиарды, яғни мемлекеттік кірістер органын
таңдау ұсынылады, онда сіз жеке кәсіпкер ретінде тіркеі есебінде тұрасыз.
Ары қарай мемлекеттік кірсітер органын таңдаған соң ашылған терезеде
ӛтінім жолақтарын толтыру сұралады. Егер ЭЦҚ арқылы авторизациядан
ӛтсеңіз, онда жолақтардың басым бӛлігі автоматты түрде толтырылады.
Осы парақшаның соңғы бӛлімінде «Мемлекеттік кірістер органынан
растау сұратымы» тармағы бар, онда «Жіберу» түймесін басып, жеке
кәсіпкерлікті түркеу мүмкіндігі туралы мақұлдауды күту керек.
«Ары қарау» түймесін басқан соң бос жолақтары бар терезе ашылады,
онда болашақ кәсіпорынның реквизиттері мен параметрлерін – мекенжайы,
атауы, қызмет түрі (ЭҚЖЖ) және тӛменде кӛрсетілген салық салудың бір
режимін кӛрсету керек:
1.
патент негізінде арнайы салық режимі (талаған режимді таңдау
кезінде кәсіпкерлік қызметті бастау туралы хабарламамен бір уақытта патент
құнын есептеу мемлекеттік кірістер органына ұсынылады);
2.
3.
4.
5.

оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимі;
белгіленген есептеуді пайдаланумен арнайы салық режимі;
шаруа (фермерлік) қожалықтарға арналған арнайы салық режимі;
жалпыға бірдей белгіленген тәртіп.

Қалыптастырылған сұратым ЭЦҚ-мен расталады, одан кейін 1 жұмыс күні
ішінде жеке кәсіпкерлікті есепке қою іске асырылады.
Жеке кәсіпкерлікті келу тәртібінде тіркеу процедурасы
Жеке кәсіпкерлікті келу тәртібінде тіркеу үшін жеке тұлғаға кәсіпкерлік
қызметті бастау туралы хабарламаны толтырып, оны салық органына тапсыру
қажет.
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Кәсіпкерлікті бастау туралы хабарламада талап етілетін реквизиттер:
мекенжайы, атауы, қызмет түрі (ЭҚЖЖ), және салық режимдерінің біреу
толтырылады:
1.
патент негізінде арнайы салық режимі (талаған режимді таңдау
кезінде кәсіпкерлік қызметті бастау туралы хабарламамен бір уақытта патент
құнын есептеу мемлекеттік кірістер органына ұсынылады);
2.
3.
4.
5.

оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимі;
белгіленген есептеуді пайдаланумен арнайы салық режимі;
шаруа (фермерлік) қожалықтарға арналған арнайы салық режимі;
жалпыға бәрдей белгіленген тәртіп.

Жеке кәсіпкерлікті тіркеу 1 жұмыс күні ішінде іске асырылады.
4.3. Заңды тұлғаны тіркеу
Заңды тұлғаларды мемлекеттiк тiркеу мемлекеттік тіркеуге ұсынылған
құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестiгiн тексерудi,
Бизнес-сәйкестендіру нӛмiрi беріле отырып, оларға мемлекеттiк тiркеу туралы
анықтама беруді, заңды тұлғалар туралы мәлiметтердi Бизнес-сәйкестендiру
нӛмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiне енгiзудi қамтиды.
Филиалдар мен ӛкілдіктерді есептік тіркеу есептік тіркеуге ұсынылған
құжаттардың Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкестігін
тексеруді, Бизнес-сәйкестендіру нӛмiрi беріле отырып, оларға есептік тіркеу
туралы анықтама беруді, филиалдар мен ӛкілдіктер туралы мәліметтерді
Бизнес-сәйкестендiру нӛмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмiне енгізуді қамтиды.
Егер осыған дейін ӛтінім беруші заңды тұлғаны тіркеп, онлан кейін банкке
шотты ашу үшін тіркеу туралы анықтаманы беру, сондай-ақ міндетті сақтандыру
шартын жасасу үшін сақтандыру компаниясына бару талап етілсе, енді қазір
қызмет түрін модернизациялау арқылы осы қадамдардың барлығын .йден
шықпай-ақ бір онлайн-ӛтінімін беру арқылы іске асыруға болады.
Тӛменде онлайн-қызметтің артықшылықтарын сипаттаумен қысқаша
кесте берілген.
осыған дейін

қазір

ЗТБ-ні тіркеу
Қызметті кӛрсету орны
ХҚКО немесе әділеттің жергілікті
eGov.kz порталында онлайн-қызмет
органы
Қажетті құжаттар
1. ӛтінім;
Құжаттар қажет етілмейді.
2. жарғы;
Ӛтінім және тармақтардың бір бӛлігі
3. құрылтайшы шарт;
онлайн толтырылады немесе
4 заңды тұлғаны құру туралы
электронды форматта беріледі.
заңды тұлғаның немесе
Мәліметтердің бір бӛлігі МО
құрылтайшының шешімі;
ақпараттық жүйелерінен тартылады.
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5. орналасқан жерді растайтын
ЗТ тіркеу бойынша онлайн-қызмет
құжат;
тегін кӛрсетіледі.
6. мемлекеттік пошлинаны тӛлеу
туралы үзінді.
Банкта шот ашу
Қызметті кӛрсету орны
Екінші деңгейлі банк
eGov.kz порталында онлайн-қызмет
Қажетті құжаттар
1. ӛтінім;
Кең кемі банк анкетасын электронды
2. банк анкетасын толтыру;
түрде толтыру қажет.
3. жетекші қолы бар үлгілерімен
Келесі құжаттардың скан-нұсқасын
құжат;
жіберу керек:
4. ЗТ мемлекеттік тіркеу туралы
1. банк және клиент арасында
куәлік;
келісімшартқа қосылу туралы ӛтініш;
5. ЗТ туралы мәліметтермен
2. жарғы;
ақпаратытқ анықтамалар;
3. қолтаңба үлгілері;
6. жарғы (түпнұсқа және кӛшірме);
4. құнды қағаздар ұстаушылар
7. құрылтайшылар, меншік
тізілімен зінді-кӛшірм;
иелерінің жеке басын растайтын
5. сенімхаттар
құжаттар;
8. мемлекеттік лицензиялардың
кӛшірлемелері.
Сақтандыру шартын жасау
Қызметті кӛрсету орны
Сақтандыру компаниясы
eGov.kz порталында онлайн-қызмет
Қажетті құжаттар
1. сақтандыруға ӛтінім-анкета;
Онлайн-ӛтінімді толтырып, жарғы
2. штат кестесі;
және жұмыскерлер тізімін қоса жүктеу
3. жарғы;
керек.
Барлық қызметтерді кӛрсетудің жалпы мерзімі
Ең кемі 7-13 жұмыс күні
2 жұмыс күні
Заңды тұлғаны онлайн тіркеу
Қызметтің толық атауы – «Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу,
банктік шот ашу және ӛзінің еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде
жазатайым оқиғалардан жұмыскерді міндетті сақтандыруды ескере отырып
олардың филиалдары мен ӛкілдіктерін есептік тіркеу».
Аталған қызмет түрі eGov.kz порталының «Бизнесті тіркеу және дамыту»
бӛлімінде орналасқан. Оған ӛтіп, «Қызметті онлайн сұрау» түймесін басыңыз.
1.
Бірінші қадамда ұйымдастырушылық-құқықтық форманы белгілеп,
компанияңыздың қысқаша және толық атауын қазақ, орыс жән ағылшын тілінде
жазу керек.
Ұйымдастырушылық-құқықтық форманың бірі таңдалады:





Толық серіктестік;
Коммандитті серіктестік;
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік;
Қосымша жауапкершілігі бар серіктестік;
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Ӛндірістік кооператив.

Ары қарай жетекшінің ЖСН-ін, ЗТ ӛкілетті органының
тағайындау туралы шешімінің нӛмірі мен күнін кӛрсету керек.

жетекшіні

Құрылтайшылар туралы мәліметтерді беруде олардың ЖСН/БСН,
ТАӘ/атауымен жолақтарды толтыру керек, сонымен қатар олардың жарғылық
капиталдағы салымы сомасы және үлесі туралы ақпаратты беру қажет. Ары
қарай заңды тұлға үлгілі келісімшарт бойынша қызмет етіп, ҚҚС тӛлеушісі
ретінде тіркелетінін белгілеу керек.
Ары қарай заңды мекенжайы, байланыс нқмірлер және экономикалық
қызметтің негізгі түрін, сондай-ақ жұмыспен қамытлағндарыдң шамамен санын
кӛрсетіңіз.
Беттің соңында осы ӛтіммен банкте шот ашып, сақтандыру туралы
шартты бірден жасауды қаласаңыз белгілеу болады. Егер бұл процедураны
офлнай форматта жасаймын десеңіз, онда сәйкес тармақта белгі қоймаңыз.
2.
Келесі қадамда енігізлген бүкіл ақпаратты қайта қарап шығу керек.
3.
Егер бірінші бетте банк шотты онлайн ашамын деп белгілесеңіз ,
онда үшінші қадамда осы процедураны жүзеге асыру үшін сізден тиісті
мәліметтер сұралады.
Тізімнен бір банкті таңдаңыз (Альфа-Банк, Қазақстан Халық банкі,
Fortebank немесе Jýsan Bank), оның филиалын және пайдаланылатын
валютаны белгілеңіз (теңге, доллар, еуро).
Банктің шотты ашуға анкетасын, ЕДБ таңдаған соң жүктеуге болатын
үлгі. Анкета міндетті құжат.
Ары қарай егер бар болса келесі тізімнен құжаттарды қоса жүктеу
аласыз:

Банк және клиент арасында келісімшартқа қосу туралы ӛтініш;

Жарғы;

Қолтаңбалар үлгілері;

Құнды қағаздарды ұстаушылар тізілімінен үзінді-кӛшірме;

Сенімхат (ЗТ сенімді тұлғасынан берілген жағдайда).
Аталған құжаттарды қоса беру құпталады, бірақ міндетті емес.
4. Келесі қадам сақтандыру шартын жасауға арналған.
Тізімнен сақтандыру компаниясын таңдаңыз:

«Азия Life» ӛмірді сақтандыру компаниясы» АҚ

«Мемлекеттік
аннуитетті
компания»
ӛмірді
компаниясы» АҚ;

«Халык-Life» АҚ.

сақтандыру

Еңбекақының жылдық қорын кӛрсетумен жұмыскерлер
мәліметтерді
анкетаға
толтырыңыз,
кәсіпорныңызға
еңбекті
тақырыбында сауалнамада белгілер жасаңыз.
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туралы
қорғау

Сақтандыру кезеңінің басталу күнін кӛрсетіңіз, қызметкерлердің тізімін
серіктестіктің жарғысымен қоса тіркеңіз, содан кейін сақтандыру шарттарына
келісімшарт бойынша белгілерді қойыңыз.
Осымен композитті қызмет ӛтінімін толтыру аяқталады, ары қарай
құрылтайшылардан ЭЦҚ арқылы оны растау сұралады. Ол үшін ӛтінімге ӛтінім
беруші ӛз қол қояды, бекітуге тіркеуші органға жібереді.
Ӛтінімді қарай мерзімі – 2 жұмыс күні. Сондай-ақ назар аударыңыз,
заңды тұлғаны онлайн тіркеу тегін, яғни мемлекеттік пошлинаны тӛлеуді қажет
етпейді.
ЖК немесе ЖШС
Бизнесті жүргізу кӛп жағдайда не ЖШС түрінде (заңды тұлға) немесе жеке
кәсіпкерлік түрінде (жеке тұлға) жүргізіледі.
Сізге қайсысы лайықты болатынын жақсылап түсіну үшін әр форманың
артықшылықтары мен кемшіліктерін саралап алған жӛн:

Жеке кәсіпкерлікті ЖШС-нан гӛрі тіркеу оңай. Жеке кәсіпкер
ретінде қызметті бастау үшін ХҚКО-да немесе электронды
үкімет сайтында хабарландыру формасын толтыру
жеткілікті. Осы ретте қызмет тегін кӛрсетіледі.

Тіркеу

ЖШС-ны тіркеу үшін нотариалды куәландырылған хаттама
немесе тіркеу туралы шешім, үш данада екі тілде жарғы
және бірнеше қатысушылар бар болс құрылтай шартын
қоса алғанда құжаттардың үлкен пакеті талап етіледі.
Бұдан бӛлек, ЖШС-ны тіркеу ақылы жүргізіледі, егер
қатысушылардың бірі салықтар мен айыппұлдар бойынша
қарызы болса, немесе атқару ӛндірістер бойынша
борышкерлер тізілімінде тұрса оны тіркеу мүмкін емес.
Сонымен қатар жеке кәсіпкерлер ӛз қызметін мӛрсіз
жүргізуге құқылы болады, ал ЖШС үшін мұндай мүмкіндік
қарастырылмаған.

Атауы

ЖШС атауы бірегей жіне белгімен қорғалады. ЖК атауы
ретінде кәсіпкердің аты немесе кез келген басқа атау
қолданылуы мүмкін, осы ретте оны ешқандай құқықтық
қорғауы болмайды.

