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1 модуль: 

 Кіріспе 
Қысқаша шолу:  Қатысушыларды бизнесті бастау және дамытудың 
негізгі кезеңдерімен таныстыру, өз бизнесін алдын-ала жоспарлау 
маңыздылығын түсіндіру және табысты арттыру үшін бизнес-жоспарды 
дайындау тәсілдерін көрсету,жаңа кәсіпорынды дамытуға мүмкіндік 
туғызатын ресурстарды анықтауда оқу семинарының мақсаты  
жасалады. Кәсіпкер дегеніміз нені білдіреді? Яғни бизнесті бастау 
дегеніміз не? Неліктен бизнесті бастау -бұл жақсы инвестиция және неге 
шағын, орта кәсіпкерлік ретінде жалпы экономикалық өсімге  
құйылады?   
 

Осы оқу құралы Қазақстанда өзінің жеке ісін бастағысы келген жас кәсіпкерлерге 
арналған. Аталған нұсқаулар мен оқу материалдары  Қазақстанда бизнесті 
қалыптастыру, қолдау және дамыту үшін қажет . 
 
Жаңа кәсіпкерлер бизнесті қаржыландыру әдісіне, жаңа тауарларды  не қызметтерді 
жарнамалауға, орналастыруды дұрыс таңдау немесе тауарлардың не қызметтердің 
бағасын қоюға қатысты көптеген мәселелерге кездесуі мүмкін. Аталған оқу құралы  
кәсіпкердің бизнесті ашудың негізгі қағидаттарына  өз ықыласын тоғыстыруға 
көмектеседі. Сатып алушыларға қызмет көрсету мен  
 
клиенттер базасын ұлғайтуды айтпағанның өзінде жетекшілер қамтитын тақырыпқа  
қанағаттандырылмайтын қажеттілікті анықтау, Портердің маркетингтік 
қалыптамасы, менеджмент негіздері, есеп және бюджеттеу негіздері сияқты талқылау 
мәселелері енеді. 
 
Жаңа кәсіпкерлер  өмірден алынған мысалдарға сай  PowerPoint көрнекі слайдтарын 
оқи отырып, өз бизнесін кезең-кезеңмен ашу қағидаттарын түсінуге көмектесу үшін 
оқу құралына қосымша практикалық жұмыстарға арналған   оқулықтар 
қарастырылатын болады.     
 

Арнайы оқытудың мақсаты: 
 Бизнесті бастау және дамытудың негізгі кезеңдерін түсіну 

 Бизнес-жоспарлар дайындау 

 Қаржыландыру және маркетинг негіздерін білу  

 Кәсіпкерлікті алып жүретін бюрократтық қағидаттарды түсіну 
 

 
Бизнес-идея 
 Дұрыс бизнес-идеяның қалыптасуы кез келген кәсіпорынның негізгі 
аспектілерінің бірі болып табылады. Көбінесе бұл қанағаттандырылмайтын 
қажеттілікті анықтауға жатады.  Бұл - кез келген үлгіні қабылдауы немесе кез келген 
уақытта тууы мүмкін идея. Мысалы, келесі күні іскерлік шешім қабылдау қажеттілігі  
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үшін бизнес-жөнелтпенің түнгі жеткізілімі  (FedEx) немесе білімнің төменгі деңгейде 
екендігіне шешім шығару (Университет iTunes).    
 
Бизнесті не үшін ашу керек?  
 Жақсы идеялардан басқалары – бұл негізгі сұрақ, сіз неге бизнес бастағыңыз 
келеді?  Бұл сұраққа дұрыс немесе дұрыс емес деген жауап жоқ. Аталған сұраққа 
жауап әр кәсіпкердің уәждемесіне дейінгі өсіп келе жатқан  әр адамның уәждемесінде 
қорытындыланады. Осындай уәждеме жаңа табыскер іскер кәсіпорнында табысқа 
жетудің негізгі факторларының бірі болып танылады.   Кез келген жағдайда 
коммерциялық қызметтің екі түрі болады: бірі- табыс табатындар, екіншісі жолы 
болмаса да шыдайтындар. Табысты коммерциялық қызмет төрт негізге сүйенген:     

1. Идея және нарық   
2. Білім және тәжірибе  
3. Ресурстар 
4. Уәждеме және еңбек этикасы    

 
 
Кәсіпкерлік сізге лайық па? 
Өз ісін ашу-тәуекелділікке бару. Неге өз ісіңізді бастағыңыз келеді және іс бастау 
көптеген қауіп-қатермен байланысты болатынын түсінесіз бе, сонымен қатар 
кәсіпкерлікте осындай қауіп-қатерлерді басқару және табысқа жету жоспары  бар ма 
деген сауалдарды өзіңізге қоюыңыз керек. 
 
Сіз бастаушы болып табыласыз ба? 
Жаңа бизнестің жетістігі өзіңізге байланысты. Сіз алғырсыз ба, сенімдісіз бе, ішкі 
тәртіпті ұстануға және күрделі шешімдерді тез қабылдауға қабілеттісіз бе? Өз 
уақытыңызды  дұрыс ұйымдастырып, істі аяғына дейін жеткізе аласыз ба?   
 
Сіз бизнес талаптарына дайынсыз ба? 
Шағын кәсіпорынды басқару шаршатуы мүмкін. Күніне 12-16 сағат жұмыс жасауға 
дайын болыңыз, демалыс күндері, тіпті мереке күндері де  жұмыс жасауға тура келеді. 
Сіздің отбасыңыз осындай қатынастағы  қысым мен қиындықтарды  көтеруге дайын 
ба?  Кәсіпорынның барлық жауапкершілігі  
 
 
ауыр жүк болуы мүмкін, ұйымдастырушылық қиыншылықты азайтуға көмектесе 
алады. Қажет болса, көмек сұраңыз. 
 
Сізде іскерлік және басқару дағдылары бар ма? 
Cіз бұрын шағын кәсіпорында жұмыс істеп көрдіңіз бе?  Сізде басқару немесе 
бақылау тәжірибесі бар ма?   Сіз бұрын адамды жұмысқа қабылдап және жұмыстан 
шығарып көрдіңіз бе?  Өтемпаздықты басқару, қаржыландыру мен есеп қағидатын 
түсінесіз бе? Сіз сауда және маркетинг  негіздерін білесіз бе? 
 
Аталған нұсқау жеке ісіңізді ашуға көмектесу үшін арналған  . Онда маңызды шешім 
қабылдау және бизнесіңізді дұрыс жолға бағыттау үшін қажет болатын негізгі 
ақпарат берілген. 
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Нұсқау қызметкерлерге жаңа іс ашу үшін  қажет негізгі элементтерден тұрады.          
Алда өзінің жеке бизнесін құру туралы шешім қабылдау кезінде ойланатын кейбір 
мәселелер  келтірілген.  
 
Сіздің бизнес-идеяңыз жүзеге асырыла ма?  

• Сіздің идеяңызға ақша қажет пе?  
• Сіздің өндіріс саласында тәжірибеңіз бар ма?     
• Сізде сату дағдысы қалыптасқан ба?  Қалай сату керек екенін білесіз бе?     
•   Идеяңыз сіз қызмет көрсететін нарықтық сегментте жаңа немесе жаңашыл 

идея болып табыла ма, немесе бар идеяларды  жалғастыру ма?   
• Сізден кім сатып алатынын білесіз бе?     
•  Неліктен олар сізден сатып алатын болады?    
• Сіздің өнімді өткізу нарығыңыз қаншалықты үлкен?   
• Өнімді өткізу нарығыңыз ұлғаюда ма?  
• Сіздің бәсекелестеріңіз  кімдер?   
• Сіз өз бәсекелестеріңізден мықтысыз ба? Қалай?   
•  Сіздің идеяңыздың негізгі қатері қандай? 
•  Осы бизнесті қаржыландыра аласыз ба?    

 

 
Бизнесті бастау негізі: 

 
Мысал: 
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Қалада Айгүл есімді бір әйел тұрады. Оның тігін   машинасы бар, ол өзінің тігін 
бизнесін бастағысы келеді. Ол қандай киім тігу керек екен шеше алмай жүр.  
Сондықтан қала бойынша тігін шеберханаларын аралап, сатушылардан қандай киім 
тігіп жатқандарын, қандай киім сатылатынын және қандай баға қоятынын сұрап 
білді. Қаланың тігін шеберханаларын аралап жүріп,ешқандай шеберханалардың 
мектеп формасын тікпейтінін және сатпайтын   біліп, өз ісін осыдан бастауға 
тоқтады.  Басқаларына қарағанда ол сондай сапада немесе одан да жақсы сапада 
мектеп формасын  сатуға болады деп есептейді.  
Бұл істі үйренбегендіктен және шығынды азайту үшін тігін бизнесімен өз пәтерінде 
айналысуды шешті.  Ол мектеп формаларының бірнеше үлгісін тігіп, қайда барса да, 
мысалы,балаларын мектепке апарып, мектептен алып қайтқанда, базардан материал  
сатып алғанда, ата-аналар жиналысына барғанда  өзімен бірге алып жүрді. Ол 
отбасы мен достарына өзінің қандай  
 
іспен айналысатыны туралы айтты, мектеп және қоғамдық ғимараттардың 
хабарлама тақтайшаларына жарнамалық парақшалар ілді. 
 
Практикалық тапсырма: 
 Айгүл не сатқысы келді ?________________________________________________ 

 
Оның өнімдерін кім сатып алады?  _______________________________________ 
 
Айгүл өз өнімдерін қайда сататын болады?   ______________________________ 
 
Бағасы қандай болуы керек? ____________________________________________ 
 
Өз өніміне дұрыс баға қоюды Айгүл қалай біледі?  
 

 
________________________________________________________________________ 
 
Адамдар оның бизнесі туралы қалай біледі?  
 

 
________________________________________________________________________ 
 
Жаңа істі бастау туралы алдын-ала ойлау   

1. Сіздің ойыңызша, өз ісіңізді ашу кезінде қандай қиындықтармен  кездесесіз?   
2. Сіз табысты қалай анықтайсыз?  
3. Өз ісіңізді бастау үшін қандай қадам жасауыңыз керек?  
4. Сіз не сатқыңыз келеді?   
5. Сіздің өніміңізді немесе қызметіңізді кім сатып алады?  
6. Өз өніміңізді дайындау немесе қызмет көрсету қанша шығынды құрайды?  
7. Сіздің клиенттеріңіз қандай баға төлейтін болады?  
8. Өз өнімдеріңізді немесе қызметіңізді қайда сататын боласыз?  
9. Адамдар сіздің бизнесіңіз туралы  қалай біледі?    
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10. Сіз өз бизнесіңіз үшін қандай жобалар дайындадыңыз?    

 
Бизнестің табыс алып келетінін  біз қалай анықтаймыз?    
Кез келген кәсіпкер үшін төменде қарапайым формула көрсетілген:    

 
Табыс – Шығын = Пайда 

 
 
Табыс – тауар немесе қызметті сату арқылы келетін түсім;   
Шығын – тауарлар мен қызметті дайындау және сату нәтижесінде көтерген 
шығыстар;     
Пайда – еңбекпен табылған ақша саны;     
 
Практикалық жаттығулар: 
Юсуф айдың бірінші аптасында дәптер сатып алуға 500 теңге жұмсады. Ол бір айда 
сатудан 400 теңге қайтара алады.  Ол автобуспен жол жүру құнына 100теңге және 
базардан орынды жалға алуға 50 теңге жұмсады.      
 
Юсуфтің табысы қандай? 
 
 Юсуфтің шығыны қанша? 
 
Ол қандай пайда көрді?  
 
Өз пайдасын арттыру үшін Юсуф не істей алады? 
 
Аталған мысалда барлық шығындар есептелінді ме? 
 