Жеке кәсіпкерлік салықтық режимдер арасында ӛзіне
қолайлы болатын режимді таңдай алады әрі бухгалтерлік
Салықтар және есепті жүргізе алады, осылайша шығындар азаяды.
бухгалтерлік есеп ЖШС салықтар режимін таңдай алады, ібрақ таңдау үлкен
емес. Осы ретте бухгалтерлік есепті жүргізу міндеттелген.
Бірақ мында оң аспект бар – бухгалтерияны жүргізу салықты
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шығыстарды есептеп, таза табыстан тӛлеуге мүмкіндік
береді, ал есеп жүргізетін тұлғалар салықты тікелей кірістен
тӛлейді.
Заңнама салық ауыртпалығын әр әдіске теңестіретін
мӛлшерлемелерді белгілейді, бірақ іс жүзінде есеп жүргізу
кезінде салықтар тӛмен болады.
Бухгалтерлік есепке қарамастан, жеке кәсіпкерлер үшін
ставкасы едәуір тӛмен табыс салығы да қарастырылған

Мәртебе

Жауапкершілік

ЖШС мәртебесі айтарлықтай жоғары. ЖК түрінде кәсібін
жүргізіп жатқан танымал компанияларға қарамастан қоғамда
заңды тұлға – кәсіпорындарға сенім жоғарырақ.
ЖШС қатысушылары ЖШМ міндеттемелері бойынша
жауапкершілікті алмайды. Сондықтан егер қандай да бір
қарыз болса, оларды жабу немесе қамтамасыз ету үшін
ЖШМ балансында тұрған мүлік қана пайдаланылады.
Жеке кәсіпкер ӛз міндетемелеріне жылжымайтын мүлігі мен
баалы заттарын қоса алғанда жеке мүлігімен жауап береді.

ЖШС ретінде тіркелуде бизнесті толық немесе бӛлшектеп
сату мүмкіндігі қарастырылған. «Жауапкершілігі шектеулі
серіктестік
туралы»
Заңының
11-бабы
ЖШМ
қатысушысының ӛз
үлесін иеліктен алу құқығын
қарастырады. Бизнес ӛсе де алады – ЖШС филиалдар,
Бизнесті
сату ӛкілдіктерді ел іші мен шетелде ашуға құқылы, ал ЖК үшін
және дамыту
заңды тұрғыда мұндай қадам мүмкін емес.
Жеке тұлға ӛз атауырн сата алмайды, сәйкесінше ЖК
ретінде тіркеуде үлесті иеліктен шығару немесе бизнесті
дамыту құқықты немесе мүлікті сатудан ғана тұрады.

Серіктестік

Егер бизнес ұжыммен ашылатын болса, ЖШМ – тиімді
жолы. Сол кезде әр қатысушыда компанияда ӛз үлесі, тең
кіріс, құқық және міндеттеме болады. Қатысушылардың
ӛзара қатынастары «Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер
туралы» Заңмен реттеледі. ЖК ынтымақтастық туралы
шарттарды жасасуға құқылы, бірақ серіктестік мұндай
жағдайда жекелеген құқықтық акітімен емес, ҚР Азаматтық
кодексінің 12-тарауымен ғана реттелетін болады.

Тарату

Тіркеу секілді қызметті тоқтату процесі жеке кәсіпкерлікте
процедурасы оңай – ӛкілетті органға хабарлама беріп,
салық есебін ӛткізу жеткілікті. ЖШС жағдайында бизнесті
тарату – қыруар уақыт пен қаржыны алатын ауқымды
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процедура.
Дереккөз: https://dogovor24.kz/articles/tooip-880.html

4.4. Заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлердің статистикалық
формаларды ӛткізу бойынша Заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлердің
статистикалық формаларды ӛткізу бойынша міндеті
«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» ҚР
Кодексінің 497-бабына сәйкес бастапқы
статистикалық деректерді ұсыну тәртібін
бұзу
айыппұл
түріндегі
әкімшілік
жауапкершілікке әкеп соғады.
Респондент міндетті:
1)
статистикалық
байқаулар
жүргізу
кезінде
респонденттердің
алғашқы статистикалық деректерді ұсыну
графигіне және статистикалық әдіснамаға
сәйкес дәйекті алғашқы статистикалық деректерді ұсынуға;
2)
мемлекеттік статистика органдарының осы Заңда кӛзделген
талаптарын орындауға міндетті.
Бастапқы статистикалық деректерді беру тәртібі
Респонденттер анық алғашқы статистикалық деректерді сәйкес
жылға Заңда белгіленген тәртіппен бекітілетін респонденттердің бастапқы
статистикалық деректерді ұсыну графигіне және статистикалық әдіснамаға
сәйкес ұсынады.

Жалпымемлекеттік
статистикалық
байқауларға
жататын
респонденттер тобы байқау әдісін (жаппай немесе іріктемелі) ескере отырып,
статистикалық тіркелімдер деректері бойынша анықталады.

Жалпымемлекеттік
статистикалық
байқаулар
бойынша
респонденттер ұсынуға қажетті статистикалық нысандар тізбесін респонденттің
сұрауы бойынша немесе ӛз бетінше Комитеттің www.stat.gov.kz ресми интернетресурсында орналасқан «Респондент кабинетінде» жеке тұлғаның жеке
сәйкестендіру нӛмірін (ЖСН) немесе заңды тұлғаның бизнес сәйкестендіру
нӛмірін (БСН) енгізу арқылы статистикалық нысандар тізбесін алады.

Аумақтық статистика органдарына ұсынуға қажетті алынған
статистикалық нысандар тізбесіне сәйкес респонденттер іріктемелі зерттеуге
қосу нәтижесін Комитеттің www.stat.gov.kz ресми интернет-ресурсындағы
«Респонденттің кабинеті» арқылы немесе тұратын жері бойынша аумақтық
статистика органдарында ӛз бетінше нақтылайды.
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4.5. Кәсіпкерлердің құқықтары мен міндеттері

Жеке кәсіпкерлік субъектілері:
1) Егер Қазақстан Республикасының заңдарында ӛзгеше белгіленбесе,
кәсіпкерлік қызметтің кез келген түрлерін жүзеге асыруға, тауарлар, жұмыстар
мен кӛрсетілетін қызметтер нарықтарына қол жеткізу еркіндігінің болуына;
2) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жалдамалы еңбекті
пайдалана отырып, кәсіпкерлікті жүзеге асыруға;
3) Қазақстан Республикасының
филиалдар мен ӛкілдіктер құруға;

заңдарында

кӛзделген

тәртіппен

4) осы Кодексте және Қазақстан Республикасының заңдарында
белгіленген жағдайларды қоспағанда, ӛндірілетін тауарларға, жұмыстарға,
кӛрсетілетін қызметтерге бағаны дербес белгілеуге;
5) тауарлардың, жұмыстар мен кӛрсетілетін қызметтердің сапасын
бақылауды дербес жүзеге асыруға;
6) ӛзінің құқық қабілетілігі шегінде сыртқы экономикалық қызметті жүзеге
асыруға;
7) кәсіпкерлік субъектілерінің бірлестіктерін құруға және оларға қатысуға;
8) жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері,
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық
кәсіпкерлер
палатасы
арқылы
сараптамалық кеңестердің жұмысына қатысуға;
9) кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтарын бұзған және (немесе) заңды
мүдделерін іске асыруына кедергі келтірген адамдарды жауаптылыққа тарту
мәселелері бойынша құқық қорғау органдарына және ӛзге де мемлекеттік
органдарға жүгінуге;
10) ӛз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін сотқа, тӛрелікке,
Қазақстан кәсіпкерлерінің құқықтарын қорғау жӛніндегі уәкілге және ӛзге де
органдарға жүгінуге;
11) татуласу рәсімдері арқылы дауларды реттеуге;
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12) кәсіпкерлікті қолдау және қорғау мәселелері бойынша нормативтік
құқықтық актілердің орындалмауына немесе тиісінше орындалмауына ықпал
ететін себептер мен жағдайларды жою туралы ұсыныстарды кәсіпкерлік
жӛніндегі уәкілетті органның қарауына енгізуге;
13) кәсіпкерліктің әлеуметтік жауапкершілігі шаралары ретінде
әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салалардағы жобаларды іске
асыруға қатысуға;
14) Қазақстан Республикасының заңдарымен шектелмеген ӛзге де
құқықтарды жүзеге асыруға құқылы.
Жеке кәсіпкерлер:
1) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке және заңды
тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін сақтауға;
2) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес
тауарлардың, жұмыстардың, кӛрсетілетін қызметтердің қауіпсіздігі мен сапасын
қамтамасыз етуге;
3) тауарларды, жұмыстарды, кӛрсетілетін қызметтерді тұтынушыларға
тауарлар, жұмыстар, кӛрсетілетін қызметтер туралы толық және анық ақпарат
беруге;
4) қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруды бастау
үшін «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес рұқсат алуға не хабарлама жіберуге;
5) Қазақстан Республикасының заңдарында кӛзделген жағдайларда
азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыруды жүзеге асыруға;
6) табиғатты сақтауға және табиғат байлықтарына ұқыпты қарауға;
7) табиғи және энергетикалық ресурстарды пайдаланудың және қызметті
жүзеге асыру процесінде оларды басқарудың тиімділігін арттыруға;
8) осы Кодексте және Қазақстан Республикасының ӛзге де заңдарында
кӛзделген ӛзге де міндеттерді орындауға міндетті.
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Кәсіпорныңыз доминант болатын жаңа нарықты құрыңыз
Нарықта әлі пайда болмаған инновациялық ӛнімді құру стартаптың
табысы үшін ӛте маңызды. Жаңа нарықты қалыптастыра отырып, одан сіз ӛте
жоғары, егер басым болмаса, үлес аласыз және оны одан әрі экспансия үшін
пайдалануға болады. Қолданыстағы нарықта кезекті компания болу –
ресурстардың шектеулігін ескере отырып, неғұрлым күрделі таңдау. Жаңа
бизнес алаңында компанияны құру үшін мақсатты тұтынушыға шоғырлану
керек.
Мақсатты тұтынушы – бұл бірнеше жалпы сипаттамалары бар және
ұқсас ӛнімдерді сатып алу үшін ұқсас себептерді басшылыққа алатын әлеуетті
сатып алушылар тобы. Оған шоғырлану – кәсіпкердің ең маңызды сапасы, бірақ
тиісті деңгейде шоғырлану ӛте оңай емес.
Нарықты бастапқы зерттеудің кӛмегімен әлеуетті тұтынушыларды
анықтау және түсіну үшін белсенді еңбек ету керек. Кез келген жағдайда
«негізделген болжамдарға» немесе жаңа нарықтарды құру кезінде үшінші
тараптың талдауына сүйену – бұл наобум жұмыс. Мақсатты аудитория атынан
ӛзіне тірек жасау, яғни осы адамдарды жоғары сапалы ӛніммен қамтамасыз ету
және осы үшін ақша жинау арқылы, сіз кӛрші нарыққа ӛту үшін жеткілікті
ресурстар аласыз. Онда тұтынушылардың кейбір сипаттамалары бастапқы
нарық сипаттамаларына сәйкес келетін болады. Бірақ бұл ретте олардың
бастапқы стратегиясын қайта ойлау үшін жеткілікті айырмашылық сақталады.
«Кәсіпкердің нұсқаулығы. Кәсіпті іске қосудан бастап тұрақтандыруға дейін 24 нақты қадам»
кітабынан.
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5. БИЗНЕС СУБЪЕКТІЛЕРІ ҮШІН САЛЫҚ САЛУ РЕЖИМДЕРІ

Қазақстан Республикасында қазіргі кезде:
1)
2)

Салық салудың жалпыға бірдей белгіленген режимі,
Салық салудың арнайы режимдері бар.

Осы ретте арнайы салық режимдері келесі түрлерге бӛлінеді:

шағын және орта бизнес субъектілеріне қарастырылатын арнайы
салық режимдері:

патент негізінде арнайы салық режимі;

оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимі;

белгіленген есептеуді пайдаланумен арнайы салық режимі;

ауыл шаруашылығы ӛнімін ӛндірушілерге арнайы салық режимдері:

шаруа және фермерік қожалықтарға арналған арнайы салық
режимі;

ауылшаруашылық тауар ӛндірушілері мен ауыл шаруашылығы
кооперативтері үшін арнайы салық режимі.
Салық салудың әр режимі үшін жекелеген критерийлер мен қолдану
шарттары, 01.01.2020 жылдан бастап 01.01.2020 жылға дейін салықтан 3 жылға
босату шарттары, сондай-ақ бір режимнен басқа режимге ауысу шарттары
бекітілген.
5.1. Жалпыға бірдей белгіленген салық режимі
Салық салудың жалпыға бірдей белгіленген режимі барлық салық
тӛлеушілер қолдануға құқылы. Жалпыға бірдей белгіленген салық режимін
қолдану үшін оны қолдануда ешбір шектеу жоқ.
Жалпыға бірдей белгіленген салық режимін қолдануда салық тӛлеушілер
Салық кодексінің 225241 баптарына сәйкес кірістерін анықтайды, Салық
кодексінің 242-285 баптарына сәйкес шегеріп алуға шығаруға құқылы
шығыстарды анықтайды.
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Салық салынатын кірісті анықтауда Салық кодексінің 286-287 баптарында
белгіленген кірістер мен шегерімдерге түзетулерді, Салық кодексінің 288бабына сәйкес салық салынатын табыстың азаюын қолдануға құқылы.
Салық кодексінің 290-293, 709 баптарымен белгіленген қызмет түрлерін
іске асыруда, және жалпыға бірдей белгіленген режимді қолдануда салық
тӛлеушілер табыс салығының тағайындалған сомасын 100%-ға азайтуға
құқылы.
Жалпы
бірдей
белгіленген
мӛлшерлемелерін 1-қосымшадан қараңыз.

режим

кезінде

салықтардың

5.2. Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнайы салық режимдері
Шағын бизнес субъектілеріне арналған арнайы салық режимдерін Салық
кодексінің 683-бабының талаптарына сәйкес келетін салық тӛлеушілер
қолдануға құқылы:
- әр режим үшін салық кезеңі және жұмыскерлердің санына алынатын
кірістің шегі белгіленген.
- акцизделетін тауарлар ӛндiруді;
- акцизделетін тауарларды сақтауды және кӛтерме саудада ӛткiзуді;
- мұнай ӛнiмдерiнің жекелеген түрлерін – бензинді, дизель отынын және
мазутты ӛткiзуді;
- лотереялар ӛткізуді;
- жер қойнауын пайдалануды;
- шыны ыдыстарды жинауды және қабылдауды;
- түсті және қара металл сынықтары мен қалдықтарын жинауды
(дайындауды), сақтауды, қайта ӛңдеуді және ӛткiзуді;
- консультациялық қызметтер кӛрсетуді;
- бухгалтерлік есеп немесе аудит саласындағы қызметті;
- сақтандыру брокері мен сақтандыру агентінің қаржы, сақтандыру
қызметін және делдалдық қызметін;
- құқық, әділет және сот тӛрелігі саласындағы қызметті;
- қаржы лизингі шеңберіндегі қызметті жүзеге асырмайтын салық
тӛлеушілер қолдануға құқылы.
- агенттер емес және агенттiк шарттар (келiсiмдер) негiзiнде қызмет
кӛрсетпейтіндер (белгіленген есептеу негізінде арнайы салық режимін
тӛлеушілерден басқа).
Шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салық режимін қолдануға:
1) құрылымдық бӛлімшелері бар заңды тұлғалар;
2) заңды тұлғалардың құрылымдық бӛлімшелері;
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3) әртүрлi елді мекендерде ӛзге де оқшауланған құрылымдық
бӛлiмшелерi және (немесе) салық салу объектiлерi бар салық тӛлеушiлер
құқылы емес.
Арнайы салық режимдері қолданылатын тұлғаларға салық салу
мақсатында салық тӛлеушінің ӛзге де оқшауланған құрылымдық бӛлімшесі деп
оның функцияларының бір бӛлігін орындайтын, тұрған жерінде стационарлық
жұмыс орындары жабдықталған аумақтық оқшауланған бӛлімше танылады.
Егер жұмыс орны бір айдан асатын мерзімге құрылса, ол стационарлық болып
есептеледі.
Осы тармақшаның ережесі қызметін тек қана мүлікті мүліктік жалдауға
(жалға) беру бойынша жүзеге асыратын салық тӛлеушілерге қолданылмайды;
4) басқа заңды тұлғалардың қатысу үлесі 25 пайыздан асатын заңды
тұлғалар;
5) құрылтайшысы немесе қатысушысы бір мезгілде арнайы салық
режимін немесе салық салу ерекшеліктерін қолданатын басқа заңды тұлғаның
құрылтайшысы немесе қатысушысы болып табылатын заңды тұлғалар;
6) коммерциялық емес ұйымдар;
7) ойын бизнесi салығын тӛлеушiлер құқылы емес.
Патент негізінде арнайы салық режимі
Патент негізіндегі арнайы салық режимін:
1) жұмыскерлердің еңбегін пайдаланбайтын;
2) қызметiн жеке кәсіпкерлiк
кәсіпкерлер қолдануға құқылы;

нысанында

жүзеге

асыратын

жеке

3)
салық кезеңі үшін ең жоғары кіріс республикалық бюджет туралы
заңда белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап қолданысқа
енгізілетін айлық есептік кӛрсеткіштің 3528 еселенген мӛлшерінен аспайды
(2020 жылы ең жоғары кіріс 3528 × 2 651 = 9 352 728 теңгеден аспайды);
4)
Патент негізінде арнайы салық режимін Салық кодексінің 1-бабы 3тармағында анықталған қызмет түрлерін іске асыратын жеке кәсіпкерлер
қолдануға құқылы.
атент
негізінде
арнайы
салық
мӛлшерлемелерін 1-қосымшадан қараңыз.

режимін

қолдануда

салық

Оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимі
Оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимін жеке
кәсіпкерлер де, сондай-ақ жауапкершілігі шектеулі серіктестер де қолдануға
құқылы.
Оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимін қолдану үшін
салық кезеңі үшін ең жоғары кіріс республикалық бюджет туралы заңда
белгіленген және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарынан бастап күшіне енетін
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айлық есептік кӛрсеткіштің 24 038 еселенген мӛлшерінен аспауы керек (2020
жылы ең жоғары кіріс 24 038-ден аспайды × 2651 = 63 724 738 теңге);
Салық кезең ішінде жұмыскерлердің орташа тізімді саны оңайлатылған
декларация негізінде арнайы салық режимі үшін 30 адамнан аспайды.
Оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимін қолдануда
салық кезеңі Салық кодексінің 684-бабына сәйкес жартыжылдықты құрайды.
Оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимін қолдану
кезінде салықтар мӛлшерлемелерін 1-қосымшадан қараңыз.
СТРАТЕГИЯ | Бәсекелестерді арандатпаңыз!
Әскери және спортшылар жекпе-жек алдында қарсылас кӛшбасшысының
жеке ерекшеліктерін мұқият зерттейді. Бизнесте бұл сәт жиі елемейді: фирма
тек бәсекелестік динамикаға немесе микроэкономикалық жағдайларға сүйене
отырып, стратегиялық қадамдарды тиімді түрде қабылдайды деп болжанады.
Жақында зерттеу бас директор сипаты мен компанияға бәсекелес
шабуылдардың жиілігі арасында тәуелділіктің болуын ашты. Адамдар кӛбінесе
пассивті және жауапсыз, немесе керісінше, аса жарқыраған (мектептер мен
барабандардағы тӛбелесті еске түсірейік) шабуылға ұшырайтын теория бар.
Ғалымдар 2010-2016 жылдар аралығында Fortune 500 тізіміндегі компания
басшыларының қатысуымен 102 бейнероликті зерттеді.
Одан кейін БАҚ-та жаңалықтардан фирмалар баға, азық-түлік,
маркетингтік немесе экспансионистік шабуылдарға ұшырағаны туралы ақпарат
жинады. Суретті бұрмаламау үшін, басшылардың медиялық және еңбекақы
факторларына, фирманың мӛлшері мен қаржылық жағдайына, саланың
құрылымдық күрделілігіне, сондай-ақ бас директор мен Директорлар кеңесі
тӛрағасының рӛлдерін біріктіруге түзетулер енгізді. Талдау кӛшбасшылары
ӛздерінің бағындырушылығымен немесе керісінше, ӛсінділігімен ерекшеленген
фирмалар бәсекелестер тарапынан жиі шабуылға ұшырағанын кӛрсетті. Бұл
ретте, пассивтілік аса маңызды фактор болды (мысалы, директордың жынысы
жағдайға әсер етпеді). Компания басшыларымен кейінгі сұхбаттар осы
нәтижелерді растады. Атап айтқанда, кӛшбасшылардың бірі, оның
қызметкерлері бәсекелес фирманың клиенттерін ауыстыруға мәжбүр екенін
айтты-себебі оның бас директоры жалқау мен инертен қорқынышты.
Кӛшбасшылықтың оқыту бағдарламалары, деп есептейді ғалымдар, осындай
зерттеулерді пайдалана отырып, топ-менеджерлерді оттықтан аулақ болуға
үйрету керек. «Тым жұмсақ басшыларға бұл ерекшелікті атап кӛрсетпеу керек,
— деп жазады зерттеу авторлары, ал билік ӛкілдері арқалықты қысқарту
бойынша курстан ӛту керек».
Зерттеу туралы: »Second-Order Effects of CEO Characteristics: How
Rivals’ Perceptions of CEOs as Submissive and Provocative Precipitate Competitive
Attacks», Aaron D. Hill, Tessa Recendes, Jason W. Ridge («Strategic Management
Journal»).
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6. КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ЛИЦЕНЗИЯЛАУ
Қазақстанда кәсіпкерлік қызметті лицензиялау 2014 жылғы 16 мамырдағы
№ 202-V ҚРЗ «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» ҚР Заңымен (бұдан әрі
бӛлімде – Заң) реттеледі. Заңда жеке кәсіпкерлік субъектілерінің және басқа да
тұлғалардың осы Заңда кӛзделген қызмет түрлерін немесе іс-әрекеттерді
жүзеге асыруының рұқсат беру немесе хабарлама жасау тәртібін енгізуге және
іске асыруға байланысты қоғамдық қатынастардың тәртібі белгіленеді.
2014 жылдан бастап Қазақстан Республикасында электрондық үкімет
арқылы кӛрсетілетін мемлекеттік қызметтер шеңберінде лицензиялар мен басқа
да рұқсат беру құжаттарын электрондық берудің автоматтандырылған жүйесі
енгізілді.
Барлық кӛрсетілген құжаттарды кәсіпкерлер электрондық лицензиялау
порталынан ала алады http://elicense.kz.
Мемлекеттік лицензия – мемлекеттік орган лицензиар жеке немесе
заңды тұлғаға қызметтің белгілі бір түрін жүргізуге беретін рұқсаттар түрлерінің
бірі.
Рұқсат беру құжаты ретіинде лицензия тұтынушыларға сапалы ӛнімді
(тауар және қызметтер) тұтынуға мүмкіндік береді және оларды сапасыз
қызметтен қорғайды (кәсібін заң талаптарын бұзып жүргізетін кәсіпкерлер). Осы
ретте кәсіпкерде лицензияның болуы оның біліктілік деңгейінің болуын
куәландырады.
Лицензияны дер кезінде алу кәсіпкерлік қызметті заң негізінде жүргізуге
мүмкіндік береді. Осы рұқсат беру құжатынсыз кәсіпкерлікпен айналысу
реттеуші мемлекеттік органдармен проблемаларға әкелуі мүмкін, сонымен
қатар кәсіпкерлік қызметке кері әсерін тигізуі мүмкін (әкімшіліктен қылмыстық
жазаға дейін).
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Заңда рұқсат құжаттармен (лицензия, рұқсаттар, аттестаттар және т.б.)
жұмыс істейтін қызмет түрлерінің толық тізімі кӛрсетілген.
Рұқсатты реттеу объектілеріне қарай келесі кластар бӛлінеді:
1- класс – қызмет жүргізуге берілетін рұқсаттар;
2- класс – нысандарға берілетін рұқсаттар;
3- класс – бірреттік рұқсаттар;
4-класс – шектеулі ресурстары бар немесе квоталарды пайдаланумен
қызметке берілетін рұқсаттар;
5-класс – жеке тұлғаларға кәсіби қызметке берілетін рұқсаттар;
6- класс – ӛнімге берілетін рұқсаттар.
Қазақстанда лицензиялау лицензиялық алымсыз жүзеге асырлмайды.
Кәсіпкер лицензиарға жүгінген кезде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу
құқығы үшін лицензиялық алымды тӛлеуі керек. Лицензиялық алым «Салық
және бюджетке тӛленетін басқа да тӛлемдер туралы» ҚР кодексіне сәйкес
лицензия (лицензия дубликата) берілген (қайта рәсімдеу) кезде алынады.
Әр лицензия ӛзінің лицензиялық алым бойынша ставкасы бар, ставка
«Салық және бюджетке тӛленетін басқа да тӛлемдер туралы» ҚР кодексінің
471-бабында кӛрсетілген.
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес
барлық лицензияланатын қызмет түрлері біліктілік талаптарына сәйкес келуі
керек. Әрбір қызмет түрінің лицензиар органы белгілеген ӛзіндік талаптары
болады.
Қазақастанда лицензиялау кәсіпкер үшін оңай шаруа емес. Лицензиар
орган кәсіпкерге лицензия беруден бас тартуы мүмкін, егер:
 осы санаттағы жеке немесе заңды тұлғаларға қызметпен айналысуға
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған;
 лицензиялық алым тӛленбеген;
 ӛтінім беруші біліктілік талаптарға сай келмейді;
 лицензиялық алым тӛленбеген;
 лицензиар ӛтініш берушінің лицензиялау талаптарына сәйкес еместігі
туралы тиісті бекітуші мемлекеттік органнан жауап алды;
 ӛтініш берушіге лицензиялауға жататын қызметті немесе қызметтің
жекелеген түрлерін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген
сот шешімі (үкімі) бар;
 сот орындаушысының ұсынысы негізінде борышкер ӛтініш берушіге
лицензия беруге уақытша тыйым салынады.
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Клиентпен сӛйлесу кезінде қандай сӛздерді қолдану керек
Кез келген табысты қарым-қатынастың кілті – тиімді коммуникация. Бизнес
әлемінде бұл тұтынушылар мен клиенттердің не айтып жатқанын түсінуге тырысуды
білдіреді және оларға осы түсінікті кӛрсететін мәнерде жауап береді. Бірақ клиенттерді
қанағаттандыру немесе қақтығыстарды шешу үшін сӛйлеуді пайдалану – ғылымға
қарағанда ӛнер.
Ритейл әлемі әсіресе келесідей кӛзге түсетін сӛйлемдер мен дайын үлгілерге
толы: «Әрқашана күлімсіреп сӛйле», «Ешқашан «жоқ» деме», «Кешіріңіз» – сиқырлы
сӛз», «Адамның есімі – оған ең жағымды сӛз». Алайда осы және басқа да әрекеттер
жұмыс жасай ма?
Компаниялар клиенттермен сӛйлесуде пайдаланатын сӛздердің тиімділігін
зерттеу оңай емес, бірақ сандық коммуникациялардың, әлеуметтік желілердің және
үлкен деректердің ӛсуімен зерттеушілер жаңа, неғұрлым жетілдірілген әдістердің
кӛмегімен талдай және түсіндіре алатын мәтіннің 125 кӛлемі де ӛседі. Сӛйлеуді
ӛңдеуді, компьютерлік лингвистика мен психологиялық эксперименттерді біріктіре
отырып, біз компания ӛкілдерімен клиенттер әңгімесінде елеулі айырмашылықтың әрең
шынайы маңыздылығын анықтауға және олардың сӛздерге реакцияларын зерделеуге
болады. Бұл адамдардың бизнес ортада қалай қарым-қатынас жасайтынын және
қандай тіл неғұрлым тиімді екенін дәл түсінуге мүмкіндік береді.
Біздің және басқа да зерттеулер клиенттермен ӛзара ісқимылдың дәстүрлі
ережелерінің кейбірі сын кӛтермейтінін кӛрсетті. Мысалы, «кешіріңіз» сӛзін шектен тыс
айтуыңыз мүмкін. Егер сіз компания командасының қатысушысы болсаңыз да, «біз»
емес, «Мен» деп айту жақсы. Бұл ретте коммуникацияның әрбір жағдайы мінсіз
болмауы тиіс. Кейде бірнеше қате мінсіз нәтиже береді.
Ендеше, тез ӛсетін, бай және кейде жаңа іскерлік тіл әлемі туралы білу керек.
Адамгершілікті ұмытпаңыз.Клиенттер арасында және қызметкерлер мен
клиенттер арасында сӛйлеуді пайдалануды талдайтын бірқатар зерттеулерде жеке
тәсілдің бай мәні бар деген болжам айтылады. Бұл, әсіресе, телефон, электрондық
пошта, хабар немесе чат арқылы алыстан шығып жатқан сӛйлесулердің жиілігін ескере
отырып, тікелей қарым-қатынаста емес, ӛте маңызды. Міне, соңғы зерттеулерге
негізделген бірнеше кеңестер.
Ӛз атыңыздан сӛйлеңіз.
Компаниялар мен олардың қызметкерлері
клиенттермен әңгімелесуде ӛзі туралы «біз» деп айтуды жӛн санайды, алайда біздің
зерттеу бұл тәжірибе мінсіз емес екенін кӛрсетеді. Бақыланатын зерттеулер
сериясында компания ӛкілдері ӛзі туралы жалғыз (мысалы, «Мен», «маған» немесе
«менің») кӛпше санда («біз» немесе «біздің») иесіздендірілген есімдерді
қолданғандардан гӛрі клиенттердің мүддесінде жиі қабылданған. Мысалы, «Сізге немен
кӛмектесе аламын?» деген сұрақ «Біз сізге немен кӛмектесе аламыз?» деген сұрақтан
әлдеқайда жақсы. Бір компанияда мыңнан астам электрондық пошта хабарламаларын
талдау бірден бір тұлғаның есімдік есімділігіне кӛшу сатылымның 7% - дан астам
әлеуетті ӛсуіне алып келгенін кӛрсетті.
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Сол сӛздерді қолданыңыз. Сұхбаттасушының сӛзін кӛшіретін адамдар әңгіме
мәнеріне (сол сӛздерді таңдай отырып) немесе оның мазмұнына (әңгімелесуші үшін
маңызды тақырыпты таңдай отырып) әсер ететіндігіне қарамастан, сенім мен сүйкімді
арттырады. Клиенттің «Менің тапсырысым жақында келеді ме?» деген сұрағына жауап
ретінде «Иә, ол ертең жеткізіледі» деп емес «Иә, сіздің тапсырысыңыз ертең келеді»
деп жауап берген дұрыс. Тілдік еліктеу клиентпен достық байланыс жасайды. Орденес,
Дхрува және т.б. Франсиско Вильярроэльдің әлі аяқталмаған зерттеуі клиенттердің
қанағаттанушылығымен еліктеу байланысын дәлелдейді. Клиентпен ӛзара түсіністікті
сондай-ақ қызметкерлерден тұтынушыны ӛзіне ұқсас (мысалы, ӛткен, жеке немесе
іскерлік мүдделерге ұқсас) ұсынуды сұрай отырып орнатуға болады.).
Алдымен жеке байланыс орнатыңыз. Әуекомпания клиенттеріне қолдау
кӛрсету қызметінің сӛйлесулерінің жүздеген жазбаларына автоматты түрде талдау
жүргізген зерттеушілер эмпатия мен қамқорлықтың сӛйлеу ӛрнегі клиентпен қарымқатынас орнату үшін, кем дегенде, ӛзара ісқимылдың бірінші (ашушы) бӛлігінде
принципті маңызы бар екенін анықтады. Бұл тұтынушылардың ӛз әсерлеріне сәйкес
келеді.
Жеке байланыс орнату үшін қамқорлық кӛрсететін (мысалы, «ӛтінемін»,
«рахмет», «кешіріңіз»), сондай-ақ келісім туралы белгі беретін сӛздер (мысалы, «иә»,
«аха», «жақсы») қолайлы. Шын мәнінде, бұл жерде жаңа ештеңе жоқ, алайда
компаниялардың кейбір қызметкерлері клиенттермен ӛзара іс-қимыл барысында
оларға қамқорлық танытудың қажеті жоқтығына таң қалуы мүмкін.