«Пайданың» көрнекі суреттемесі 
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 Бизнес-жоспар 
Қысқаша шолу: Аталған тарауда бизнес-жоспардың маңыздылығы, 
сәйкес келетін бизнес-жоспардың кәсіпкер үшін неге тиімді құрал 
болатыны;   дұрыс жоспарды құру үшін жағдайдың болуы түсіндіріледі; 
аталған модульде қатысушылар ұсыныс жасайтын өнеркәсіпті, бәсекені 
(МӘМҚ), өнім және қызметті  талдау бойынша қатысушылар үшін 
басқару қағидаттары,сонымен қатар бизнес-жоспарды құру тәсілдері 
көрсетілетін болады. 

 
Дұрыс бизнес-жоспар құру жаңа іс ашудағы негізгі табыстардың бірі болып 
табылады.  Бизнес-жоспар - жаңа кәсіпкер мен оның бизнесіне арналған жол 
картасы.  Негізінде бизнес-жоспар 3-5жылға құрылады және компания 
бизнесін дамыту бағыттары анықталады. Бизнес-жоспар мынандай негізгі 
сұраққа жауап береді: нені өндіру керек, қашан өндіру керек, бағаны қалай 
тағайындау керек, қалай жарнамалау және сату керек.  Жақсы құрылған 
бизнес-жоспар  бизнес үшін құрғыңыз келген негіздеменің  беріктігін  
қарастырады. Бизнес-жоспар табысты кәсіпорынды басқарудың барлық 
элементтерін алдын-ала ескеруді есептетеді.   Бұл сізге алғашқы  жылдары өз 
табысыңызды бақылауға көмектеседі. Егер сіз өз ісіңіз үшін қаржыландыру 
көздерін іздесеңіз,бизнес-жоспар ажырамас бөлім болып табылады.  Ол сіздің 
әлеуеттік мүмкіншілігіңізді және қаржылық қажеттілігіңізді көрсетеді.  

 
Бизнес-жоспардың компоненттері 
Бизнес-жоспар үшін белгіленген үлгі жоқ болса да, ол келесі тараулардан 
тұрады:     

1. Қысқаша  мәлімет     
2. Компания сипаттамасы    
3. Нарық сараптамасы  (өнеркәсіп, сектор, бәсеке сараптамасына бөлуге 

болады)   
4. Ұйымдастыру және басқару   
5. Өнім немесе қызмет бағыты  
6. Маркетинг және сауда 
7. Қаржыландыруға сұрау жасау    
8. Қаржы жағдайының болжамы  
9. Қосымша  

 
Қысқаша мәлімет  
Қысқаша мәлімет бизнес-жоспардың маңызды тарауы  болып есептеледі. Бұл тарауда 
сіз оқып танысушыға компанияңыздың қайда орналасқанын, тағы қайда 
орналасқанын қалайтыныңызды және неліктен сіздің бизнес-идеяңыз табысты 
болатынын айтып таныстырасыз.  Егер сізге қаржыландыру қажет болса, қысқаша 
мәлімет әлеуетті инвестордың қызығушылығын тудырудың  бірінші мүмкіндігі 
болып табылады.  
 
Сіздің бизнесіңіздің кезеңін ескере отырып, «Қысқаша мәлімет» тарауына енгізілуі 
керек кейбір негізгі бөлімдер  төменде көрсетілген.   
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Егер жұмыс істейтін кәсіпорын болып саналсаңыз:  
Егер сізде жұмыс істейтін кәсіпорын бар болса, міндетті түрде келесі мәліметті 
енгізіңіз:    
 

 Мақсат туралы мәлімдеу- сіздің қандай бизнеспен айналысатыныңызды 
түсіндіреді. Бірнеше сөйлемнен бір азат жолдан тұруы керек.  

 Компания туралы мәлімет – кәсіпорынды құру күні, құрушылардың аты мен 
олардың міндеті, қызметкерлер саны және қызметті басқаратын орныңыз 
туралы қысқаша мәліметті енгізіңіз. 
 

 Дамудың негізгі көрсеткіштері – қаржы немесе нарық жағдайының негізгі 
көрсеткіштері (мысалы, «XYZ»компаниясы құрылғаннан бергі жыл ішінде 
нарықта таза пайда мен меншікті салмақты көтерді ) сияқты компанияның 
даму мысалдарын енгізіңіз. Кесте мен сызбалар аталған тарауда қажет болады. 
 

 Сіздің өніміңіз/ қызметіңіз – Ұсынатын өнім мен қызметіңізді қысқаша 
сипаттаңыз.    

 Қаржы мәліметі – Егер сіз қаржыландыру көзін іздесеңіз, өзіңіздің қазіргі банк 
пен инвесторыңыз туралы мәліметті енгізіңіз.   

 Болашақ жоспарыңызды жиынтықтаңыз – Өз бизнесіңізбен қайда 
айналысқыңыз келетінін түсіндіріңіз.      

 
Мақсат туралы мәліметті қоспағанда «Қысқаша мәлімет» тарауындағы барлық 
мәлімет қысқа және бір бетке сыйатындай болуы керек.  Қысқаша мәлімет – көп адам 
көретін бизнес-жоспарыңыздың бірінші тарауы, сондықтан  әрбір сөзі мағыналы 
болуы керек. 
 
Егер сіз жаңа бизнес бастасаңыз:     
Егер сіз жаңа іс бастап жатсаңыз, жұмыс істеп жатқан компаниялар сияқты сізге көп 
мәліметтің қажеті жоқ.  Керісінше, өз тәжірибеңіз бен біліміңіз және белгілі кәсіпорын 
ашуға алып келген шешіміңіз бойынша топталу керек.    
 
Нарық талдауын орындағаныңызды көрсетіңіз.Өзіңіздің өткізу нарығыңыздың 
қажеттілігі немесе кемшілігі туралы мәліметті енгізіңіз және сіздің жеке шешіміңіз 
сияқты оларды толтыра алады. Мақсатты нарықта табысқа жете алатыныңызды 
сендіріңіз, содан кейін алдағы уақытқа құрған жоспарыңыз туралы хабарлаңыз.    
 
Сіздің Қысқаша мәліметіңіз жазғандарыңыздың соңғысы болады. Сонымен, бизнес-
жоспардың бірінші тарауында компанияның сипаттамасы көрсетілген.1  

 
Компанияның сипаттамасы 1 
Сіздің бизнес-жоспарыңыздың аталған тарауында сіздің бизнесіңіздің түрлі 
элементтеріне шолу жоғары деңгейде қарастырылған. оқып тыңдаушылардың және  
 

                                                 
1http://www.sba.gov/content/executive-summary 

http://www.sba.gov/content/executive-summary
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әлеуетті инвесторлардың  жылдам түсінуіне көмектесетін  «лифтідегі әңгімеге» 
ұқсайды.    
 
Компания сипаттамасына нені енгізу керек:    

 Өз бизнесіңіздің мазмұнын сипаттаңыз және сіз қанағаттандырғыңыз  келетін 
нарық қажеттілігін көрсетіп өтіңіз.     

 Аталған қажеттіліктерге сіздің өнім мен қызметіңіз қалай жауап беретінін 
түсіндіріңіз.  

 Сіздің компания қызмет көрсеткен немесе қызмет көрсететін нақты 
тұтынушыларды, ұйымдарды немесе кәсіпорынды атап көрсетіңіз.   

 Сіздің ойыңызша, бизнесіңізді табысты ететін, мысалы, орналасқан жері, 
тәжірибелі қызметкер, тиімді жұмыс немесе өз клиенттеріңіз үшін пайдалы 
болу мүмкіндігі сияқты нақты басымдықты түсіндіріңіз.2  

 
Нарық талдауы2       
Бизнес-жоспарыңыздың «Нарық талдауы» деген тарауы өнеркәсіп және нарық, 
сонымен қатар зерттеу және қорытынды нәтижелерін сіздің біліміңіз көрсетуі керек.  
 

Өзіңіздің нарық талдауыңызға нені енгізу керек:     
 
Кәсіпорын сипаттамасы және келешек үміті – өз кәсіпорныңыздың қазіргі көлемі 
мен алғашқы өсу қарқынын , сонымен бірге басқа бағыттары мен сипатын (мысалы, 
өміршеңдік кезеңін,өсу қарқынының болжамын) сипаттаңыз. Сосын өнеркәсіп 
салаңыздың шегінде негізгі клиенттер тобын көрсетіңіз. 
 
Өткізу нарығыңыз туралы мәлімет – бақылау көлеміне дейін өткізу нарығыңызды 
қысқартыңыз. Өткізу нарығының үлкен көлеміне сүйенеміз деп көптеген 
кәсіпорындар қателік жібереді. Зерттеу жүргізіңіз және өз нарығыңыз туралы келесі 
мәліметті енгізіңіз:    
 
Өзіндік ерекшеліктері – Әлеуетті  клиенттеріңіздің талап-тілектері қандай?  Осы 
талап-тілектер қанағаттандырыла ма? Топтардың демографиялық статистикасы 
қандай және олар қайда орналасқан?  Сіздің бизнесіңізге ықпалын тигізетін қандай 
да бір маусымдық немесе кезеңдік  сатып алу бағыттары бар ма?   
 
Негізгі өткізу нарығының көлемі – Өз нарығыңыздың көлемінен басқа сіздің 
салаңыздағы нарықта болатын жыл сайынғы сауда жасау туралы қандай мәлімет 
енгізе аласыз?  Аталған топтар үшін болжанған нарық өсімі қандай? 
 
Қосымша мәлімет алу үшін нарық құрылымын  қалыптастыруға көмектесетін  қол 
жетімді мемлекеттік  ресурстар мен кеңестер көрсетілген нарықты зерттеу 
нұсқауларын оқыңыз.  
 

                                                 
2 http://www.sba.gov/content/company-description 
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Сіз нарықтың қандай үлесін алуыңыз мүмкін?- Үлес нарықтың қандай пайызын 
құрайды, белгілі географиялық ауданда қанша клиент келеді деп күтесіз? Өз 
болжамыңыздың қисынын түсіндіріңіз?   
 
Бағаны белгілеу және жалпы кіріс мақсаты – Қолдануды жоспарлап отырған 
өзіңіздің баға құрылымыңызды, жалпы кіріс деңгейін және кез келген жеңілдікті 
анықтаңыз. Нарық тексерісі немесе нарық зерттеуінде өткізілген  қандай да бір 
мәліметті енгізетін болсаңыз, міндетті түрде тек осы тексерістер нәтижесінде 
тоғыстырыңыз. Басқа мәліметтердің барлығы қосымшаға енгізілуі керек.  
 
Бәсекелестік талдау – Сіздің бәсекелестік талдауыңыз тауар немесе қызмет,нарықтық 
сараланым бойынша сіздің бәсекелестігіңізді анықтау керек.  Бәсекелес саланың 
келесі сипаттамасын бағалаңыз:  

 Нарықтағы меншікті салмақ    
 Артықшылық және кемшілік   
 Сіздің нарық бәсекелестеріңіз үшін қаншалықты маңызды?  
 Нарыққа шығу кезінде сізге қиындық келтіруі мүмкін қандай да бір кедергілер 

бар ма?    
 Нарыққа шығу үшін сіздің мүмкіндіктеріңіз немен қорытындыланады?  
 Сіздің табысқа әсер етуі мүмкін жанама немесе екінші кезектегі бәсекелестер 

бар ма?     
 Нарықта қандай кедергілер бар (мысалы, ауысып тұратын технология, 

инвестицияға кететін үлкен шығындар, білікті қызметкердің болмауы) ?   
  
Реттемеленетін шектеу – Сіздің бизнесіңізге әсер ететін тұтынушылар немесе 
мемлекеттің нормативтік талаптарын және оларды сақтау қағидаттарын енгізіңіз. 