Дереккөз: «BusinessHarvardReview» журналы, қазан, 2018 ж
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7. МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУЛАР МЕН ТЕНДЕРЛЕРГЕ ҚАТЫСУ
Қазақстанда кәсіпкерлердің мемлекеттік сатып алулар мен
тендерлерге қатысуы Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4
желтоқсандағы № 434-V ҚРЗ «Мемлекеттік сатып алулар туралы»
Заңымен реттеледі, осы заңға сәйкес мемлекеттік сатып алу – тапсырыс
берушілердің ақылы негізде тауарларды, жұмыстарды, кӛрсетілетін қызметтерді
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасында
белгіленген тәртіппен сатып алады.
Мемлекеттік сатып алу процесі мынадай үш кезеңді қамтиды:
1) жылдық жоспарын әзірлеуді және бекітуді, мемлекеттік сатып алу;
2) ӛнім берушіні таңдау және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт
жасасу;
3) орындау туралы шарт мемлекеттік сатып алу.
7.1. Сатып алуларда қатысудың негізгі процестері
Қазақстанда келесі тендерлік алаңдар жұмыс істейді:

«Электронды қаржы орталығы» АҚ (мемлекеттік сатып алулар)
(www.goszakup.gov.kz);

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ (https://zakup.sk.kz);

«Nadloc» АҚ (http://www.reestr.nadloc.kz);

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ (https://www.eep.mitwork.kz);

«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ (https://tender.kazagro.kz).
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Қажетті ақпаратты кӛру үшін порталда тіркелу қажет, ол үшін жеткізуші
электронды цифрлық қолтаңбаға ие болуы шарт. Порталда тіркелуен кейін
кәсіпкер оған қызықты болатын хабарландыруларды кӛре алады, байқауға
қатыса алады, егер жеңіске жетсе ӛнім, жұмыс және қызметті жеткізуге
келісімшартқа қол қояды.
Сатып алулардың тәсілдері:
1.
Тендер (жабық/ашық байқау немсе екі кезеңді немесе алдын ала
біліктілік іріктеуі);
2.
Аукцион;
3.
Баға ұсыныстарын сұрату;
4.
Бір кӛзден сатып алу;
5.
Тауар биржалары арқылы.
Ӛтінім беруде ықтимал болатын кешігуге тап болмау үшін мерзімдерге
алдын ала назар аударыңыз. Байқауға қаысуға құжаттар сенімді болуы және
ақпаратты тендерлік құжаттамада растауы керек.
Осының бәріне электронды цифрлық қолтаңбаңызбен қол қойылады,
сонымен қатар сіз біліктілік талаптарына сәйкестігін, сатып алынған тауарлар,
жұмыстар мен қызметтер нарығындағы тәжірибеңізді және электрондық шотфактураларыңыздың кӛшірмелерін растауыңыз керек.
Ӛтінімге қажетті құжаттар:
1.
2.
3.
4.

Техникалық сипаттама;
Тендерге қатысуға ӛтінімді қамтамасыз ету;
Тендерге баға ұсынысы;
Сіздің қатысуға келісіміңіз.

Тіпті бір құжат дұрыс рәсімделмесе, ӛтінім кері қайтарылады. Іс жүзінде
жеткізуші электронды байқауды жеңіп тұрады, алайда немқұрайлылық,
заңнамалық акітлерді білмеу немесе персоналдың біліксіздігі барлық әрекетті
құрдымға жіберетін ситуациялар орын алады.
Сауатт маманды жалдауда қаржы үнемдемеген абзал, кәсіпті енді
бастаған жеткізушіге байқау ӛтінімін ӛз бетінше толтыру қиынға соғады, мұндай
бастама сирек ӛрге домалайды.
Егер әлеуетті жеткізушінің ӛтінімі кәсіби тұрғыда дайындалатын болса,
байқау комиссиясының оны кері қайтаруға себебі болмайды. Сондықтан
пайдалы байланыстар орнатуға, құжаттарды дайындауға ғана емес, сонымен
қатар дұрыс рәсімдеуге де баса назар аудару қажет.
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Жеткізуді ұйымдастыру үшін қандай құжаттар қажет
Әр минут сайын ӛмір жылдамдығы артып келеді, адамдарда жеке ӛмірге уақыты
аз. Ӛнім сатып алу проблемалық міндетке айналып жатыр.
Адамдар азық-түліктен киімге дейін қажетті тауарларды сатып алу және жеткізу
бойынша кәсіби қызметтерді ұсынатын фирмалардың кӛмегіне жиі жүгінеді. Ал қазіргі
шынайылықта бірінші кезектегі санатқа және қоғамдық тамақтануды ӛндірушілерге
жатпайтын әр екінші тауар сатушы ӛзнің жеке жеткізу қызметін құруға немесе
мамандандырылған компанияларды жалдауға мәжбүр.
Бизнесті дұрыс рәсімдеген жӛн:

ЖК немесе ЖШС-ны тіркеу үшін құжаттар пакетін дайындау; салық
инспекциясында есепке тұру, салық салу формасын таңдау.

Егер қолма-қолсыз есеп-айырысу жоспарланса банкте шот ашу керек.

Қолма-қол есеп-айырысуда кассалық аппараттты орнатып, мӛр алу керек.

қоғамдық тамақтану (тамақ дайындау, азық-түлік сақтау, таымалдау және
т.б.) қызметтерімен айналысқыңыз келсе сіз таңдаған орынжайға және барлық
жоспарланған қызметтерді жүзеге асыруға санитарлық-эпидемиологиялық қызметтен
тиісті рұқсаттарды алу. Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет жұмыс істеу жағдайын,
тамақ жасау жағдайын да тексереді. Жұмыскерлеріңізде медициналық кітапшалары
болуы керек, онда профилактикалық тексеру және гигиеналық дайындық/аттестаттау
ӛту туралы растау деректері енгізіледі;

ӛрт қызметінен рұқсат алу, бұл органның қызметкерлері де орынжайды
тексереді және ол барлық нормалар мен талаптарға сай келетінін, ал сіздің
қызметкерлеріңіз қажетті аттестаттаудан ӛтіп, азық-түлікпен жұмыс істей алатынын
құжаттама түрінде растайды.
Егер сіздің кәсіпкерлік қызметіңіз тамақ жеткізу қызметіне байланысты болса,
онда сізге жеткізу келісмшарттарын жасап, тауар-кӛлік жӛнелтпелеріне және
жүргізушілерге арналған жол парақтарына қол қою керек болатынын есте сақтаңыз.
Жүктерді тасымалдау үшін рәсімделетін құжаттардың стандартты тізімі жол
парағы, жӛнелтпе жүкқұжат және келісімшарттан тұрады.
Бұл тізімге қосымша құжаттар қосылуы мүмкін. Олардың барлығы тауарларды
елдің кез келген нүктесіне кедергісіз, уақтылы және сапалы жеткізуге кепіл болады.
Сырттан жеткізу қызметін жалдауда нені ескерген жӛн
Бірінші кезекте жеткізу қызметін реттейтін құжаттармен танысып алған жӛн.
Олар: құрылтайшы құжаттар, лицензиялар және жұмыскерлер профилактикалық
тексеруден ӛткенін растайтын рұқсаттар.
Жеткізу қызметіінң барлық құжаттары ретті болса, онда келісімшартты міндетті
тәртіпте жасауға болады, шартта тараптардың ӛзара әрекеттесудің барлық тұстары
ескерілетін болады.
Дереккөз:https://dogovor24.kz/articles/kakie-dokumenty-nuzhny-dlya-organizacii-raboty-dostavki958.html
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Ең жоғары шартты жеңілдікті есептеу
Бәсекеге қабілетті артықшылықтардың бірі – шартты жеңілдік – әлеуетті
жеткізуші жеңілдік алатын сертификаттар мен басқа параметрлерді растайтын
құжаттар жиынтығы. Жеңілдіктер келесі сертификаттармен беріледі:
1. Сапа менеджменті сертификаты – мұндай құжаттың болуына байқау
комиссиясы 3% мӛлшерінже жеңілдік береді.
2. Қоршаған ортаны басқару жүйесі сертификаты немесе құжаты – 2%
жеңілдік.
3. ҚР техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес отандық ӛндірушіге
ұсынылатын тауарлардың ерікті сертификатталуын растайтын құжат болған
кезде – 2% жеңілдік беріледі.
4. пайдалану шығыстарының, сатып алынатын тауарларға техникалық
қызмет кӛрсету мен жӛндеудiң ең аз құны бар ӛтінім электронды байқауға
қатысуға осындай ӛтінімнің бағасын шартты түрде тағы 2%-ға тӛмендетеді.
5. Кқрсетілген
тауарлардың
функционалдық
және
техникалық
сипаттамаларына басымдық беріп, электронды байқауға ӛтінімнің бағасын
шартты түрде әр критерий үшін 0,5 пайызға тӛмендетеді. Кӛрсетілетін
тауарлардың үздік сапалық сипаттамаларына 3 пайыздық шартты жеңілдік
беріледі.
6. Жергілікті (қазақстандық) қамтудың әрі пайызына шартты жеңілдіктің
0,1 пайызы есептеледі, яғни жергілікті қамтудың 100%-на шартты жеңілдік 10
пайызды құрайды.
7. Байқау комиссиясы отандық ӛндірушіге шартты жеңілдікті 10 пайыз
кӛлемінде береді, жұмыс, қызметті отандық жеткізушіге 5 пайыз мӛлшерінде
шартты жеңілдікті тағайындайды.
Сондай-ақ, жұмыс тәжірибесінің болуы үшін әлеуетті ӛнім жеткізушіге әр
жұмыс жылы үшін 0,5%, бірақ 5%-дан аспайтын шартты жеңілдік
тағайындалады.
Байқау ӛтінімін рәсімдеу
Келесі кезең – байқау ӛтінімін рәсімдеу. www.e-gov.kz порталының
нұсқаларын басшылыққа ала отырып, компания байқау ӛтінімін ӛздігінен беріп,
немесе аутсорсинг кӛмегіне жүгіне алады. Бірінші және екінші нұсқада
артықшылықтар мен кемшіліктер бар.
Әр тендер – бұл материалды және еңбек тұрғысынан шығынды шара, әрі
кез келген компания қолданыстағы заңнаманы білмеу салдарынан байқауға
рұқсат ала бермейді.
Сондықтан компаниялардың
мамандарға сеніп тапсырады.

басым

бӛлігі

осы

жұмысты

кәсіби

Каждый тендер – это материальные и трудовые затраты, и не каждая
компания по причине незнания действующего законодательства смогут
получить заветный допуск к конкурсу.
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Поэтому, большинство компаний доверяют эту работу профессионалам.
Құжаттарды дұрыс рәсімдеу мен жүргізуден басқа, кӛмекші мамандар сіздің
компанияңызды соңғы кезеңге – шарт жасасуға дейін жеткізеді.
Келісімшарт жасасу
Келісімшарт бағалық ұсынымда ең тӛмен баға кӛрсеткен жеткізушімен
жасалады. Назар аударыңыз, кеңес беруші қызметтерде және жобалықсметалық құжаттаманы рәсімдеуде демпингтік баға түсінігі бар. Баға саясатын
таңдағанда келесі шығындарды есептеңіз:
а) қандай сомаға шығын кӛресіз;
ә) персонал
жұмсалады.

қызметі,

кӛлік

шығындарын

тӛлеуге

қанша

қаражат

Осыдан кейін сіздің таза кірісіңіз болатын соманы қосыңыз. Тауарларды
жеткізу немесе жұмыс / қызмет кӛрсету мерзімдеріне назар аудару да аса
маңызды.
Орындауда кез келген кешігуді Тапсырыс берушілер келісімшарт
міндеттерді дұрыс орындамау деп қабылдауы мүмкін, осындай жайттар
жеткізушілерді мемлекеттік сатып алулар жүйесіне жосықсыз қатысушылар
тізіліміне енгізуге себеп болады.

Нарықты анықтайтын үш шарт
1. Барлық тұтынушылар осы нарықта ұқсас ӛнімдерді сатып алады.
2. Нарықтағы сатып алушылар ұқсас сату циклі бар, және олардың
ӛнімдерден күтулері және олар әкелетін пайдасы да ұқсас. Сіздің сату
менеджерлеріңіз бір сатып алушыдан екіншісіне ауысып, әлі де ӛте тиімді, іс
жүзінде немесе мүлдем ӛнімділігін тӛмендетпей қалуы мүмкін.
3. Тұтынушылар жиі қауесетке сүйенеді, яғни сатып алу кезінде бір-біріне
бағалы және сенімді ұсыныстар бола алады. Мысалы, Олар бір кәсіби
ұйымдарға тиесілі немесе бір аймақта жұмыс істей алады. Егер сіз сатып
алушылар бір-бірімен араласпайтын жерде әлеуетті нарықтық мүмкіндікті
тапсаңыз, сіздің стартапыңыз оңай болмайды.
Нарықты анықтаудың осы үш ӛлшемі сіз тиімділікті арттырып,
«вирустық» болуға мүмкіндік алатыныңызды білдіреді. Бұл стартаптардың
негізін қалаушылардың басты арманы.
«Кәсіпкердің нұсқаулығы. Кәсіпті іске қосудан бастап тұрақтандыруға дейін 24 нақты қадам»
кітабынан. Авторы; Билл Олет – MIT Sloan School of Management бизнес-мектебінің жетекші
лекторы.
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8. ЕАЭО АЯСЫНДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТ
Жалпы ережелер
Еуразиялық экономикалық қоғамдастық (бұдан әрі – ЕАЭО) шеңберінде
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру бірыңғай нарық қатысушыларының
барлығына ортақ бірқатар талаптарды орындау бойынша барлық әріптес
елдердің кәсіпкерлік субъектілеріне белгілі бір міндеттемелерді жүктейді.
Негізінен, бұл талаптар ӛнімнің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету
саласына, лицензиялық қызмет түрлерінің рұқсат беру және хабарлау жүйесіне,
техникалық реттеуге, сондай-ақ ЕАЭО нарығының ішкі және сыртқы
шекаралары арқылы тауарларды, еңбек пен капиталды тасымалдау саласына
қатысты.
ЕАЭО-ға қатысушы елдердің (Қазақстан, Ресей, Беларусь, Қырғызстан
және Армения) кәсіпкерлік құрылымдарының ӛзара ісқимылы Қазақстан
Республикасында 2014 жылғы 14 қазандағы № 240-V ҚРЗ Заңымен
ратификацияланған Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың (бұдан әрі
– Шарт) ережелерімен реттеледі. Қазақстан аумағында шарт 2014 жылдың 29
мамырынан бастап күшіне енді.
Шарт ЕАЭО шеңберінде тауарлар, қызметтер, капитал және жұмыс
күшінің еркін қозғалысы, осы Келісім-шартпен және ЕАЭО шеңберіндегі
халықаралық шарттармен айқындалған экономика салаларында үйлестірілген,
келісілген немесе бірыңғай саясатты жүргізу қамтамасыз етілетінін белгілейді.
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Қызметтер мен тауарлардың бірыңғай нарығы мүше мемлекеттерде
шығарылатын тауарлар мен қызметтердің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың
маңызды факторы болып табылады.
Қызметтер мен тауарлардың бірыңғай нарығы жағдайына ӛту, мәселен
рұқсаттарды алу, біліктілікті тағайындау, растаумен байланысы қызмет
берушілерге жұмсалатын шығындарды қысқартуға кӛмектеседі, сәйкесінше
мүше мемлекеттердің бәсекеге қабілеттігін арттырып, экономикалық әлеуетін
ӛсіреді.
2015 жылдан бастап Еуразиялық экономикалық одақ туралы
келісімшарт күшіне енді және онымен бір мезгілде 43 қызмет кӛрсету секторы
үшін бірыңғай нарық толық форматта, оның ішінде лизингтік қызмет пен
жылжымалы мүлікті жалға беруді бастауы керек еді. Бірақ Қызметтердің
бірыңғай нарығы бүгінде қызмет кӛрсетідің 52 секторында жұмыс істеуі керек.
Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңесінің 26.12.2016 жылғы №23
шешімімен либерализациялаудың 18 жоспары бекітілді, олардың жартысы іске
асырылды.
Либерализациялау жоспарларын іске асырған соң ЕАЭО елдерінің
азаматтары жүргізетін қызметтердің 60 пайызы бірыңғай нарық режимінде
кӛрсетілетін болады.
Нәтижесінде заңды және жеке тұлғалары ӛз қызметтерін ӛз «отанында»,
сондай-ақ Одақтың бүкіл кеңістігінде жүргізуге құқылы болады.

Сатып алушыны қызықтыра алмауыңыздың алты себебі
Ең сәтті және үздіксіз инновациялар компаниялардың сатып алушылары
болмаған адамдардың қажеттіліктерін түсіну қабілетінің арқасында туындайды.
Басты қиындық – бұл адамдар сіздің клиенттеріңіз емес екенін түсіну. Әлеуетті
сатып алушылар сіздің тауарларыңыз немесе қызметтеріңізге қызығушылық
танытпайтынын білгеннен кейін, сіз сіздің ӛніміңізді олардың кӛзінше барынша
тартымды ететін инновацияны ұсына аласыз.
Ӛкінішке қарай, кӛптеген компаниялар қазірдің ӛзінде бар тұтынушыларға
және нарықтың жұмыспен қамтылған үлесіне тым шоғырланған, сондықтан
оларда әзірге қамтылмаған сегмент туралы жүйеленбеген деректер аз. Егер
әлеуетті сатып алушылармен мәселені құрамдас бӛліктерге бӛліп, оған
маркетингтік тәсілді қолдансаңыз, сіз табысқа сіздің мүмкіндігіңізді арттырасыз.
Сіздің ӛніміңізге сатып алушылардың қандай да бір санаты қызығушылық
тудырмайтын себептерді қарастырыңыз. Зерттеу нәтижелері мұндай
себептердің барлығы алты екендігін кӛрсетеді.
1. Экономикалық: адамдарға ақша жетіспейді.
2. Функционалдық: ӛнім адамдарға ӛз мақсаттарына қол жеткізуге
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кӛмектеседі.
3. Білім беру: адамдар тауарды қалай дұрыс пайдалану керектігін
немесе не үшін қажет екенін білмейді.
4. Қолжетімділік: адамдар ӛнімді сатып ала алмайды, себебі ол қол
жетімді емес.
5. Әлеуметтік: ӛнім діни немесе әлеуметтік нормаларға сәйкес келмейді.
6. Эмоциялық: ӛнім теріс эмоциялар тудырады.
Arena жүзуге арналған киім-кешек ӛндіретін ірі компания әлеуетті сатып
алушыларды анықтау үшін осы себептердің тізімін пайдаланды. Бастапқыда
Arena-да компания тауарларын кім сатып ала алатынын анықтауға тырысты.
Осыдан кейін Arena тауарларын сатып алуға кедергі келтіретін кедергілер
талданды. Ақыр соңында, компанияда осы кедергілерді жоя алатын жаңа
ӛнімдер желісін әзірледі.
Дереккөз: «Business Harvard Review» журналы, ақпан, 2019ж

8.1. ЕАЭО-дағы кәсіпкерлік
Еуразиялық экономикалық одақтың нарығы (ЕАЭО) 180 млн-нан астам
адамды қамтиды. Оның бес қатысушысы – Армения, Беларусь, қазақстан,
Қырғызстан, Ресей – заңнаманы үйлестіру бойынша жұмысты жүргіземіз деп
уағдаласты.
ЕАЭО әлемде мұнай ӛндіру бойынша бірінші орында тұр (әлемдік
ӛндірудің 42%-ы), газ ӛндіру (19,2%) және минералды тыңайтқыштарды ӛндіру
(34,3%) бойынша – екінші орын, шойын ӛндіру (4,8%) және картоп ӛсіру (11,2%)
үшінші орында тұр. Мұндай артықшылық ЕАЭО нарығын инвесторлар үшін
тартымды етеді.
Бүгінде ЕАЭО-да бизнесті құрудың танымал формалары
кәсіпкерлік және Жауапкершілігі шектеулі қоғам болып отыр.

Жеке

Заңды тұлғалардың деректерін тіркеу процедурасы ЕАЭО-ның барлық
елдерінде ұқсас, бірақ оны толық үйлестірілген деп айтуға болмайды.
Тұтастай алғанда, ЕАЭО мүше мемлекеттің бірінде жеке кәсіпкер
мәртебесін алу үшін тұрақты тұрғылықты жерге ие болу және кәсмелет жасына,
яғни 118 жасқа жету керек.
Құжаттарды тұрғылықты жері бойынша немесе ұлттық электрондық
порталдар арқылы (Қырғызстаннан басқа) тапсырған кезде, уәкілетті органдарға
әлеуетті жеке кәсіпкерді тіркеу үшін бірнеше күн қажет. Қазақстанда бұл мерзім
1-ден 4 күнді алады, беларусьта тіркеу туралы куәлікті құаттарды тапсырған соң
келесі күні беріледі, бірақ салық органында бес күн бойы тіркеу жұреді. Армения
мен Қырғызстанда тіркеу туралы куәлікті 2 күннен соң, Ресейде 3 күннен соң
алуға болады.
Жауапкершілігі шектеул қоғамды тіркеу, ӛз кезегінде Қырғызстан мен
Ресейде 3 күнді алады, Армения мен Белурасьта 5 күнді, қазақстанда 1 күннен
14 күнге дейін уақыт алады.
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Құжаттарды тапсыру кезінде қатысушы елдердің заңнамасы олардың
кӛшірмелерін мемлекеттік тілде ұсынуды талап етеді, қазақстанда берілетін
құрылтайшы құжаттар қазақ және орыс тілінде құрылуы керек.
Субъектінің ӛз елі аумағында заңды тұлға екенін растайтын мемлекеттік
тізілімнен алынатын кӛшірме-үзіндіні беруі маңызды саналады. Ұсынылған
құжаттар легализация процедурасынан ӛтеді, алайда аталған талап
посткеңестік бірқатар елдердің заңды тұлғалары үшін (Армения) немесе барлық
ТМД елдері үшін (Қырғызстан) жеңілдетілуі немесе алынып тасталуы мүмкін.
ЕАЭО елдерінің салық жүйелері пайыздық мӛлшерлемелер бойынша
түрлі келеді, алайда олардың барлығын кәсіпкерлерге арналған оңайлатылған
салық салудың болуы байланыстырады.
Бизнестің мүмкіндіктері оңайлатылған салық режимімен шектелмейді.
ЕАЭО-ның әр елінде салалар және қызмет баығттары бойынаш түрлі ерекше
экономикалық аймақтар бар, сәйкесінше онда салық салудың жеңілдікті
шарттары қарастырылған.
Шетелде бизнес құруда кәсіпкерлер қос салық салудан қорқады. Бұл
мәселе тараптар арасында қос салық салуды болдыртпау туралы екіжақты
келісім жасау арқылы реттеледі.
Қырғызстан және Арменияны есептемегенде Одақтың барлық елдері бір
бірімен осындай келісімдерге ие. Бес елдің әрқайсысы басқа елдермен
келісімнің кең ауқымына ие. Осы ретте Австрия, Үндістан, Иран, Латвия, Литва,
Польша, Украинамен келісімдерді Одақтың барлық елі жасасты.
Заңнама тұрғысынан Одаққа мүше мемлекеттердегі бизнесті ұлт
деңгейіндегі қолдауды ЕАЭО кеңістігінде кедергілерді жою бойынша жұмыс
істейтін Еуразиялық экономикалық комиссия (ЕЭК) жүзеге асырады.
Комиссия бизнес қауымдастықпен екі жақты байланыс орнатуға
тырысады, осы мақсатта https://barriers.eaeunion.org/ электрондық порталы іске
қосылды.
Билік және бизнестің ӛзара әрекеттесуінің басқа құралы ЕЭК құруымен
жұмыс істеп жатқан Еуразиялық экономикалық одақтың Іскерлік кеңесі.
Қаржылық тұрғыда ЕАЭО кеңістігінде бизнестің дамуына Еуразия даму банкі
ықпал етуде. Банк Ресей және Қазақстан президенттерінің басмасымен 2006
жылы құрылған. Бүгінде оған ЕАЭО елдеріінң бесеуі де, сондай-ақ Тәжікстан да
қатысып жатыр. Еуразия даму банкі мүше елдердің экономикалық ӛсуіне,
сондай-ақ инвестициялық қызметті жүзеге асыра отырып, олардың арасындағы
сауда-экономикалық байланыстардың кеңеюіне ықпал етеді.
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8.2. ЕАЭО нарығындағы кәсіпкерлердің табыс тағылымы

Активные малые и средние предприятия — признак развитой экономики.
Сектор МСП обеспечивает значительный вклад в ВВП и налоговые доходы
государства, создает рабочие места и способствует внедрению инноваций,
росту производительности труда.