Сонымен бірге сіздің бизнесіңізге сақтау үдерісінің операциялық немесе 
экономикалық  салдарын атап көрсетіңіз. 3 

 
Ұйымдастыру және басқару3    
Аталған тарау компанияңыздың  ұйымдастыру құрылымын, компанияңыздың  
меншігі туралы мәліметті, сіздің  жетекші тобыңыздың бейінін және директорлар 
кеңесінің біліктілігін енгізуі керек.    
 
Сіздің кәсіпорында кім немен айналысады?  Олардың білімі қандай және неліктен 
директорлар кеңесінің мүшелері немесе қызметкер ретінде оларды өз бизнесіңізге 
тарттыңыз? Олар жауапкершілікті не үшін көтереді? Бір немесе екі адам жұмыс 
жасайтын  ұйымға бұл сұрақтар  міндетті болмауы мүмкін, бірақ сіздің 
бизнес- жоспарыңызды оқыған адам жауапкершілікті кім көтеретінін білгісі келеді, 
сондықтан осы туралы айтып өтіңіз. Әр бөлімді немесе мекемені, олардың 
қызметтерін толық түсіндіріңіз.   
 
 

                                                 
3 http://www.sba.gov/content/market-analysis 
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Тарауға басқарушы мүшелер (егер сізде сабағаттық кеңес болса) және оларды сақтап 
қалуды көздеген  тәсілдер енгізілуі керек.  Өз қызметкеріңіздің еңбекақысы қандай 
және қызметкерге арналған әлеуметтік пакетіңіз бар ма?  Қандай ынталандыру 
құралдарын ұсынасыз?  Қызмет бойынша өсу туралы не айтасыз? Сіздің кәсіпорында 
жұмыс істейтін адамдар тек қағаз жүзіндегі есімдер емес екенін оқырманға 
түсіндіріңіз.  
 

Ұйымдастыру құрылымы:   
Өз компанияңыздың құрылымын қарапайым, бірақ тиімді тәсілмен құру  толық 
сипаттамамен ұйымдастыру тәсімін құру  болып табылады.  Бұл ештеңені еркіне 
қалдырмайтыныңызды, кімнің не істейтінін және компанияңыздың әр ісіне жауапты 
кім болатынын мұқият ойлайтыныңызды дәлелдейді. Ештеңе ескерусіз қалмайды, 
ештеңе үш немесе төрт қайта жасалмайтын болады.  Бұл әлеуетті инвестор немесе 
қызметкер үшін өте маңызды.  
 
Меншік құқығы туралы мәлімет:   
Аталған тарау меншік құқығы туралы келесі мәліметтермен кәсіпорыныңыздың 
құқықтық құрылымын енгізуі керек. Сіз өз кәсіпорныңызды корпорация ретінде 
тіркедіңіз бе? Егер тіркелген болса, ол стандарты корпорация ма немесе шағын 
корпорация ма? Мүмкін сіз біреулермен серіктестік құрған боларсыз. Егер 
серіктестік құрған болсаңыз, ол жауапкершілігі шектеулі немесе шектеусіз 
серіктестік пе?  Мүмкін сіз жеке иесі боларсыз.  
Меншік құқығы туралы келесі маңызды мәлімет бизнес-жоспарыңызға енгізілуі 
керек:   

 Иеленушілердің аты    
 Пайыздық арасалмақтағы меншік құқығы    
 Компаниядағы қатысу үлесі    
 Меншік түрлері  (кәдімгі акциялар,ерекше акциялар, басты серіктес,енжар 

серіктес)      
 Компанияның жеке капиталы бойынша қарыз баламасы (опциондар, 

кепілдемелер, қайтымды облигациялар)    
 Кәдімгі акциялар (шығаруға рұқсат етілген немесе шығарылған )  
 Басқару бейіні     
 Сарапшылар қабілет пен компания иесінің/басқаратын топтың қызмет тізімі  

дамып келе жатқан кез келген компания жетістігінің маңызды факторларының 
бірі екеніне келіседі, осылай  сіз компанияңыздағы басты адамдар  және 
олардың білімдері туралы  оқырманға таныстыра аласыз. Келесі мәлімет 
көрсетілген түйіндеме беріңіз. 

 Тегі, аты, әкесінің аты 
 Лауазымы  (негізгі міндеттерімен қызметтің қысқаша сипаттамасы енгізіледі) 
 Негізгі міндеттер мен жауапкершілік  
 Білім   
 Арнайы тәжірибе мен іскерлік  
 Бұрынғы жұмыс орны  
 Ерекше дағды     
 Жобаға қатысу  
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 Өнеркәсіптік тану    
 Қоғамдық қызметке қатысу    
 Компаниядағы жұмыстың ұзақтығы    
 Өтемақылық негіз және деңгей  ( көрсеткіштің дұрыс көрсетілуін қамтамасыз 

етіңіз,  жоғары немесе төмен болмасын )      
 Жеке жетістігіңіз (мысалы, «10 адамнан тұратын сатушыларды басқардым», 

«15 адамы бар бөлімді басқардым», «Бірінші жарты жылдықта табысымды 
15пайызға өсірдім », «Жеке өткізу нарығын жылына екі рет кеңейттім», 
«Клиентке қызмет көрсету жүйесін 60 пайыздан 90 пайызға дейін 
жақсарттым»).     

 
Сонымен бірге өзіңіздің қоршаған адамдардан қалай үйренетініңізді көрсетіңіз. Егер 
ісіңізді жаңадан бастасаңыз, кәсіпорныңыздың жетістігіне мүмкіндік беретін әр 
адамның бірегей тәжірибесі ретінде таныстырыңыз.4  

 
Қызметтер немесе өнім    
Сіздің бизнес-жоспарыңыздың келесі бөлімі- бұл әлеуетті клиенттер үшін 
тиімділіктің көрсетілуі қажет қызмет немесе өнімнің сипаттамасы. 
 

Қызмет немесе тауарлық сұрыпталым тарауына нені енгізу 
керек4     
 
A Өнім/қызмет сипаттамасы:  
Клиенттеріңіздің көзқарасы бойынша өнім немесе қызметіңіздің артықшылықтары 
туралы мәліметті енгізіңіз. Сонымен бірге тұтынушылар  сұранысына жауап беріп, 
өніміңіздің немесе қызметіңіздің мүмкіншілігі, өніміңіздің дайындалып жатқан кезеңі 
(мысалы,жоспарлау кезеңі,үлгіні жасау кезеңі) мен  бәсекелестер өнімінен өз өнімінің  
артықшылығы   туралы сөз етуіңіз керек.   
 
Өніміңізді пайдалану мерзімі туралы мәлімет:     
Міндетті түрде өніміңіз немесе қызметіңіздің пайдалану мерзімі, сонымен қатар 
алдағы уақытта мерзіміне әсер ететін факторлар туралы мәліметті қосыңыз.  
 
Ғылыми-зерттеу және тәжірибелі-құрылымдық жұмыстар (ҒЗТҚЖ):    
Сіз қатысатын немесе қатысуды жоспарлап отырған ҒЗТҚЖ бойынша қызметке 
қысқаша сипаттама беріңіз. Шағын кәсіпорындар үшін өнім немесе қызмет қажетті 
деңгейде  және бәсекеге қабілетті екендігін сендіруге бағытталған  үздіксіз  
зерттеу. 5    
 

 
 
 

                                                 
4 http://www.sba.gov/content/organization-management 
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Маркетинг және сауда5 
 
Маркетинг – бұл клиенттер базасын құру үдерісі, ал клиенттер сіздің кәсіпорын үшін 
тіршілік қуатының көзі болып табылады. 
 
Сіз ең алдымен  аталған тарауда нарықтық стратегияңызды анықтап алуыңыз қажет. 
Бұл нарықтық стратегияңызды құрудың жалғыз тәсілі емес, сіздің стратегияңыз 
бизнес-бағалау үдерісінің бөлімі  болуы керек және компанияңыз үшін бірегей 
сипатқа ие болуы қажет.    Сонымен бірге сіз қабылдай алатын, бағыт пен тәсілдерді 
ойлауға көмектесетін, сіздің қолданғыңыз келетін, сату үдерісін жіберетін және 
клиенттің ниеттестігін қолдайтын әрекеттер бар.   
 
Жалпы нарықтық стратегия  төрт түрлі стратегияларды енгізуі керек:   

 Нарыққа дендеп ену стратегиясы.   
 Өсу стратегиясы. Бизнесіңіздің дамуы бойынша  еңбек ресурстарыңызды 

көбейтуге арналған ішкі стратегияны, басқа бизнесті сатып алуға арналған 
сатып алу стратегиясын,жеңілдік шарттарында  істі кеңейтуге арналған өткізу 
стратегиясын, түрлі тұтынушыларға бірдей өнім түрлерін ұсына алатын 
деңгейлес стратегияны немесе бір және сол өнімдерді өткізу тізбегінің әр түрлі 
деңгейінде ұсынуды жалғастыра алатын вертикалды стратегияны енгізуі 
керек.    

 Бөлу жолдарының стратегиясы. Бөлу жолдарының таңдауы жабдықтар 
жиынтығын өндіруші-фирмаларды (ЖЖӨ), ішкі сауда 
агенттерін,дистрибьюторларды немесе жекелеген кәсіпорынды енгізе алады.  

 Байланыс стратегиясы. Сіз өз клиенттеріңізбен қалай байланыспақшысыз? 
Келесі тактиканың байланысы бәрінен жақсы жұмыс істейді: тауардың 
нарықта жылжуы,жарнамалау,қоғамдық қатынас,жеке сауда және брошюра, 
каталог, флаер және т.б. сияқты баспа материалдары.   

 
Сіз кешендік нарық стратегиясын әзірлегеннен кейін өзіңіздің өткізу стратегияңызды 
анықтай аласыз. Ол сіздің өніміңізді жүзеге асыру тәсілдерін қамтиды. 
 
Өткізудің жалпы стратегиясы негізгі екі элементті енгізуі керек:6    

 Сауда қызметкері жұмысының стратегиясы. Егер сіз сауда қызметкерлерін 
алуды жоспарласаңыз, сіз ішкі немесе тәуелсіз өкілдердің күшін пайдалануды 
жоспарлайсыз ба? Жұмысқа неше сатушы аласыз? Штатты толықтыру үшін сіз 
стратегияның қандай түрін пайдаланар едіңіз?  Сатушылар штатын қалай 
дайындайсыз? Сатушылар штаты үшін сыйақы туралы не айтар едіңіз?  

 Сіздің өткізу бойынша қызметіңіз. Өзіңіздің өткізу стратегияңызды анықтау 
арқылы оны қызмет түрлеріне бөлу керек. Мысалы, өз келешегіңізді белгілеу 
керек. Өз келешегіңіздің тізімін жасағаннан кейін сізге бірінші болып сатып 
алудың жоғары мүмкіндігі барларды бірінші орынға қоя отырып,байланыстың  

                                                 
5 http://www.sba.gov/content/describe-your-service-or-product-line 
6 http://www.sba.gov/content/marketing-sales 
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артықшылығын анықтау керек. Белгілі уақыт ішінде сата алатын заттар санын 
анықтаңыз. Содан кейін сатылым үшін сұраныстың орташа санын анықтау 
керек, бір сауда мәмілесіне доллардың орташа курсы және бір сатушыға 
доллардың орташа курсын жасау керек6.  

 

Қаржыландыруға сұрау жасау  
(Өз бизнесін қаржыландыруға қаражат алу) 
 
Егер сіз өз кәсіпорныңызды қаржыландырудың көзін іздесеңіз, өз қажеттілігіңізді 
қысқаша сипаттау үшін аталған тарауды пайдаланыңыз. 
 
Қаржыландыруға сұрау салу келесі мәліметтерді енгізуі керек:   

 Қаржыландырудағы сіздің қазіргі қажеттілігіңіз    
 Алдағы бес жылға қаржыландырудың болашақ қажеттілігі    
 Алынған құралды пайдалануға қаншалықты ниеттісіз: Қаржыландыруға сұрау 

салу негізгі капиталға қаражат салу үшін белгіленген бе? Айналым капиталы 
ма? Қарызды өтеу ме? Сатып алудың жүзеге асуы ма? Не болса да, міндетті 
түрде аталған тарауға енгізіңіз.  

 Келешекке құрылған кез келген стратегиялық  ситуациялық жоспарлар, 
мысалы, сіңіру, сатып алу,қарызды жабу немесе  сіздің кәсіпорын саудасы. 
Бұндай мәліметтер несиеңізді жабу мүмкіндігіңізге тікелей әсер ететін болашақ 
кредитор үшін маңызды.  

 
Қаржыландырудағы өз қажеттілігін баяндай отырып, қазіргі уақытта қажет соманы 
және алдағы уақытта алғыңыз келетін соманы көрсетіңіз. Сонымен қатар әр сұрауды 
қамтитын кезеңді, қалаған қаржыландыру түрін (мысалы,акция шығару жолымен, 
қарыз алу жолымен) және қолданылсын деп қалаған басқа да шарттарды енгізесіз. 
Қосымша қаржыландыруға сұрау салу үшін қаржылық мәліметті көрсету қажет 
болады.7    
 
Қаржылық жағдай болжамы:   
Нарық талдауынан және  нақты мақсат қойылғаннан кейін «Қаржылық жағдай 
болжамы» тарауын әзірлеуіңіз қажет. Ресурстарды  тиімді бөле алатын кезде жасау. 
Келесі- бизнес-жоспар пакетіне енгізу үшін қажет қаржылық есеп беру тізімі.   
 
 
Негізгі  қаржы көрсеткіштері:7  
Егер жұмыс істеп тұрған кәсіпорныңыз болса,компанияңыздың қызметіне қатысты  
негізгі  мәліметті көрсетуіңізді сұрайды. Көптеген несиегерлер бизнесіңіздің 
ұзақтығына байланысты соңғы үш-бес жылдың мәліметін сұрайды.  
 
Негізгі қаржы көрсеткішіне компанияңыздың кірісі туралы, жұмыс істеген 
кәсіпорныңыздың әр жылына теңгерім есептемесі мен өтімділік қозғалысы туралы 
есептеме  (үш жылдан бес жылға дейінгі) енгізілуі керек. Сонымен бірге несиегерлер  

                                                 
7 http://www.sba.gov/content/funding-request 
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сізде болуы мүмкін несиені қамтамасыз етуді  сұрап біледі, мұндай қамтамасыз етілу 
кәсіпорныңыздың қай кезеңде тұрғанына қарамастан несие бойынша кепілдеме 
ретінде қолданылуы мүмкін.  
 
Болжалды қаржы көрсеткіштері: 8   
Жаңа немесе дамыған кәсіпорындардан  болжалды  қаржы көрсеткішін көрсету 
талап етіледі. Көп жағдайда несиегерлер алдағы бес жылда компанияңыздан 
күтілетін  нәтижесін көргісі келеді. Жыл сайын құжатқа болжамды табыс туралы, 
теңгерім есептемесі , капиталдық шығын сметасы мен өтімділік қозғалысы туралы 
есептемені енгізуі керек.    Бірінші жылы айлық немесе тоқсандық болжам беруіңіз 
керек. Содан кейін екі-бес жыл сайын тоқсандық және/немесе жылдық болжам 
жасауыңызға болады.   
 
Сіз жасаған болжам қаржыландыруға салған  сұрауыңызбен  сай келе ме, соған көз 
жеткізіңіз, несиегерлер қайшылық іздейді.Оларды жасау алдында жіберілетін 
қателерді мұқият қарап шыққаныңыз жақсы болатын еді.  Егер сіз өз болжамыңызға  
қосуды ұмытып кетсеңіз,  міндетті түрде нені ұмытқаныңызды хабарлаңыз.  Егер 
ескертілген болса, оны оқырман тез түсінеді.  
 
Өзіңіздің қаржы мәліметіңіздің талданымын енгізіңіз.  Барлық қаржы есептемеңіз 
бойынша  коэффицент талдауын және өзгеріс тенденциясын енгізіңіз (бастапқы 
және болжалды). Тек сөзбен айтып жеткізгеннен көрнекі суреттер жақсы 
қабылданады,өзгеріс тенденциясының талжданымы бойынша кестелерді қосуыңызға 
болады (егер олар дұрыс болса).8     
 
Қосымша9  
Аталған тарау міндетті емес болып саналады. Егер ол керек деп есептесеңіз, осындай 
тарау төмендегілерді енгізуі керек:   

 Несие тарихы (жеке несие және сауда-өнеркәсіп несиелері бойынша)  
 Негізгі басшылардың түйіндемесі     
 Өнімнің фотосуреттері 
 Ұсыным хаттар      
 Нарықты зерттеу туралы мәлімет   
 Тиісті журнал мақалалары немесе кітапшалар сілтемесі  
 Лицензиялар, рұқсат немесе патенттер 
 Заңдық құжаттар  
 Жалға алу шартының көшірмесі    
 Құрылыс салуға рұқсат   
 Шарттар 
 Заңгер мен бухгалтерді қоса, коммерциялық сұрақтар бойынша кеңесшілер 

тізімі 9.     
 

 

                                                 
8 http://www.sba.gov/content/financials 
9 http://www.sba.gov/content/appendix 
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Бизнес-жоспар табысты кәсіпорынды иелену үдерісіне құру идеясын қолданатын 
жаңа кәсіпкерге көмектесетін жол картасына ұқсайтынын атап өткен жөн.  Ол 
өзгермейтін құжат ретінде емес, икемді қысқа басқарылым ретінде қарастырылады. 
Бизнес-жоспар жол картасы ұқсайды, яғни құру идеясынан табысты кәсіпорынды 
иелену үдерісіне жету жаңа кәсіпкерге көмектесетінін атап өткен дұрыс.  Ол 
өзгертілмейтін құжат ретінде емес, икемді шағын басшылық ретінде қаралады.  
 

2 модуль: 
 Байланыстың негізгі құралдары 

Қысқаша шолу: аталған бөлімде клиенттермен қарым-қатынас жасаудың 
әр түрлі тәсілдері бойынша; әр түрлі клиенттермен байланысудың 
алуан тәсілдерінің барын түсіну; түрлі деңгейдегі клиенттермен 
байланысу үшін байланыстың үздік тәсілдерін айқындау, түсіну және 
таңдау бойынша қатысушыларға арналған жетекшілікке алынатын 
ұстанымдар беріледі. 

 
Кәсіпорын тиімді жасалған келісімдер санына байланысты  табысты немесе 
сәтсіз болады. Сондықтан кәсіпорын үшін жүйелі және нақты байланыс 
негізінің болғаны маңызды. Сіздің кәсіпорыныңыздың қызметі туралы 
жергілікті жұртшылыққа жеткізудің көптеген тәсілдері бар. Бүгінгі таңда әлі де 
салтанатты ашылудың дәстүрлі әдістері бар, олар бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланады; біз жергілікті БАҚ-да (теледидар, газет және 
радио) кәсіпорын туралы баспасөз хабарламасын жаза аламыз, осылайша біз 
технологиялық инновациялардың арқасында жаңа байланыс құралдарын 
пайдалана аламыз.   Бізде кәсіпорын туралы жергілікті жұртшылыққа Facebook, 
ВК, Traitor, MySpace каналдарын пайдалану арқылы немесе sms-
хабарландырулар арқылы хабарлаудың балама тәсілдері бар.    Әрине, біз 
заманауи байланыс тәсілдері жас буынға және заманауи технологияларды 
білетін, жаңа құралдарға қолы жетімді адамдарға ыңғайлы екенін білуіміз және 
ескеруіміз керек. Жаңа тәсілдерді қолдану біздің кәсіпорын туралы жүйелі 
және жалпы хабарлама жеткізумен қатар жүруі тиіс.  Осылайша, біз 
мүмкіндігінше бұқаралық ақпарат құралдарының көптеген арналарына 
қосыламыз. 

 

 Ашылу, маркетинг және сатылым. 
Қысқаша шолу: аталған бөлімде жаңа кәсіпорын ашу бойынша (ашылу 
күні не күтіледі); маркетинг пен сатылым арасындағы айырмашылықты 
түсіну; нарықта сату тәсілдері; маркетинг пен сатылымда 5 ұстанымды 
қолдану тәсілдері, олардың бағалау стратегиясына қатысы; клиенттің 
қажеттілігін түсіну және сатылым арасындағы байланыс; маркетинг 
жоспары мен сатылым болжамының маңыздылығы бойынша 
жетекшілікке алынатын ұстанымдар берілген. 

 
Кәсіпорынның ашылуы: Кәсіпорынды ашу – жай ғана орын тауып, сөрелерге 
тауарларды қойып, есікті ашып клиенттер өздері келеді деп ойлау емес. Расында 
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дүкен ашпастан бұрын көп және тынымсыз еңбек ету керек болады. Ол тиісті түрде 
жабдықталуы тиіс, қолжетімді және жергілікті жұртшылықтың назарына жеткізілуі 
тиіс жарнама қарастырылуы керек, сонымен қатар дүкеннің немесе кәсіпорынның 
үздіксіз жарнамасын жүргізу қажет.   Әдетте ашылу күні – бұл өз бизнесіңді 
жарнамалау үшін тамаша күн. Шара арнайы бағытталған және клиенттердің 
назарын аударуға арналған болуы тиіс. 
 
Маркетинг: бәсекелестік  
Көбіне көп біз өзгелерді үлгіге алып өз ісімізді бастаймыз – біз олардың үлгісін 
қайталаймыз. Алайда біз бизнесті сындық көзқарас тұрғысынан қарастыруымыз 
керек: бұл дұрыс істелді ме, басқаша қалай істеуге болады, неге осылай істелді? Біз 
өзімізге бәсекелестерімізге қатысты сұрақтар қоюымыз керек: олар нені дұрыс істейді, 
нені дұрыс істемейді, және біз қай тұстарды жақсарта аламыз?  
 
Бәсекеге қабілетті болу үшін біз SWOT талдау – құралын қолдануымыз керек. SWOT 
мағынасы мынадай: мықты жағы, әлсіз жағы, мүмкіндіктер мен қатерлер. 

 
 
Сіздің бизнесіңіздің мықты жақтары қандай? Ненің арқасында үздік қызмет 
ұсынасыз? Үздік таңдау? Үздік сапа? Үздік баға? Жоғарыда айтылғандардың бірі 
немесе бәрі бірге ме? Мұның мықты жағы екенін қайдан білесіз? 
 
Мықты жақтың мысалдары: 

 Патенттер  

 Мықты корпоративті брэнд 

 Клиенттер арасындағы жақсы бедел 

 Өзіндік құн шығындарының көрсеткіштері бойынша артықшылығы 

 Өндіріс саласындағы артықшылық 

 Орналасу тұрғысынан артықшылық 
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 Инновациялар 
 
Бизнесіңіздің әлсіз жақтары қандай? Орналасқан жері ыңғайлы ма? Отбасы мен 
достарға арналған жеңілдіктер? Өз тапсырыс берушілеріңіз бен клиенттеріңіз үшін 
жақсы коммерциялық тәжірибе ұсынасыз ба?  Жақсы коммерциялық тәжірибе 
дегеніміз не? 
 