СӘТТІ ІСКЕ АСҚАН
КЕЙСТЕР

Поэтому в разделе представлены примеры успешных бизнес-проектов
малого и среднего бизнеса в странах ЕАЭС.

Белсенді шағын және орта кәсіпорындар – дамыған экономиканың
белгілері. ШОК секторы ЖІӚ және мемлекеттің салықтық кірістеріне сүбелі үлес
қосады, жұмыс орындарын құрады және инновациялар енгізу, еңбек ӛнімділгінің
артуына ықпал етеді.
Сондықтан бұл бӛлімде ЕАЭО елдерінде шағын және орта бизнестің
табысты бизнес-жобаларының мысалдары келтірілген.
1.
РФ Томск облысының оңтүстігінде сүт ӛңдеу бойынша
алғашқы цех пайда болды
«Шағын
және
орта кәсіпкерлік» ұлттық
жобасы
арқылы
сүт
ӛңдеу бойынша алғашқы
цех
Томск облысы
Бакчар ауданында пайда
болды.
Тәулігіне 3 тоннаға
дейін ӛңдеу қуаты бар
цех облыстың, тіпті кӛрші
муниципалитеттердегі
фермерлерінің
қажеттіліктерін толығымен қамтуға кӛмектеседі.
«Бакчарда ауданда алғашқы сүт ӛңдеу бойынша цех ашылды.
«Бакчарский фермер» ауыл шаруашылығы кооперативі заманауи сүт цехін іске
қосты, онда пастерленген және пісірілген сүт, қаймақ, кілегей, сүзбе, айран,
снежок, сары май, ряженка, ірімшік және үшқат қосылған йогурт шығарады.
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«Бакчарский фермер» ауыл шаруашылығы кооперативі жобасы 2019
жылы «Шағын және орта кәсіпкерлік» ұлттық жоба және «Фермерлерді қолдау
жүйесін құру және ауылдағы ынтымақтастықты дамыту» ӛңірлік жоба
шеңберінде мемлекеттік қолдауды алды.
Ұлттық жоба аясында шаруаларға материалдық-техникалық базаны
дамытуға 23,5 млн рубльге грант берілді. Жобаның жалпы құны 39,2 млн
рубльді құрайды, оған сүт цехін салу, мал союдың модульді тізбегін сатып алу
кіреді.
Мал сою тізбегін жыл соңын адейін іске қосу кӛзделген. Келешкте
шаруалар етті ӛнім тізбесін кеңейтуді жоспарлап отыр, ол үшін шұжық ӛнімдерін
ӛндіру цехы салынбақ.
Тәулігіне 3 тоннаға дейін ӛңдеу қуаты бар цех облыстың, тіпті кӛрші
муниципалитеттердегі фермерлерінің қажеттіліктерін толығымен қамтуға
кӛмектеседі
Томск облысының Бакчар ауданы облыс орталығынан 200 шақырым
қашықтықта жатыр. Ауданда 11 мыңнан астам адам тұрады, ал облыстың
жетекші саласы – ауыл шаруашылығы.
2. Тайга жаңғағынан тәттілер әзірлеген кәсіпкер РФ кәсіпкер-аналар
байқауында жеңіске жетті
Курагино
тұрғыны
Марина
Маркидонова Кроясноярсктегі «Мой
бизнес» орталығы ұйымдастырған
«Мама-предприниматель» байқауында
жеңіске жетті.
Марина
дикорос
жаңғағын
жинап, оларды ӛңдеп, ӛз қолымен
тайгалық жаңғақтар, жидектер мен
шӛптерден
пайдалы
десерттерді
дайындайды. Ӛз тауарын кәсіпкер-ана
«Большая шишка» брендімен сатады.
Барлығы тайгаға еген махаббаттан басталды. Ана атанған соң Марина
жолдасы екеуі балаларын таза ауаға жиі шығара бастады, әсіресе отбасы
Курагино маңындағы орманға баруды ұнатты. Бір күні келіншек шырша
бүршіктерін теріп, жақындарына тосап пісірді. Отбасы тәтті тағамды бағалады,
ал Марина жаңа ӛнімді сатып кӛруге бел буды.
Ӛнім этикеткасын «Большая шишка» деп аталды, осы кезеңде Марина
жеке кәсіпкер ретінде тіркелу бойынша шешім қабылдады. Кәсчіпті жүргізуде
Бизнесті дамыту жӛніндегі агенттік кӛмектесті. Келіншек ӛнімді тегін
сертификаттауға ӛтінім жіберді.
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Байқауға қатысушылар кәсіпті бастауға 100 мың рубль грант алуға
жарысқа түсті. Марина Маркидонова осы соманы жаңа жабдық алуға жұмсамақ.
«Мен орынжай жалдап, шикізатты сақтау мен ӛнімді үлкен кӛлемде
ӛндіру үшін жабдық орнатқым келеді, – дейді кәсіпкер ана. – болашақта
дикоросты Курагино ауылы тұрғындарын тартып жинауды, ӛндіріске технологты
жалдап, жұмыс орындарын құрғым келеді. Бүкіл ӛнімге сертификат алу
кӛзделген. Ассортиментті кеңейту, қантсыз пайдалы десерттер, пастила, джем,
батончиктер сібір жаңғақтары жидектері мен шӛптерінен шай әзірлеу жоспарда.
Ӛнімдерді денсаулық сақтау дүкендері, базарлар, жеке сауда нүктелері арқылы
сатуды, тіпті Сібірдің органикалық ӛнімдерін шетелге экспорттауды қалаймын» –
деді кәсіпкер.

3. Қазақстанда «Бастау» жобасының түлегі ауылда бьюти-бизнесті
ашты
Жас кәсіпкер Әсел Байысова Шарбақты аудан орталығында сұлулық
студиясын
қуанышты.

ашты.

Бойжеткен

армандаған

кәсібін

іске

асырғанына

«Бастау» түлегі – маникюр және шугаринг шебері. Шебер дипломы жалға
жұмыс істеуге ғана мүмкіндік берді. Алайда осы жылы маман ӛзіне жұмыс
істегісі келді. «Бастау» жобасы жақсы демеу болды.
«Ӛмірім Шарбақты ауданымен байланысты. Мен Александровка
аулының тумасымын. Аудан орталығына кӛшіп, аудандық әкімдікте хатшы
болдым, кейін балабақшада әдіскер болып жұмыс істедім. Кейін декреттік
демалысқа кетіп, үйде баламен отырып, шугаринг шеберлігіне оқып алдым.
Жұмыс пен ермекті бірге алып жүрдім. Алайда жеке кәчіптің болғанын қаладым.
Жұмыспен қамту орталығына барып, «Бастау» жобасының бірінші легіне
жазылдым.
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«Атамекен» кәсіпкерлер палатасының аудандық филиалында маған
бизнес-жоспар құруға кӛмектесті, жеке кәсіпті ашуға қандай тетіктер барын
айтты. отбасылық кеңесте сұлулық салонын ашу бойынша шешім қабылданды,
ӛйткені менде тұрақты клиенттерім болды», – деді кәсіпкер.
Жас кәсіпкер жабдық сатып алуға 200 АЕК кӛлемінде грант алды. Жеке
қаражатқа орынжайды жалға алып, оны жеке бизнеске қарай бейімдеді.

4. Ақтӛбеде жылқы етінен тұшпара дайындалады
Ақтӛбеде
«Даму-Ӛндіріс»
мемлекеттік
бағдарламасының
қолдауымен
«Геба»
ЖШС
жартылай дайын ет ӛнімдерін
ӛндіру зауыты ашылды. Мында
ӛнімнің кең ауқымы шығарылады,
соның ішінде ұлттық эксклюзив –
жылқы
етінен
дайындалған
тұшпара
шығарылмақ.
Осы
ӛндіріспен журналистер «даму»
қоры ұйымдастырған пресс-тур
барысында танысты.

«Геба» компаниясы тек Ақтӛбе облысы ғана емес, Қазақстанның батыс
ӛңіріндегі жартылай фабрикат ӛндіретін ірі кәсіпорындардың бірі. 1998 жылдан
бері жұмыс істеп келеді. Соңғы уақытта мұндай кәсіпорындар ӛніміне сұраныс
артып келеді. Бұған халық санының кӛбеюі, қалалардағы қарбалас тұрмыс пен
тұтынушылардың тамақ дайындау уақытын үнемдеуі ықпал етуде.
«Геба» ЖШС ӛкілдері «Даму» кәсіпкерлікді дамыту қорына жүгініп, «ДамуӚндіріс» мемлекеттік бағдарламасы арқылы жылдық 6 пайызбен 360 млн
теңгеге несие алды, бұл қаражатқа жартылай дайын ӛнімдерді дайындауға
қажетті жабдық алынды, сондай-ақ қаражат айнылымын толықтыруға тағы 200
млн теңге алынды.
ЖШС директоры Аслан Шойбековтың айтуынша бұл қаражатқа жалпы
ауданы 3 мың шаршы метр болатын жартылай фабрикаттар ӛндіретін зауыт
толық жабдықталған. Қазіргі уақытта кәсіпорын қуаттылығының 40%-на жетті
және тәулігіне 10 тоннаға дейін ӛнім шығарады, қазіргі ассортиментте эконом
сегментіндегі тұшпараның 7 түрі, вареники, манты, котлеттер, тефтельдер,
фрикаделькалар, фарштың 4 түрі бар. Жуық арада орта және премиум
сегментте ӛнім шығару жоспарланған.
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«Біз ӛнімді үш негізгі баға сегментінде шығарамыз. Қазіргі таңда эконом
сегментті шығарудамыз, ол баға бойынша тиімді және Ақтӛбе қаласында тӛмен.
15 қазаннан бастап «Неола» маркасымен орта сегмент ӛнімдерін шығара
бастаймыз.
Премиум сегменттегі ӛнім тұшпараның 4 түрін қамтитын болады, онда
жылқы етінен дайындалған тұшпара, бұзау етінен тұшпара сынды эксклюзивті
ӛнімдер шығарылады», – деп атап ӛтті «Геба» ЖШС директоры Аслан
Шойбеков.
Бүгінгі таңда кәсіпорын 62 адамды жұмыспен қамтып отыр. Ары қарай
қуаттылық артып, зауытта 120-130 адам жұмыс істейтін болады.