Әлсіз жақтың мысалдары: 

 Патенттің немесе инновациялық қорғаныстың жоқтығы 

 Әлсіз корпоративтік брэнд 

 Клиенттер арасындағы  беделдің нашарлығы 

 Қымбат құрылым 

 Өнімнің шектеулі ұсынысы  

 Ыңғайсыз орналасуы 
 
Өз бизнесіңіз үшін қандай мүмкіндіктерді көздейсіз? Қанағаттандырылмаған 
қажеттіліктер бар ма? Сіз жақсы көрсететін қызметке немесе өнімге адамдардан 
шағымдар түсе ме? 
 
Мүмкіндіктер мысалы: 

 Клиенттердің қанағаттандырылмаған қажеттіліктері 

 Жаңа технологиялар  

 Жақсартылған үдеріс 

 Ерекше қызмет көрсету аумағы 
 
Бизнесіңіз үшін қандай қатерлер бар? Үкімет шенеуніктері сіздің кәсіпорынды жаба 
ма? Анағұрлым ірі ойыншылардың күшейген бәсекесі? Көтерме бағалар аяқасты 
көтеріліп кетсе не болады? 
 
Қатерлер мысалы: 

 Сіздің қызмет көрсетуіңіз бен өніміңізге қатысты клиенттердің талабы мен 
талғамының өзгеруі 

 Жаңа балама өнімдердің шығуы немесе болуы 

 Көтеріңкі мөлшер немесе кедергінің болуы 

 Шикізат бағасының өсуі 
 
Практикалық жаттығулар: 
Дулат Алматыда ұялы телефондар сататын шағын дүкен ашқысы келеді. Ол тек 
ұялы телефондарға арналған ОС Windows 8 NOKIA телефондары бағытында 
маманданғысы келеді. Ол Microsoft жаңа операциялық жүйесі анағұрлым ұтымды 
деп есептейді, тек ОС Windows 8 NOKIA телефондарын ұсынатын бірінші адам 
болғысы келеді. Ол дүкенінің САМАЛ 1 мөлтек ауданында орналасқанын қалайды. 
Дулатқа арналған МӘМҚ  талдауын жасаңдар. 
 
 
Мықты жақтар: 
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________________________________________________________________________________ 
 
Әлсіз жақтар: 

 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Мүмкіндіктер: 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Қатерлер: 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
Дулат өз жоспары бойынша жұмыс жасауын жалғастыра беруі керек пе?  
ӘММҚ қалыптамасы  мақсаттарының бірі тұтынушыға мықты жақтар мен 
мүмкіндіктер арасындағы үздік нұсқаны анықтауға көмектесу болып табылады. Бұл 
әрдайым табысты мүмкіндіктерге жеткізе бермейді. Мықты жақтар мен 
мүмкіндіктердің бұл үйлесімін кейде ҚММӘ қалыптамасы деп те атайды (ӘММҚ 
әріптерінің кері тәртібі) 
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Қарапайым тілмен айтқанда, қатерлер сіздің әлсіз жақтарыңызбен үйлесіп, сіздің 
компанияңызды құлататын Қызыл аймақты айналып өткіңіз келеді. Сіз 
мүмкіндіктерді пайдалану үшін өзіңіздің мықты жақтарыңызды қолдана алатын 
Жасыл аймаққа өткіңіз келеді. Сары аймақта мүмкіндіктер берілген, бірақ сіздің әлсіз 
жақтарыңыз оларды пайдалануға жол бермейді. Алайда Көк аймақта қатерлермен 
күресуге сіздің мықты жақтарыңыз жеткілікті болады. 

 
Өнім немесе қызмет маркетингісі 
Шағын кәсіпорынның әр иесі маркетингтің 5 ұстанымын білуі тиіс. Олар төменде 
берілген: 

1. Адамдар 
2. Баға 
3. Өнім 
4. Орны 
5. Жарнама науқаны 
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Адамдар: 
Неліктен бұл маңызды?  Өйткені кәсіпорынның іс – әрекеті, адамдарға сүйенеді. 
Неліктен сіз бизнеспен айналысасыз? Сату үшін; Тауар сатып алуға келген 
адамдарға емес. Сіз сатып алушыларды, олардың дұрыс таңдау жасап 
отырғандарына көндіруіңіз керек.  
 
Сатып алушыларды  сіздерден сатып алуға қалай көндіре аламыз? Олардың іздеп 
жүрген тауарларының нұсқаларын ұсыну;  Бәсекелік бағаларды ұсыну; клиенттерге 
қызмет көрсету және олардың қажеттіліктеріне көңіл аудару арқылы сауда жасау  
 
үшін  бірегей мүмкіндік ұсыну. Сіз осыны жасай отырып,өз клиентіңіз үшін жақсы 
тәжірибе қалыптастырасыз және оларға өзіңіздің брендіңізді жарнамалайсыз.  
Клиенттің жақсы тәжірибесін қамтамасыз ету тәсілдері бар, ол- клиенттерді бақытқа 
бөлеу үшін мүдделі болатын құқықтармен қызметкерлерді бөлу. Жұмысшы өнім 
туралы біліп, клиентке өнімді  дұрыс таңдай жасауға көмек көрсетуі керек. Әр 
жұмысшы есте сақтауы шарт,  сату – бұл көмек көрсету – сауданы тауар емес, 
адамдар жасайды.   
 
Мысал: 
Айжан мен Дана «Gucci»компаниясының сауда өкілдері. Айжан жұмысқа келіп, 
клиенттердің өздерінің қолынан келеді, ал егер де олар сұрақ қойып жатса, олар 
ақша жұмсауға дайын емес деген оймен  күні бойы өз жұмыс орнында отырады.    
Дана да күн сайын жұмысқа келеді, бірақ ол дүкенге сасқалақтап немесе сенімсіз 
түрде кірген адамды қарап бақылайды. Содан кейін оларға жақындап: сізге көмек 
керек  пе? – деп сұрайды.  Ол «Gucci» дүкенінде қажетті нәрселерді таңдауға  және  
сатып алу үшін бірнеше клиенттерге көмек беріп, өз пайдасын келтіруге ұмтылады. 
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Практикалық жаттығу: 
Егер де сіз клиент болсаңыз және Айжаннан  көмек көрсетуді сұраған кезде,ол көмек 
бермесе, сіз қандай күйде болар едіңіз?  
Екі  сауда өкілінің қайсысы  сауданың үздік дағдысына ие? 
  
Баға: 
Бұл неліктен маңызды? Осы себептен  адамдар тауарларды сатып алады.  Өнім 
бағасы  басқа тауарлардың бағасымен бірдей болуы керек. Бірдей тауарлардың 
бағасы жоғары болса, клиент неліктен бағаның жоғары екендігін, яғни  материалға, 
санының шектеулігіне және т.б. байланысты болатынын білуі керек. Ең бастысы, 
сіздің өніміңізге клиент қанша төлегісі келетінін (немесе төлей алатынын) 
анықтауыңыз керек. Бағаны  белгілеудің екінші мақсаты – бағаны қалай төмендету 
керек екенін және де төмен бағамен көп көлемде сату бағасын қалай төмендетіп,  
сату көлемін қалай жоғарылату керектігін анықтау.    
 
Практикалық жаттығу: 
Сіз айфондарды сатқыңыз келеді . Бір айфонды 105 000 теңгеге немесе 2 айфонның 
әр қайсысын 75 000 теңгеге сатуыңызға болады. Қай нұсқа сізге жақсы табыс әкеледі.  
Нәтижесінде тұтынушылармен құрылған жарнамаға және тауардың нарыққа 
жылжытылуына алып келуі мүмкін қандай баға клиенттерді қызықтырады. 
 
Өнім: 
Неліктен бұл маңызды? Сіздің кәсіпорыныңыз клиенттер үшін таңдап алуға 
болатындай дұрыс өнім ұсынуы керек. Ол белгілі мерзімде және клиенттердің 
қалаған тілектеріне сәйкес  тауар болуы керек.  
 
Өнім жақсы сапаға ие болуы керек. Сiздiң тауарыңызды сатып ала отырып, 
тұтынушы пайдалана алатын өнімнің барлық қасиеттері, пайдасы және 
артықшылығы бар. Сiзге өз өнiміңіздiң негiзгi қасиеттерi мен артықшылығын көрсету  
 
 
туралы ойлануыңыз керек. Күнделікті шаруашылық тауарларларының басты 
ерекшелiктерін көрсетуге және оны сатуға болады.  
 
Мысал: Қағаз орамалдар. Мысалы, қағаздың суды сіңіруі немесе оны қолдану кезінде 
жыртылмайтындығы сияқты қасиеттер көрсетілуі мүмкін. 
 
Орын: 
Неліктен бұл маңызды? Клиенттердің тауар сатып алуға келетін орны және неліктен 
олар тауарды табуға болатын жерге келеді? – бұлар негізгі сұрақтар. Дүкен 
клиенттер тұратын жерден  50 км жерде болмауы керек. Оның тым алыста болғаны 
да қажет емес.  
 
Орынды дұрыс таңдау – бұл маңызды шарт. Адамдар жаяу келе алатындай орынның  
ыңғайлы болуын және тиімділігін ойластыруыңыз керек.  
 
Практикалық жаттығу: 
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Ренат жергілікті орта мектептен алыс орналасқан көшенің арғы жағындағы 2 
университеттен және үйден  кейін тағамды жеткізіп беретін  шағын донер сататын 
орын ашқысы келеді.   
 
Ренат жақсы шешім қабылдады ма? Неге иә немесе неге жоқ? 
 
Жарнамалық науқан: 
Неліктен бұл маңызды? Егер де сіз өз өніміңізді немесе өз  кәсіпорыныңызды 
жарнамаламасаңыз, сіз туралы клиенттеріңіз қалай біледі?  
 
Өз өніміңізге немесе қызметіңізге көңіл аудартуға көмектесетін  іс әрекеттер 
ойластыру қажет.  Әлеуетті әрекеттер маркетингтті, флаерлердің таратылуын, 
жеңілдіктерді орнату және жарнамалық науқан жүргізуді енгізе алады (жалпыұлттық 
және мақсаттық). 
 
Практикалық жаттығу: 
Донер жасайтын орынның иегері Ренат студенттік билетін көрсеткен студенттерге 
20% жеңілдік және де донер жасайтын орынға досын ертіп  келген адамға  25% 
жеңілдік жасайтын купондар таратуды шешті.  
 
Ренат өзінің жаңа өнімін жарнамалау үшін қандай іске кірісті?  
 
                                          Нарық стратегиялары туралы сұрақтар 

 
АДАМДАР 

Менің клиенттерім қандай адамдар? 
 
Олар нені ұнатады? Оларға не керек?  
 
Менің өнімімді сатып алуға олардың ақшасы бар 
ма? 

 
ӨНІМ 

Мен өнімді қалай шығарамын немесе аламын?    
 Өнім клиенттер қажеттілігіне керек пе?      

 
ОРНЫ 

Мен өз бизнесімді қайда бастаймын? 
Клиенттердің ойы бойынша бұл орын ыңғайлы ма? 

 
БАҒА 

Өнімді клиентке дейін жеткізу қанша тұрады? 
Клиенттер қанша төлейді? 
Мен пайда түсіре аламын бпа? 

 
ЖАРНАМА НАУҚАНЫ 

Адамдар менің бизнесім туралы қалай білетін 
болады? 
Оларды өзімнің бизнесіме қалай тартамын? 
Басқасынан менің өнімімнің жақсы екенін олар 
қалай біледі? 

 
Нарықтық стратегия: бәсекелестеріңізді орағытып,адамдар  сіздің өніміңізді сатып 
алу үшін  сіз не істеуіңіз керек? 
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 Сіздің мақсатты тобыңызда кімдер бар? 

 Сіз  олардың қажеттіліктерін  қалай орындайтын боласыз? 

 Олар мұны қалай біледі? 
 
Табысты нарықтық стратегия нені ұсынады? Бұл стратегия  арқылы сіз нарықты 
үйреніп білесіз (бәсекелестеріңіздің мүмкіндіктері мен әлсіз жақтарын іздейсіз;  
бизнес мақсаты клиенттің қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталады; тәртіпті 
анықтайсыз, өнімді, жарнама науқанын орналастыру және өткізу түрлерін 
таңдайсыз; содан кейін жасалуы керек істі жалғастырасыз (өткізу жоспарын 
орындайсыз). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 модуль: 

 Есеп беру және ақша қозғалысы  
Қысқаша шолу: Осы бөлiмде қатысушыларға, есептеу функциясы 
туралы ортақ ұсыну және кәсiпорынның өркендеуi үшiн оның мағынасы 
беріледi. Iс жүзiнде қатысушылар қаржылық есептерді құрайды және 
ақша қозғалысының маңыздылығын байқайды, сонымен бiрге өзінің 
болашақ коммерциялық қызметін жоспарлап, талдау үшiн қаржылық 
қызмет туралы мәлiметтерді қалай қолдану керектігін бiледi. 

 
Қаржы туралы негiзгi бiлiм табысқа жету үшін маңызды.Қаржы қозғалысы туралы 
есеп беру маңызды құжаттардың бірі болады. Кіріс және шығыс есебі мен теңгерiм 
маңызды құжаттар болғанымен, ақшалай қаражаттың қозғалысы жайындағы есеп 
кәсiпорын иесiне оның ақшалай табысы туралы мәлімет береді. Бұл түсінік қолма-қол 
ақшасыз – іс жүрмейтініне және бастысы екендігіне негізделген.  
 
Ақшалай қаражаттың қозғалысы жайындағы есепте нақты уақыт кезеңіндегі 
сатылымнан түскен пайда мен пайдалану шығысы салыстырылады.  Келешек кіріс   

     Бақылау 

Стратегия      Анықтау    Әрекет ету 

  Шешу 
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болжау  үшін ақшалай қаражат қозғалысының есебі қолданылады. Қарапайым сөзбен 
айтқанда,   табысты кәсіпорынның жұмсаған ақшасынан, банктегі ақшасы неғұрлым 
көп болуы керек.  
 
Сондай-ақ, кіріс немесе оның басқа атауы – пайда және шығын тепе-теңдігі есебі 
үлкен маңызға ие.  Кәсіпорын ақшалай табысты әкеледі ме немесе жоғалтады ма, 
осыны анықтайтындықтан аталады.  Қысқасы, кіріс есебі, бұл –  формула: кіріс – 
шығын =таза пайда (түсім). Кіріс есебі – кәсіпорынның үшін ақшаның жылыстауын 
және түсімін қадағалауға арналған жақсы . 
 
 
 
Қаржы құжаттарының бөлігі – бұл баға белгiлеудің жақсы стратегиясын  анықтайды. 
Баға белгiлеудiң жақсы стратегиясының анықтамасы, бұл – қаржылық құжаттардың 
бөлiгі болып табылады. Өнiмге немесе қызметке дұрыс баға беру деген не? Мұны 
анықтаудың бірнеше тәсілі бар: бәсекелестердің бағасына қарай, сіз де сол бағаны 
қоюыңыз қажет; жақсы табыс табу үшін, сізге тиімді бағаны қою керек; жүйені қоса 
отырып нақты тауардың бағасын бекіту.   «Баға мен бағаны орнату» сызбасы 
тауардың құнын немесе  қызметін анықтайтыныңызды білдіреді, содан соң сіз оған өз 
түсіміңізді қосасыз. 
 
Мысалы: Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есептеме    (әдеттегi тәртіп): 

Бірлескен кәсіпорынның 2004ж. 31 желтоқсанында аяқталған бір жылдың 
ақшалай қаражат қозғалысы туралы есеп 
 
 
Негiзгi қызметтен ақшалай қаражат  
 Үздiксiз қызметтен пайда                                                                             $ 22 484 
Ақшалай қаражат қозғалысқа таза шығынның түзетуi  
 ақшалай қаражаттар 
 
Амортизациялық аударым                                                                               2 081 
Дебиторлық қарыз                                                                                             (15 000) 
Несие берешегі                                                                                                       2 691 
Болашақ кезеңдер табысы                                                                                 6 000 
Салықтық есептеулер                                                                                              861 
Негiзгi қызметтен таза ақшалай қаржылар                                               19 117                    
 
Инвестициялаудан ақшалай ағымдар 
Қаражаттандыру шығыстары                                                                             6 500 
 
Қаржылаудан ақшалай ағымдар 
Дебиторлық қарыз                                                                                               6 625 
Меншік кірісі                                                                                                       19 500 
Қаржыландырудан таза еркiн қаржылар                                                  12 875 
Қаржыландырудан таза еркiн қаржылар      
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Ақшаның көбеюі (азаюы)                                                                                      (258) 
 
Жыл басындағы ақшалай қаражат                                                                   4 396 
Жыл соңындағы ақшалай қаражат                                                          $       4 138          

 
Есеп-қисапта  ақшалай ағымдар үш компонентке бөлінеді: негiзгi істен қаржы 
құралдары, ақшалай ағындары ақшалай қаржылар және заңсыз қаржы салу 
қызметiнің ақшалай ағындары.  Алайда кәсіпорынды бастау үшін  «Негізгі қызметке 
арналған ақша» тарауы оның ең маңызды тарауы болып табылады, оның көмегімен 
қызмет немесе тауарды  сатудан түскен қаражат  қозғалысын бақылауға  болады.  
 
 
 
Негізгі қызмет -  бұл кәсіпорындағы қалыпты сатылымның және сатып алудың 
қызметі болып табылады. Кәсiпорындар әрдайым қолма-қол  ақшаның түсімін, 
төлемдерден жоғары қылуға тырысады, әсіресе негiзгi қызметте. Дегенмен негiзгi 
қызметтен түскен қаржыдан қысқа мерзiмдік қолма-қол төлемдердің  асып түсуi 
кәсiпорынның шығынға батты дегенді білдірмейдi 
 
Келесі «Инвестициялық қызмет»  бөлімі  маңызды рөл ойнамайды, себебi алғашқы 
жылдары, кәсiпорынның жұмысында, инвестициялық қызметтен пайда болмайтыны 
белгілі. Сонымен соңғы «Қаржылық қызметтен ақшалай қаражат» бөлімі қарыздан 
ақшалай соманы көрсетедi, сондықтан  бұл бөлiм кәсiпорын несие  жолымен 
қаржыландырылған жағдайда маңызды.  
 
Ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы есептеменiң тағы бiр мысалы: 
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Ақшалай қаражаттың қозғалыс есептемесінде белгілі бір уақыт мерзіміндегі тарау 
және ақшалы ақы-пұлдың жылыстауы көрсетіледi. Олар  негiзгi қызметтен, қаржы  
 
және инвестициялық қызметтен,  қолма-қол ақша ағындарына бөлінген. Ақшалай 
қаражаттың қозғалысы туралы есептеме дайындау үшiн, сiзге негізгі түсімге 
негiзделген есептен таза табысты  қолма-қол қаржыға түрлендiру керек. Қорыта 
келгенде, сiзге барлық кезеңнен алынған теңгерілімдік есептегі өзгерiсті қосып және 
шегеру керек. 
 
Мысалы, сiзге кiшiрейтулі соманы қайта  қосу керек, себебi, мұндай амортизациялық 
аударымдар таза табысты кiшiрейтуіне  қарамастан, ол нақты қолма-қол ақшаға әсер 
етпейдi. Сiзге несиелiк берешектiң сомасының кез келген шегерілімін   шығару керек, 
табыс туралы есептемеде көрсетілмейтіндіктен олар қолма-қол пайдалану болып 
табылады. Келесi кестеде қолма-қол қаржының негiзгi көздерi және пайдаланудың 
әдiстерi көрсетiлген: 
 
 
 

Табыстан 

31шілде және  31 тамыздағы 

теңгерімдер арасындағы 

айырмашылықтан 

 31 шілдедегі жабдық = $2 500 

Бір айда азаю = $200 

Жабдықтардың таза шығыны = $2300 

31 тамыздағы жабдықтар шығыны  = 

$3 800 

Жаңа жабдық (компьютер)сатып алу 

айырмашылығы ($1500)   

31шілде және 31 тамыздағы 

теңгерімдер арасындағы 

айырмашылықтан 

31 тамыздағы теңгерім 

сомасының қорытындысы 
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Қолма-қол қаражаттың көздері 
  
Қолма-қол қаражатты пайдалану әдiстерi  

Негізгі қызмет Қолма-қол үлеспайда 

Жаңа қарыздар 
Қарызды өтеу 
 

Жаңа акциялардың  немесе 
меншiктi инвестициялардың 
шығуы 

Акцияларды сатып алу 

Негiзгi құралдарды  сату Негiзгi құралды сатып алу 
Басқа айналмайтын құралдарды 
сату 

Басқа айналмайтын құралды сатып алу 

 
Теңгерiмнің бастапқы және ақырғы кезеңдеріндегі айырмашылығын, таза табыстың 
есебін талдай отырып, сiз ақшалай қаражаттың қозғалысы  туралы есептеме 
дайындай аласыз:  
 
Мысал: Кіріс туралы есеп: 

  Бiрлескен кәсiпорындар 
 2004ж. 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін ақшалай қаражаттың 
қозғалысы туралы есептеме 
Пайда $ % 
Жеткізуден түсетін пайда $ 146 500 100,00% 
   
Шығын   
   
Жабдықты жалға алуы 12 000 8,20% 
Офистің жалға алу 6 600 4,50% 
Кiшiрейту 2 081 1,40% 
Кеңсе тауарлары  408 0,30% 
Мамандардың қаламақылары 7 380  5,00% 
Жарнама 2 640 1,80% 
Телефон 2 016 1,40% 
Мердiгерлiк жұмысшылар 26 400 18,00% 
Жалақылар 43 200 29,50% 
Сақтандыру жарналары туралы 
Федералды заң бойынша салықтар 

 
2 678 

 
1,80% 

Медициналық сақтандыру бойынша 
салықтар 

626 0,40% 

Жұмыссыздардың көмек қорына салықтар 336 0,20% 
Техникалық қызмет пен жөндеу 
жұмыстары 

956 0,70% 

Авиациялық отын 14 562 9,90% 
Автокөлік 936 0,60% 
Азық және көңiл көтеру 576 0,40% 
Жиын және мүшелiк жарналар 195 0,10% 
Кадрларды қайта даярлау 52 0,00% 
Пайыздарды төлеу шығындар 350 0,20% 
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Банктiк комиссиялар 24 0,00% 
Шығындар жиынтығы 124 016 84,70% 
   
Таза табыс (шығын ) $ 22 484 15,30% 

 
Есеп беру кезеңiнің аякталу мерзіміне орай,  табыстар туралы есептемесінде, кiрiс 
пен шығыс есептiң теңгерiмi көрсетіледі, сонымен бiрге пайданың және шығынның 
есебiн барлық есеп беру мерзiмін бейнелейді. Табыстардың есептемесін оқу және 
дайыдау барысында, бiз кіріске қызығушылық танытамыз. Егер пайда шығындардан 
асып тұрса, кәсiпорын таза пайдаға немесе табысқа кенеледі. Ал егер шығын 
табыстардан жоғары болса, кәсiпорын зиян шегеді. 
 