5. Кӛкшетауда дезинфекциялық құралдар ӛндірісі іске қосылды
«АРДАГЕР-М COMPANY» ЖШС
– Кӛкшетауда 2014 жылдың ақпа
айында құрылған тез қарқынмен дамып
келе жатқан жас компания. Қызметінің
басында компания жалға ӛгндірістік
оырнжайларды берумен айналысты.
2016 жылдан кәсіпорын кілемдерді жуу,
тазалау қызметін кӛрсетеді. Ал 2020
жылдан бастап компания химиялық
тазалау және кір жуу қызметін
кӛрсетуде. Биыл компания ӛзінің бизнес-франшизасын сатуға шешім қабылдап,
жеке сауда маркасы – «Коврочист» химиялық тазалау мен кір жуу қызметтері
желісін» тауарлық белгісін жасап, патенттеді.
Биыл
еліміздегі
COVID-19
коронавирустық
инфекциясының
пандемиясына қатысты қалыптасқан жағдайға байланысты компания ӛз
ӛндірісін қайта бағдарлап, ағымдағы жылдың наурыз айында дезинфекциялау
құралдарын (тері антисептигі) HAND SANITIZER ӛндірісін бастады.
Бұл құрал мемлекеттік органда сынақтан ӛтті, соның нәтижесі бойынша
«HAND
SANITIZER»
бактерицидті,
верулицидті,
фунгицидті
және
туберкулоцидті
әрекеттерге
дезинфекция
тиімділігінің
мәлімделген
параметрлеріне сәйкес келетіні анықталды.
Дезинфекциялық құрал «Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауға
(бақылауға)
жататын
тауарларға
қойылатын
бірыңғай
санитарлықэпидемиологиялық және гигиеналық талаптарға» сәйкес келеді. Бұл ӛнімге
сертификат берілген.
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6. Армения стартаптары1

1. «PicsArt»
Компания құрылтайшылары Ованес Авоян, Микаел Варданян және
Артавазд Меграбян. Бағдарлама фото және видео-редактор қызметін кӛрсетеді,
жоба әзірленіп, 2012 жылы іске қосылды.
Армения стартапы файлдарды редакциялауға арналған үлкен ауқымға
ие,
сондай-ақ
бос
жұмыстарымен
алмасу
және
лайықты
кандидаттар/орындаушыларды тез іріктеудің әлеуметтік платформасын
қамтиды.
Арменияның PicsArt стартапы – Android, iOS, Windows-ке бейімделген 30
тілдегі қосында. Қазіргі кезде пайдаланушылардың жүктеулер саны 600 млн-нан
асады. 2019 жылдың қаңтарына бағдарлама App Store халықаралық рейтингте
(тегін қосындылар) екінші позицияны алып тұрды.
Айта кету керек, Арменияның PicsArt стартапы жазылуларды
қарастырады, оның негізінде пайдаланушылар қосымша құралдарды алады,
жарнамадан құтылады және эксклюзивті оқу бағдарламаларына қол жеткізеді.
Сарапшылардың пікірінше, Армения стартапының күрт ӛсуі қытай
нарығына шығуға бағдарланған, ӛйткені 15 млн пайдаланушы – Қытай
азаматтары.
2. «Vineti»
Бұл әщірлеме бұлтты жинауыш платформа, ол гендік инженерия,
жасушалық терапия және онкологиялық вакциналар саласындағы жаңалықтарға
қол жеткізуге мүмкіндік береді. Патенттелген терапия менеджментінің экожүйесі
бар, ол ӛндіріс пен емдеу процесіне қатысатын барлық адамдар үшін жеке
1

https://internationalwealth.info/startups-abroad/important-startups-of-armenia-2019
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платформа болып табылады. Бұған дәрігерлер, медициналық персонал,
науқастар, дәрі-дәрмек ӛндірушілер, курьерлер, логистер кіреді.
Арменияның Vineti стартапының құрылтайшылары – Эми ДюРосс, Размик
Абноус, Хайди Хаген, Нерсес Оганян. Бағдарламалық қамтамасыз ету –
операциялардың сапасын жақсартуға, соның ішінде адам факторын
тӛмендетуге, ал фармацевтикалық ӛнімдерде лайықты сапаға және ережелер
мен стандарттарға толық сәйкестікке кӛз жеткізуге мүмкіндік береді.
Vineti
стартапы қаржылық тұрақты стартап. Компания бірдан 9
инвестордан қаржыландыру алды, осы ретте ең ірі инвестициялар 2018 жылдың
басында алынды.
3. «Krisp»
Арменияның бірегей стартапының құрылтайшылары Давид Багдасарян
және Артавадз Минасян болды. Стартап шынайы уақыт режимінде шуды
белсенді және пассивті басу режимінде жұмыс істейді. Krisp аудио және вбейне
қоңырау шалуда кез келген фондық шуды алып тастайды, осылайша
сұхбасттасушы ӛзіне хабарласқан адамды анық ести алады.
Арменияның Krisp стартапы коммуникацияның кез келген құралына оңай
бағдарлана алады, кірме және шықпа қоңыраулармен жұмыс істей береді. Осы
ретте дыбысты тежеу соншалықты қысқа, ол сӛйлесу сапасына еш кедергі
келтірмейді, дабыстың шығуын тежемейді.
4. «IntelinAir»
Арменияның IntelinAir стартапы – егіс алқаптары фототүсірімдері және
басқа да кӛрсеткіштерді талдайтын технологиямен жұмыс істейтін қосынды.
Стартап келесі критерйилер бойынша проблемаларды анықтайды:
-

Ылғалдық;
Жауы-шашын әсері;
Топырақ температурасы;
белгілі бір учаскенін тарихи деректері және т.б.

Осындай ақпаратты талдау Арменияның IntelinAir стартапына
шаруаларға проблемалық аймақтар мен болжам туралы ӛзекті ақпаратты
беруге мүмкіндік береді.
Бағдарламалық қамтамасы зету жұмысы машина оқыту және
компьютерік кӛруге негізделген. IntelinAir-ді қолдану үшін жазылым керек, оның
бағасы пайдаланушы таңдаған пакетке қарай түрленеді.
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7. Беларусьтегі табысты кәсіп иелері2

1.Француз кондитерліктер
«Француз кондитерліктері» ЖАҚ
2017 жылы нан-тоқаш және кондитерлік
ӛнімдерін ӛндіру үшін ашылған. Ұйым
«UAB
Albineta»
компанияның
франшизасын
сатып
алды,
бұл
компанияның
«Thierry
Kepykla»
брендімен
наубайханалар
мен
кондитерліктер желісі бар.

Компанияның стратегиялық мақсаты бастапқы кезеңде ӛзінің нан-тоқаш
және кондитерлік ӛнімдерін ӛндіруді ұйымдастыру еді, ассортимент тізімі
әртүрлі балкүлшеле, круассандар, эклерден, пирогтар, нан түрлерін және т.б.
қамтыды. Даму Банкінің ШОБ-ты қаржылық қолдау бағдарламасы аясында
«Банк БелВЭБ» ААҚ банк-серіктес ұсынған несие қаражаты есебінен нан-тоқаш
әжне кондитерлік ӛнімдерін пісіруге арнлаған негізгі жабдықты сатып алды.
Қазіргі таңда «Француз кондитерліктері» ЖАҚ шығаратын ӛнім тізімі 20дан астам аталымға жетті.
Жаңа ӛндірістің айрықша ерекшелігі – сапалы және табиғи
ингредиенттерден нан-тоқаш және кондитерлік ӛнімдер ӛндірісі, қоспалардың
кӛпшілігін компания ӛз күшімен импорттайды. «Француз кондитерліктері» ЖАҚ
жеке ӛнімдерді «Тьерри» наубайхана-кондитерлік желілерде сатады, аталған
желі Минск қаласының сауда орталықтарында орналасқан.
2. Қызғалдақтарды ӛсіруші

«Находка Полесья» шаруа (фермерлік)
қожалығы – Брест облысы Иванов ауданы
Тышковичи
агроқалашықтың
солтүстікшығысында орналасқан жас әрі тез дамып
жатқан шаруашылық.
Шаруашылықтың негізгі бағыты кӛкӛніс,
картоп және гүл ӛсіру.

2

https://brrb.by/activity/support-to-smes/stories-of-success/
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Бүгінгі таңда «Находка Полесья» шаруа қожалығының меншігінде 300 га
алқап бар. Жыл сайын қожалық ӛндірісі кӛлемін артырып келеді, оатндық және
шетелдік ӛндірушілерден жаңа жоғары ӛнімді техника сатып алады, жылыжай
салады және арнайы сақтау қоймалырн жобалайды. Жұмыс барысында
инновациялық принциптер және технологиялар енгізіліп, ұжымның кәсіби
деңгейі жоғарылауда.
«Находка Полесья» шаруа қожалығының басшысы мен қызметкерлерінің
қажырлы еңбегі мен іскерлігіне жауапкершілікпен қарауының арқасында ферма
Беларусьтағы ең үлкен қызғалдақ ӛндіруші қожалыққа айналды.

3. Балалар жиһазын ӛндіру
«ЭдВитМаш» жеке ӛндірістік сауда
унитарлық кәсіпорын «Bambini» сауда
маркасымен балаларын жиһазын ӛндіреді.
Кәсіпорын 2008 жылы құрылған.
Ӛндірсітің негізгі бӛлігін жаңа туған
нәрестелерге
кереует
шығарылымы,
сондай-ақ балаларды құндақтау комодтары
мен тамақтандыру орындықтар ӛндірісі
құрап отыр.
Балалар жиһазын құруда кәсіпорын мамандары стандарттар мен
санитарлық нормаларды, тұрғын үй кеңістіктерінің ыңғайлылығы және
функциялылығына қойылатын заманауи талаптарды ескереді.
Жұмыс жылдары ішінде «ЭдВитМаш» жеке ӛндірісітік сауда унитарлық
кәсіпорынның ӛндірістік алаңдары 2000 шаршы метрге дейін кеңейді. Даму
Банкінің шағын және орта бизнесті қаржылық қолдау бағдарламасы аясында
«Приорбанк» ААҚ банк-серіктеспен тығыз ынтымақтастық арқылы кәсіпорын
жыл сайын жаңа жабдықты жаңартып, орналастырып, ӛндіріс кӛлемін орта
есеппен жылына 20-30 пайызға арттыра алды, сондай-ақ жаңа қолайлы жұмыс
орындарын ашуда.
Осындай қолдауға ие болған «ЭдВитМаш» ӛнімді ӛткізу нарықтарын
кеңейту бойынша жоспарларды іске асыра алады. Бүгіннің ӛзінде кәсіпорын
Беларусьтің барлық дерлік сауда желілеріне ӛнім жеткізіп отыр. Тұрақты даму
және жиһаз және қосалқы заттардың жоғары сапасы арқылы «ЭдВитМаш» жеке
ӛндірісітік сауда унитарлық кәсіпорны Кежендік одақ елдеріне тауар экспортын
жолға қойған.
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сәуірдегі № 2198 Заңы; 9. «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан
Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы №434-V ЗРК Заңы;
9.
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желтоқсандағы №508 Заңы;
10.
11. Басқару есебі (оқулық). Прагма корпорациясы USAID-тің
кӛмегімен дайындаған, 2005 ж.
11.
«Путеводитель предпринимателя» ғылыми-практикалық нұсаулық,
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Учебное пособие, Администрация города Иркутска, Комитет по экономике и
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1-қосымша

1. Жалпыға бірдей белгіленген салық салу режимін қолдану кезіндегі салық
мөлшерлемелері

Салық
Корпоративті
табыс салығы
(Жеке табыс
салығы)

Мөлшерлеме
Заңды тұлғаларға 20%
(Салық кодексінің 313бабы)

Жеке кәсіпкерлерге 10%
(Салық кодексінің 320бабы)

КТС бойынш а
аванстық
төлемдер
(заңдаы
тұлғаларға)

егер осы тармақта
өзгеше көзделмесе,
түзетулер ескеріле
отырып, алдыңғы
салықтық кезеңнің
алдындағы салықтық
кезең үшін жылдық
жиынтық кірісі
республикалық бюджет
туралы заңда
белгіленген және
алдыңғы қаржы
жылының алдындағы
қаржы жылының 1
қаңтарына қолданыста
болатын айлық есептік
көрсеткіштің 325 000
еселенген мөлшеріне
тең сомадан аспайтын
салық төлеушілер;
(Салық кодексінің 305-

Салық есептілігі
Жылдық :
КТС бойынша
декларация
(форма 100.00) –
есепті жылдан
кейінгі 31
наурызға дейін

Төлеу мерзімі
есепті жылдан
кейінгі 10 сәуірден
кешіктірмей

ЖТС бойынша
декларация
(форма 220.00) –
есепті жылдан
кейінгі 31
наурызға дейін
Декларация
тапсырғанға дейін
КТС үшін аванстық
төлемдерді
есептеу (101.01
формасы)

әр айдың 25
жұлдызынан
кешіктірмей

- есепті кезеңнің
20 қаңтарынан
кешіктірмей;
Декларация
тапсырғаннан
кейін КТС үшін
аванстық
төлемдерді
есептеу (101.02
формасы)
- есепті салық
кезеңінің 20
сәуірінен
кешіктірмей
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бабы)
Әлеуметтік салық

Салық салынатын
объектіден – 9,5 пайыз –
заңды тұлғаларға
(Салық кодексінің
485-бабы):
Өзі үшін – 2 АЕК
Әр жұмыскер үшін – 1
АЕК

Тоқсандық:

Кірісті есептеу
айынан кейінгі
ЖТС және
айдың 25
әлеуметтік салық
жұлдызынан
бойынша ( 200.00
кешіктірмей
формасы) - есепті
салық кезеңінен
кейінгі екінші
айдың 15-інен
кешіктірмей

Төлем көзінен
ЖТС

Салық агентінен табыс
алатын қызметкерлер
мен жеке тұлғалардың
кірістерінен 10%

Тоқсандық:

Міндетті

Азаматтық-құқықтық

Тоқсандық:

зейнетахылық
жарналар

шаруашылық шарттары
бойынша қызметкерлерге
және жеке адамдарға
қызмет көрсетуден және
жеке кәсіпкердің
пайдасына олардың
кірісіне есептелген кірістің
10%-ы, бірақ 1 ең төменгі
жалақының мөлшерінен
кем емес және ең төменгі
жалақының 50-нен аспауы
керек.

МӘМС-қа салым
(ұстап қалатын)

Есептеу нысанынан 1%
(азаматтық-құқықтық
шаруашылық шарттары
бойынша қызметкерлер
және жеке адамдар кірісі),

бірақ 10 ең төменгі
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Кірісті есептеу
айынан кейінгі
ЖТС және
айдың 25
әлеуметтік салық
жұлдызынан
бойынша ( 200.00
кешіктірмей
формасы) – есепті
салық кезеңінен
кейінгі екінші
айдың 15-інен
кешіктірмей
Кірісті есептеу
айынан кейінгі
ЖТС және
айдың 25
әлеуметтік салық
жұлдызынан
бойынша ( 200.00
кешіктірмей
формасы) – есепті
салық кезеңінен
кейінгі екінші
айдың 15-інен
кешіктірмей

Тоқсандық:

Кірісті есептеу
айынан кейінгі
ЖТС және
айдың 25
әлеуметтік салық
жұлдызынан
бойынша ( 200.00
кешіктірмей
формасы) – есепті
салық кезеңінен

айлық еңбекақы
көрсеткішінен артық
емес

кейінгі екінші
айдың 15-інен
кешіктірмей

ЖК: 5%, 1,4 ең төменгі
айлық еңбекақы
көрсеткішінен басап

Әлеуметтік
аударымдар

Жеке кәсіпкер оның
пайдасына есептеу
нысаны және табыстан
3,5%, бірақ 1 ең төменгі
айлық еңбекақыдан кем
емес және 7 ең төменгі
айлық еңбекақыдан
артық емес.

Тоқсандық:

МӘМС
аударымдары

Есептеу нысанынан 2%
(жұмыскерлер кірісі),
бірақ 10 ең төменгі
айлық еңбекақыдан
артық емес.

Тоқсандық:

ҚҚС

Салық салынатын
нысаннан 12%

Тоқсандық:

Салық салынатын
нысаннан 1,5% – заңды
тұлғаларға (Салық
кодексінің 521-бабының
1-тармағы)

Жылдық:

(егер ҚҚС төлеуші
ретінде тіркелген
болса)

Мүлікке салық
(салық салынатын
нысандар болған
жағдайда)

Салық салынатын

Кірісті есептеу
айынан кейінгі
ЖТС және
айдың 25
әлеуметтік салық
жұлдызынан
бойынша ( 200.00
кешіктірмей
формасы) – есепті
салық кезеңінен
кейінгі екінші
айдың 15-інен
кешіктірмей
Кірісті есептеу
айынан кейінгі
ЖТС және
айдың 25
әлеуметтік салық
жұлдызынан
бойынша ( 200.00
кешіктірмей
формасы) – есепті
салық кезеңінен
кейінгі екінші
айдың 15-інен
кешіктірмей

ҚҚС бойынша
декларация
(300.00 формасы)
- есепті салық
кезеңінен кейінгі
екінші айдың 15інен кешіктірмей

Мүлік салығы
бойынша
декларация
(700.00 формасы),
есептік кезеңнен

Кірісті есептеу
айынан кейінгі
айдың 25
жұлдызынан
кешіктірмей

Есепті жылдан
кейінгі 10 сәуірден
кешіктірмей мүлік
салығының соңғы
есебі;
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нысаннан 0,5% – жеке
кәсіпкерлерге (Салық
кодексінің 521-бабының
2-тармақшасы)

кейінгі 31 наурызға
дейін

Мүлік салығы
бойынша
ағымдағы
төлемдерді
есептеу (701.01
формасы)
салық кезеңінің
басында
анықталған салық
міндеттемелері
бойынша
ағымдағы салық
кезеңінің 15
ақпанынан
кешіктірмей
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Ағымдағы
төлемдерді салық
кезеңінің 25
ақпанынан, 25
мамырынан, 25
тамызынан және
25 қарашасынан
кешіктірмей тең
бөліп төлеу.

Патент негізінде арнайы салық режимін қолдануда салық мөлшерлемелері

Салық
ЖТС

Мөлшерлеме
Салық салынатын кірістен
1% немесе сауда қызметін
іске асыруда егер тауар үшін
қолма қол ақша төленсе
салыұ салынатын кірістен

Салық есептілігі

Төлеу мерзімі

Патент негізінде
қызметті іске
асырғанға дейін
патент құнын
есептеу

Патент негізінде
қызметті іске
асырғанға дейін

Жеке кәсіпкер өз пайдасына
алынатын кірістен 10%, бірақ
1 ең төмен айлық еңбекақы
мөлшеріне кем емес және
50 ең төмен айлық
еңбекақы мөлшерінен
артық емес

Патент негізінде
қызметті іске
асырғанға дейін
патент құнын
есептеу

Патент негізінде
қызметті іске
асырғанға дейін

1,4 ең төмен еңбекақы
мөлшерінен 5%,

Патент негізінде
қызметті іске
асырғанға дейін
патент құнын
есептеу

Патент негізінде
қызметті іске
асырғанға дейін

2% (Салық кодексінің 686бабы)
Міндетті
зейнетақылық
жарналар

МӘМС-қа
жарналар

Егер қызмет тоқтаған
жағдайда 1 ең төмен
еңбекақы мөлшерінен 5%,
Әлеуметтік
аударымдар

Жеке кәсіпкер өз пайдасына
алынатын кірістен 3,5% бірақ
1 ең төмен айлық еңбекақы
мөлшеріне кем емес және 7
ең төмен айлық еңбекақы
мөлшерінен артық емес

Патент негізінде
қызметті іске
асырғанға дейін
патент құнын
есептеу

Патент негізінде
қызметті іске
асырғанға дейін

Мүлікке салық

Салық салынатын нысаннан
0,5% (Салық кодексі 521бабының 2-тармағының 1тармақшасы)

Мүлікке салық
бойынша (700.00
формасы) –
жылдық, есептік
жылдан кейін 31
наурызға дейін

Есепті жылдан
кейінгі 10
сәуірден
кешіктірмей
мүлік салығының
соңғы есебі

(салық
салынатын
нысан болған
жағдайда)
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Оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимін қолдануда салық
мөлшерлемелері

салық
КТС (ЖТС)

мөлшерлеме
Салық салынатын
кірістен есептелген 3%дан ½

(Салық кодексінің 688бабы)

Әлеуметтік салық

Қазақстан
Республикасының
«Міндетті әлеуметтік
сақтандыру туралы»
Заңына сәйкес
есептелген
Мемлекеттік
әлеуметтік
сақтандыру қорына
әлеуметтік
аударымдар сомасын
алып тастағанда
Салық салынатын

Салық есептілігі

Жарт жылдық:
Шағын бизнес
субъектілеріне
оңайдатылған
декларация
(910.00 формасы)
- есепті салық
кезеңінен кейінгі
екінші айдың 15інен кешіктірмей
Жарт жылдық:
Шағын бизнес
субъектілеріне
оңайдатылған
декларация
(910.00 формасы)
- есепті салық
кезеңінен кейінгі
екінші айдың 15інен кешіктірмей

Төлеу мерзімі

Кірісті есептеу айынан
кейінгі айдың 25
жұлдызынан
кешіктірмей

Кірісті есептеу айынан
кейінгі айдың 25
жұлдызынан
кешіктірмей

кірістен есептелген 3%дан ½ (Салық

кодексінің 688-бабы)

Төлем көзінен
ЖТС
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Салық агентінен
табыс алатын
қызметкерлер мен
жеке тұлғалардың
кірістерінен 10%

Жарт жылдық:
Шағын бизнес
субъектілеріне
оңайдатылған
декларация

Кірісті есептеу айынан
кейінгі айдың 25
жұлдызынан
кешіктірмей

(910.00 формасы)
- есепті салық
кезеңінен кейінгі
екінші айдың 15інен кешіктірмей
Міндетті
зейнетақылық
төлемдер

МӘМС

Қызметкерлерге
және жеке
тұлғаларға
азаматтық-құқықтық
сипаттағы
келісімшарттары
бойынша қызмет
көрсетуден және
жеке кәсіпкер
олардың пайдасына
алған кірістерден
есептелген кірістен
10%, бірақ 1 ең
төменгі еңбекақыдан
кем емес және 50 ең
төменгі еңбекақының
50-ден аспауы керек

Жарты жылдық:

Азаматтық-құқықтық

Шағын бизнес
субъектілеріне
оңайдатылған
декларация
(910.00 формасы)
- есепті салық
кезеңінен кейінгі
екінші айдың 15інен кешіктірмей

сипаттағы
келісімшарттары
бойынша
қызметкерлерге және
жеке тұлғаларға
есептелген кірістің 1%,
бірақ 10 ең төменгі
жалақыдан аспайтын
кірістен.

Шағын бизнес
субъектілеріне
оңайдатылған
декларация
(910.00 формасы)
- есепті салық
кезеңінен кейінгі
екінші айдың 15інен кешіктірмей

Кірісті есептеу айынан
кейінгі айдың 25
жұлдызынан
кешіктірмей

Кірісті есептеу айынан
кейінгі айдың 25
жұлдызынан
кешіктірмей

Жеке кәсіпкердің өз
пайдасына 1,4 ең
төменгі еңбекақыдан
5%

Қызметті тоқтату
жағдайында ең
төменгі еңбекақыдан
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5%

Әлеуметтік
төлемдер

Жеке кәсіпкер оның
пайдасына есептеу
нысаны және
табыстан 3,5%, бірақ
1 ең төменгі айлық
еңбекақыдан кем
емес және 7 ең
төменгі айлық
еңбекақыдан артық
емес

Шағын бизнес
субъектілеріне
оңайдатылған
декларация
(910.00 формасы)
- есепті салық
кезеңінен кейінгі
екінші айдың 15інен кешіктірмей

Кірісті есептеу айынан
кейінгі айдың 25
жұлдызынан
кешіктірмей

МӘМС-қа
аударымдар

Есепті нысаннан 2%
(жұмыскерлер кірісі),
10 ең төменгі айлық
еңбекақыдан артық
емес

Шағын бизнес
субъектілеріне
оңайдатылған
декларация
(910.00 формасы)
- есепті салық
кезеңінен кейінгі
екінші айдың 15інен кешіктірмей

Кірісті есептеу айынан
кейінгі айдың 25
жұлдызынан
кешіктірмей

ҚҚС

Салық салынатын
айналымнан 12%

Тоқсандық:

Кірісті есептеу айынан
кейінгі айдың 25
жұлдызынан
кешіктірмей

Салық салынатын
нысаннан 0,5% заңды тұлғаларға
(Салық кодексі 521бабы 2-тармағының
1-тармақшасы)

Мүлікке салық

(егер ҚҚС төлеуші
ретінде тіркелсе)

Мүлікке салық
(алық салынатын
нысан болған
жағдайда)

Салық салынатын
нысаннан 0,5% жеке кәсіпкерлерге
(Салық кодексі 521бабы 2-тармағының
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ҚҚС бойынша
декларация
(300.00 формасы)
есепті салық
кезеңінен кейінгі
екінші айдың 15інен кешіктірмей

Есепті жылдан кейінгі
10 сәуірден
кешіктірмей мүлік
(700.00 формасы) салығының соңғы
-жылдық, жылдық, есебі;
есептік жылдан
кейін 31 наурызға
дейін
Ағымдағы төлемдерді
салық кезеңінің 25
Мүлік салығы
ақпанынан, 25
бойынша
мамырынан, 25
ағымдағы
бойынша
декларация

1-тармақшасы)

төлемдерді
есептеу (701.01
формасы)
салық кезеңінің
басында
анықталған салық
міндеттемелері
бойынша
ағымдағы салық
кезеңінің 15
ақпанынан
кешіктірмей

тамызынан және 25
қарашасынан
кешіктірмей тең бөліп
төлеу.
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2-қосымша
Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы заңнамасында компанияда
кадрлық іс-қағаздарды жүргізуді нақты регламенттейтін тікелей
нормативтік-құқықтық акітелр жоқ. Дегенмен, ол тікелей Қазақстан
Республикасының еңбек заңнамасының нормаларына сәйкес жүзеге
асырылуы тиіс.
Сонымен қатар құжаттарды рәсімдеу процесі Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы №703 қаулысымен бекітілген
Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттау, құжат
айналымы және электрондық құжат айналымы жүйесін пайдалану
ережелерінде ішінара сипатталған.
Еңбек заңнамасы кадрлық қызметтің келесі міндетті құжаттары
бекітілген, олардың болмауына әкімшілік жауапкершілік қарастырылған.
Міндетті құжаттар тізімі
№п/п

1

Құжат атауы

Еңбек шарты

Міндетті болуына
негіздеме
ҚР Еңбек
кодексінің 23-бабы
33-тармағының 3тармақшасы

ҚР Еңбек
кодексінің 23-бабы
2-тармағының 24тармақшасы
2

3
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Жеке деректерді
жинауға және өңдеуге
келісім беру

Техникалық қауіпсіздік
бойынша кіріспе
нұсқама жүргізу тәртібі
туралы нұсқау
(бағдарлама)

Жеке деректер
және оларды
қорғау туралы
заңның 8-бабы

ҚР Еңбек
кодексінің 182бабы 2-тармағының
3-тармақшасы

Құжаттың болмауына
жауапкершілік
30-дан 300 АЕК-ке
дейін мөлшерінде айыппұл
Әкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодексінің 86-бабы

10-дан 1000 АЕК-ке
дейін мөлшерінде айыппұл
Әкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодексінің 79-бабы

30-дан 70 АЕК-ке
дейін мөлшерінде айыппұл
Әкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодексінің 93-бабы 6тармағы

30-дан 70 АЕК-ке дейін
мөлшерінде айыппұл
4

5

6

Техникалық қауіпсіздік
бойынша журнал

Қызметкерлерді
жазатайым оқиғалардан
міндетті сақтандыру

Жеке карточка Т-2

ҚР Еңбек
кодексінің 182бабы 2-тармағы

ҚР Еңбек
кодексінің 23-бабы
2-тармағының 15тармақшасы

Әскери
қызметшілер мен
әскери
міндеттілерді
әскери есепке алу
ережесінің 5тарауы

Ұжымдық шарт

7

(Құжат, егер оның
қорытындысын
тараптардың бірі
бастамашылық еткен
жағдайда ғана
қолданылады)

ҚР Еңбек
кодексінің 23-бабы
2-тармағының 7тармақшасы

Әкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодексінің 93-бабы 6тармағы
10-дан 1000 АЕК-ке дейін
мөлшерінде айыппұл
Әкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодексінің 230-бабы
2-тармағы
10-дан 40 АЕК-ке дейін
мөлшерінде айыппұл
Әкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодексінің 646-бабы
6-тармағы

80-нен 400 АЕКке дейін мөлшерінде
айыппұл
Әкімшілік құқық бұзушылық
туралы кодексінің 97-бабы 6тармағы
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