Кәсiпорындардың  жұмыс саласы (қызмет көрсету, сауда беру немесе өндiрiс),   
әдеттегідей табыстар туралы есептеменің өз үлгісін ұстанады. Мысалы, қызмет 
көрсету саласының қарапайым кәсiпорынында табыстар туралы есептеме, әдетте, екi 
бөлiмге бөлiнедi - бiрі табыстарға арналған, ал екiншiсі – шығындарға. Басқа 
жағынан, бөлшектеп және көтерме сауда кәсiпорындары, әдетте, сатылған  
тауарлардың құнын, сатылымды, сонымен бiрге жалпы пайданы көрсетедi, және де 
өзге шығындарды бөлек жазады. 
 

Қорытындылай келгенде, өндiрiстiк фирмалар бөлшек сауданың 
кәсiпорындарындағы  ұқсас үлгілерді пайдаланады, бiрақ олар сауда шығындарын, 
ортақ және әкiмшiлiк шығыстардан бөле алады. 
 
Сіздің кірістер жайындағы есептемеде өте құнды ақпарат ашылып жатыр. Осы 
кезеңде таза табысқа әкелетін өзіңіздің барлық шығыстарыңыздың бөлшектемелерін 
және де сатылым бөлімін көре аласыз.Сіздің қаржы есебіңіз неғұрлым өзекті болса, 
соғұрлым құнды болады. Егер сіз теріс бағыттардың дамуын байқасаңыз, тез арада іс-
шара қолдана аласыз. 
 
Кіріс есептер туралы тағы мысалдар: 

Компанияның атауы  
20_ _ж. 31 желтоқсанында аяқталған жыл үшін 
табыстар туралы есеп 
  
Табыстар: 
Сауданың таза сомасы 
Пайыз түріндегі табыс 
Сатылымның негiзгi және айналмайтын қаражатының 
түсімі 
Пайда жиынтығы 
Шығын және ұсталым 
  
Сатылған тауарлардың құны 
Еңбекақы 
Кеңсе тауарлары  немесе материалдар қоры 
Жөндеу және техникалық қызмет 
Коммуналдық қызметтер (электр энергиясы, су, 

 
$_____________ 
______________ 
______________ 
$_____________ 
 
 
$_____________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
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телефон)  
Сақтандыру бойынша шығындар 
Төлем пайыздарының шығыны 
Жалға алу шығындары 
Салық және лицензия 
Жарнама шығындары 
Тасымалдау және iссапарлар 
Амортизациялық шығындар 
Ұсталым мен шығын қорытындысы  
Таза пайда/Таза шығын 
   

______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
______________ 
 
$_____________ 
$_____________ 
 

 

 «Tom's Plumbing» компаниясының табысы туралы есеп 

 
 2008ж., 31 тамызында аяқталған ай үшін 
Кірістер     
Сату жағынан кірістер 7 000   
Жөндеуден кірістер 3 000   
Жалпы кірістер   10 000 
Шығындар     
Жалға алу 550   
Еңбекақы 2 300   
 Тауар-материалдар қоры 4 000   
Амортизация 200   
Жалпы шығын   7 050 
Таза пайда   2 950 

 

Кіріс туралы есептің негізгі даярлау кезеңі (Кіріс және шығын есеп негізінде белгілі)  
 
Негізгі ақпарат: 
1. Тақырыптың бірінші жолында:  кәсіпорын иесінің есімі емес, кәсiпорынның атауы 
болуы керек, нақты бір кәсіпорын қызметінің келісімдері бойынша, кіріс және 
шығындардың айырмашылығын анықтау үшін арналған.   
 
2. Тақырыптың екiншi жолында: есептiң атауы болуы керек, яғни, атап айтқанда 
табыстар туралы есеп немесе бұл есептiң тиiстi басқа атаулар, яғни: өткiзуден тыс 
табыстар мен шығындар туралы есеп, түсiм туралы өткiзуден тыс табыстар мен  
 
шығындар, ақшаның ұсталуы мен түсімдері туралы есеп және таза кіріс табыстары 
және оның басқа атаулары, кірістің сондай-ақ шығындардың синонимдік сөздері 
болып табылады.  
 
3. Тақырыптың үшiншi жолында: белгiлi есеп беру кезеңнің аяқтау күндерін 
көрсетедi. Кәсiпорындармен  сақталатын есеп беру кезеңдердiң екi түрі бар: 
(а)Күнтізбелі жыл және (б) қаржылық жыл. 
 
Сiздің таңдауыңыз, iскерлiк операцияларыңыздың мiнезiне ұйқасатын есептi беру 
кезеңнің  пайдалануына негiзделуі керек. Кейде, табыстар туралы аралық есептеу 
нәтижелерi дайындалады , олар күнтiзбелiк немесе қаржылық жылдың аяқталу 
мерзіміне дейін дайындалған табыстар мен шығындарға негізделеді.  
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Күнтiзбелiк жыл қаңтар айынан бастап, желтоқсанға дейiн, дәстүрлi 12-айлық 
кезеңіне сәйкес қолданылады.     Демек, тақырып жодарында көбінесе, есептiң 
күндері төменде көрсетілгендей, «жыл аяғында, 31 желтоқсан______ _____мен 
аяқталған»  түрінде көрiнедi. 
 
Егер коммерциялық қызмет, яғни оқу орындары,өз қызметтерін жүзеге асыратын 
аймақ немесе елде  оқу жылының  басталуы мен аяқталуына сәйкес оқу орындары, 
қызметтің басталу және аяқталу айларының белгілігі бір кезеңдік ережелеріне сәйкес 
қаржылық жыл  қолданылады. 
 
Бұдан әрi, сiз көрсетiлген  күндердің теңгерiм күнiнен айырмашылығын көресіз: «_ _ 
_ _31 желтоқсаннан, осы есепте хабарланатын көрсеткiш нақты кезең бойымен 
болғаны, таныстырылған табыстар туралы есеп,  кәсiпорынның жыл басындағы  
қызметiнiң жылдың сонындағы кіріс есептеріне қарама-қайшы.    
              
Кіріс 
Табыстар туралы құрамдас есептiң бiрiншi бөлiгi –тапсырыс берушілерге 
аударылған және алынған, қолма-қол ақшамен де, несие шарты негізімен де жүзеге 
асырылған, барлық сауда келісімдеріне кіретін кіріс. Табыстар сонымен күрделі 
қаржы жұмсаудан алынған немесе шығарылған іскер қызметпен байланысты 
деректерден түскен ақшалай соманы енгізеді.  
 
Кейбіреулері  тақырыптарды қолдана отырып, нақтылы болуды дұрыс көреді.Егер 
есептемеге қосу үшін басқа да табыс көздері болмаса, сауда-саттықтан түскен жалпы 
табыс, жалпы пайда немесе жалпы ақшалай түсім, ортақ табыс, жалпы алымдар 
тақырыптары қолданылады. 
 

Шығындар және шығыстар 
 
Сатылған өнімдердің өзіндік құны туралы есептеме: 
Саудамен, тауармен немесе сатылған тауарлармен тікелей байланысты көрсетілген 
және алынған барлық шығындарды қосады. Осыған ұқсас табыс компонентіне қарай  
 
 
тақырып шыруашылық қызметінің түрін сипаттауға, яғни көрсетілген қызметтің 
құнына қарай өзгеруі мүмкін. 
 
Сатылған өнімдердің өзіндік құны туралы есептемеге, егер өнім ел ішінде өткізілген 
болса, сатып алу кезінде төленетін және жеңілдіктерді, жеткізілім үшін комиссиялық 
алымдардың нақты сомасын, жүктерді тасымалдау үшін алымдарды, еңбектің 
тікелей шығындарын, нақты және үстеме шығындарды шегеру арқылы көрсетілетін 
нақты сомалар қосылады.  
 
Дегенмен, табыстар туралы осы есептеме қадамды нысанда көрсетілгентіктен, 
өткізілген тауардың өзіндік құнын ұсынудың кешенді тәсілдемесін талап етпейді, 
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өйткені табыстар туралы  есептемені ұсыну тәсілі дағдылы коммерциялық қызмет 
үшін қолданылады. 
 
Еңбекақы мөлшері: 
Еңбекақы бойынша мәліметтер салықтарды шегеруге дейін көрсетіледі,ал тиісті 
бухгалтерлік жазбалар әлеуметтік сақтандыру және сақтандыру жарнасы, 
еңбекақыдан алынатын салық, ақашалай несие сияқты барлық аударымдарға 
қатысты еңбекақы бойынша шығындарды түзетумен байланысты  барлық басқа 
шығындарды құрау қажет. 
 
Кеңсе тауарлары және материалдар қоры: 
Бір рет қолданылатын өнімдер ретінде қаралады, яғни бұл сатып алынғаннан кейін 
бірден шығындар болып табылатынын білдіреді. Дегенмен, шаралар және бақылау 
бойынша толықтырулар мен жарияланымдарды қадағалау үшін қосалқы 
кітаптардың қажеттілігі болуда. 
 
 
Жөндеу және техникалық қызмет көрсету: 
Шығындар іскерлік кәсіпорынның әкімшілік-шаруашылық қажеттіліктерін қоса, 
негізгі ақшалай қаражатпен байланысты барлық аз шығындарға жатады. Егер 
техникалық қызмет көрсету және негізгі құралдардың ағымдағы жөндеу 
шығындарында елеулі айырмашылық байқалса, ең көп қаражат немесе ең көп 
шығындарды талап ететін негізгі құралдарды жөндеу және техникалық қызмет 
көрсету үшін шығындарды қадағалауға көмекші кітаптарды жүргізуді іске асыру 
қажет. 
 
Коммуналдық қызметтер: 
Іскерлік кәсіпорын ғимаратында қолданылатын электрқуаты, су және байланыс 
амалдарын төлеуге жұмсалатын шығындар жатады. Алайда, егер кәсіпорын 
жаңартылмалы көздерді қолданатын болса, шығындарды қолданылмалы отын, 
жанар-жағармай материалдары және майлау материалдарына жіктеу қажет. 
 
Сақтандыру бойынша шығындар: 
Полисте қарастырылған іскерлік кәсіпорын ғимараты не/немесе тауарларға қатысты 
сақтандыру полистері бойынша төленген сыйлықақыны қосады. Ережеге сәйкес осы 
тармақ алынған бойда алдын ала төленген тармақ ретінде есептеледі, ал оған  
 
байланысты шығындар жылдың аяғында шоттар жабылғаннан кейін түзетпелі 
жазбалар арқылы расталады. Шығындарды табыстарға қарсы қойып салыстыру 
қағидаты кезең ішінде алынған сақтандырудың алдағы кезеңдер шығындарының 
бөлігі ғана расталған шығындарға қатысты салық салынбайтын шығындар ретінде 
танылады. 
 
Жалға беру шығындары: 
Коммерциялық қызметпен байланысты шығындарға жатады.  Егер қаралатын мәміле 
жалға беру шығындарын талап ететін болса, тиісті қатынас осы шотқа жазу жазылған 
кезде расталуы қажет.Ағымдағы шығындарды төлеуге шотты дұрыс бөлу үшін, 
жалдауға кеткен шығындардың мақсатын анық көрсету қажет.Егер ол қызметкердің 
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жәрдемақысының бөлігі болып табылатын болса немесе жобаға арналған болса, 
шығындар тиісті түрде таратылады. 
 
Жарнама шығындары: 
Сонымен қатар, алдын ала  төленген шығындарға қолданылатын ережелерді 
қолдануды талап етеді, әсіресе қаралатын сома айғақты болса және табыстар туралы 
есептеменің қорытынды нәтижесіне әсер ететін болса. Кері ол болған жағдайда 
осындай шығындар бір жылға жұмсалған тікелей шығындар ретінде қаралады. 
 
Тасымалдау және іссапар: 
Тасымалдауға жұмсалған  шығындар кәсіпорынның күнделікті қызметіне тікелей 
қатысты негізделуі қажет. Екінші жақтан, егер іссапар туралы ұйғарым уақытша 
немесе белгісіз сипатта болса, немесе осындай ұйғарымнан түскен табыс жаңа жерде 
алынатын болса, іссапарлар ескерілу мүмкін. 
 
Амортизациялық шығындар: 
Бұл капиталдандырылған негізгі қаражаттың құнсыздалған бөлігін тануға 
қолданылатын ағымдағы шығындардың төлем шоттары. 
 Басқармалы теңгерімнің мысалы: 

 
 
Басқармалы теңгерімнің тағы бір мысалы: 

Активтер 

 Ағымдағы активтер: 
- Қолма-қол ақша                                       $ 5 000 
- Дебиторлық қарыз                                  2 000 
- Матареиалдық қорлар                            12 000 
  Барлық ағымдағы активтер                19 000 

 Материалдар және жабдық (шығындар) 
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- Керек-жарақтар және и жабдық          12 000 
- Жүк автомобилі және автомобильдер    8 000 

 Жинақталған тозуды шегерумен          (2 000) 
Барлық материалдар және жабдықтар   37 000 

Пассивтер және жеке капитал 

 Ағымдағы пассивтер 
- Несиегерлік берешек                            $ 3 000 
- Жинақталған міндеттемелер                 4 000 
- Жыл ішінде мерзімі келген қарыз                        4 000 
Ағымдағы барлық пассивтер                 11 000 
- Ұзық мерзімді қарыз                                7 000 
- Барлық берешек                                      18 000 
- Жеке капитал                                         13 000 
- Ағымдағы табыстар                                 6 000 
 
Барлық капитал                                       19 000 

 Жалпы пассивтер және жеке 
капитал                                                    $ 37 000 

 

 
Теңгерім негізгі теңгерімдік теңестіруге сәйкес жасалады: 

 
Активтер = Пассивтер + Капитал 

 
Егер актив қолма-қол ақшаға бір жыл ішінде айналдырылса, ол ағымдағы болып 
есептеледі. Әдетте активтер дебиторлық қарыз және материалдық  қорларды қосады. 
Ағымдағы болып есептелмейтін активтер айналымсыз болып табылады. Ағымдағы 
активтер олардың өтімділік тәртібінде  көрсетіледі. Өтімділік қолма қол ақшаға 
айырбастау мүмкіндігі болып табылады. Сонымен қатар, пассивтер ағымдағы және 
мерзімі ұзартылған болып жіктеледі. 
 
Ағымдағы пассивтер – бір жыл ішінде төленуге болжанатын пассивтер. Барлық басқа 
пассивтер мерзімі ұзартылған пасссивтер болып жіктеледі. 
 
Осы қаржы есептемесінің «теңгерім» болып аталуының негізгі себебі – активтер 
әрдайым сіздің пассивтеріңіз және жеке капиталдарыңызға теңбе тең келеді.  Бұл екі 
жақты жазба әдісі бойынша  бухгалтерлік есеп болып аталады және кез келген 
кәсіпорында дерлік үлгідегі болып табылады. Екі жақты жазба әдісі бойынша 
бухгалтерлік есеп жүргізудің себебі мәміленің тиісті түрде тіркелгендігіне көз жеткізу 
үшін тексерілетін  есеп беру стандарты болып табылады. Мысалы, ең бірінші сіздің 
сатып алатын затыңыз жұмыс үстелі болсын.  Сізде «Кеңсеге арналған жабдық» 
активі бар.  
 
Егер сіз қолма-қол ақшамен төлеген болсаңыз, сізде пассивтер жоқ, сондықтан осы 
үстелге сіздің үлесіңіз  сіздің капиталыңыз болып табылады (бухгалтерлік есеп 
тіркелімінің екінші жағында). 
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Осыған ұқсас, басқа мәмілелер активтердің ұзартылуына не/немесе пассивтер мен 
капиталдың ұлғаюына әкеледі. Мысалы, біз келтірген теңгерім мысалына қарап 
отырсақ,  ағымдағы пассивтер бөлімінде (көп өтімдіден аз өтімдіге), бірінші кезекте 
несиегерлік берекшек көрсетілді.  
 
Одан кейін табыс салығы және айналым салығына жататын,  келесі ай немесе екі ай 
ішінде төлемге жатпауы да мүмкін «жиынтықталған міндеттемелер» тараулары 
кетеді. 
 
Сонымен қатар, ағымдағы пассивтермен бір жыл ішінде төленуге жататын қарыз 
түсіндіріледі. Сондықтан жабдыққа төленетін ағымдағы 12 ай төлемдері ағымдағы 
пассивтер болып табылады. Осыған орай, ағымдағы қаржы жылынан кейін төленуге 
жататын ұзақ мерзімді қарыз бар. 
 

Қаржыландыру/Бизнес жүргізудің банкілік аспектілері  
a. Осы бөлім қатысушыларға коммерциялық кәсіпорынды 

қаржыландырудың әр түрлі әдістерін түсінуге көмектеседі. 
 
 
 
Бизнесті қаржыландыру 
Жаңа бизнестің иесінде көптеген жаңа идеялар бар, бірақ бизнесті бастауға қаржы 
жеткіліксіз. Көптеген жағдайларда бизнес иесіне жабдықты сатып алу, қоймаға 
арналған орынды жалға алу және шығындарды төлеу керек. 

 Бизнес өз алдына нені көрсететінін олар біледі ме? 

 Менде бірінші айлардың аяқталуы кезеңіне бизнесімнің стратегиясы немесе 
«жол картасы» бар ма? 

 Қолма-қол шығындарды төлеу үшін маған қанша қаражат қажет екенін мен 
білемін бе? 

 Нарықты және клиенттердің қажеттіліктерін мен түсінемін бе? 

 Мен жоспарлаған жоба шындыққа негізделген бе? 
 
Жаңа бизнесті бастаудың мәнін аша отырып, осы сұрақтарға жауаптар сіз 
ойландырып тастаған несиегерді жайландыруға көмектеседі. 
 
Жаңа бизнестің иесі бастапқы шығындарды төлеу үшін банктен жиі қарызға ақша 
алады. Банктер несиені расында қажет ететін адамдарға береді. Олар ақшаны 
жоғалтқысы келмейді. Сондықтан, қарыз сіз үшін жақсы бизнес идея болып 
табылатындығында сіз банкті сендіре алуыңыз маңызды. Сіздің салмақты кәсіпкер 
болып табылатыныңыз растайтын жоғарыда көрсетілген сұрақтарға жауаптар банк 
қызметкерлерін сендіреді. 
 
Жаңа бизнесті дұрыс қаржыландыру үшін Сізге бастапқы шығындарды бағалау 
қажет.  
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Өз бизнесіңізді құру немесе ғимаратыңыздың  жазбасының бағасын жасауға қатысты 
шығындардың кейбіреулері бір жолғы болады. Олардың кейбіреулері күнделікті 
болады, олардың ішінде коммуналдық қызметтер, сақтау, сақтындыру және т.б. 
жұмсалатын шығындар. Осы шығындарды анықтау барысында, олардың міндетті 

және міндетті емес екендерін шешіңіздер. Шындыққа негізделген бастапқы бюджет 
бизнес бастауға не қажет, соны қосуы керек. 
 
Осы міндетті шығындар екі категорияға бөлінуі мүмкін: тұрақты және ауыспалы. 
Тұрақты шығындар жалға беру,  коммуналдық қызметтер, әкімшілік шығындар және 
сақтандыру бойынша шығындарды қосады. Ауыспалы шығындарға  сақтау, тиеу 
және орауға жұмсалатын шығындар,  сатуға комиссиялық алымдар және тауарлар 
мен қызметтерді тікелей сатумен байланысты басқа шығындар жатады. Сіздің 
бастапқы шығындарыңызды есептеудің ең қолайлы әдісі бір жолғы және күнделікті 
шығындарды тізімдейтін жұмыс тізімдемесін қолдану болып табылады.10 

 
Қаржыландыру көздері: 

 Жеке қаражат:  Жеке шоттан қаражат, Сіздің ағымдағы немесе қосымша 
жұмыстан қосымша қаражаттар немесе несиені пайдалану (дебет карточкасы, 
несие карточкалары)  

 Отбасы және достардың инвестициялары: Ереже бойынша, отбасы және 
достары тарапынан қаржыландыру бейресми болып табылады.  Мысалы, Сіз  
алдын ала бизнес жоспар жасағыңыз келмейді. Алдағы уақытта 
келіспеушіліктерді болдырмау үшін, сіздің бастапқы инвесторларды 
қаншалықты жақсы білуіңізге қарамастан, Сізге шарт жасау қажет. 

 Коммерциялық қарыздар (Банктер): Сізге жергілікті банктен қарыз алуға 
болады, алайда банктер тәуекелге бара алмайды, сондықтан, егер де банк 
табыстар немесе төлемдер хронологиясын ұсынусыз бизнес бастауға сізге 
қарыз беруден бас тартатын болса, таң қалмаңыз.  

 Инвесторлардан инвестициялар («Демеушілер»)10: Демеушілер – бұл  
жаңадан ашылатын компанияларды қаржыландыратын көлемді таза 
капиталы бар жеке тұлғалар болып табылады. 

 Несиелер (ішкі және халықаралық көпшілік- құқықтық ұйымдар): Жаңа 
компанияны құру үшін несиелер беретін мемлекеттік мекемелер Сонымен 
қатар компанияны құру үшін қаржыландыру мақсатында несие беретін 
халықаралық топтар бар (мысалы, АМР США) 

 

 
 
 
 
 

                                                 
10 http://www.sba.gov/content/estimating-startup-costs 

http://www.sba.gov/content/estimating-startup-costs
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4 модуль : 

 Ұйым 
Қысқаша шолу: Коммерциялық құрылымның негізгі түрлері қандай; 
Бизнесті құру процесі қалай ұйымдастырылуы тиіс және өзгерістер мен 
бизнестің дамуына жеткілікті икемді ұйымдастыруды құру бойынша 
жоспарлау қалай жүзеге асырылады?   

 
Жаңа кәсіпорын иесінің жауап беретін көптеген сұрақтарының бірі – оның 
компаниясы ұйымдастыру бойынша қандай нысанды қабылдау қажет. Бизнес 
жұмысы жаңадан басталған және ол үлкен емес болғандықтан, кәсіпкер жеке 
кәсіпкерлік дайындайды, кейбір жағдайда серіктестіктен бастайды, сирек 
жағдайларда  жауапкершілігі шектеулі қоғамынан бастайды (ЖШҚ). Біз ұйымның 
әрбір нысанының артықшылығын зерттеп білуге тырысамыз. 
 
Жеке кәсіпкерлік: 
Жеке кәсіпкерлік бизнесті бастау үшін таңдайтын ең қарапайым және ең қалыпты 
құрылым болып табылады. Бұл заңды тұлғаны құрусыз толық иеліктегі және бизнес 
пен сіз иесі арасында шектеусіз бір физикалық тұлға  басқаратын коммерциялық 
құрылым болып табылады. Сіздің барлық табысты иеленуге құқығыңыз бар және сіз 
өз бинесіңіздің барлық шығындары, қарыздары және міндеттеріне жауапкершілікте 
боласыз. 
 
 
 
Жеке кәсіпкерліктің артықшылықтары 

 Жай және арзан түрде құру: Жеке кәсіпкерлік ең арзан және шығыны аз 
құрылым. Қажетті лицензияны немесе рұқсатты алу үшін заңды рәсімдеуге 
жұмсалатын шығындарды ескермегенде шығындар аз. 
 

 Толық бақылау. Сіз бизнестің жалғыз ғана иесі болғандықтан, сізге барлық 
шешімдерді толық басқару жүктеледі. Сізге шешімдерді қабылдау немесе 
өзгертулерді енгізу кезінде қандай да бір кеңес алу қажеттілігі жоқ. 

 
 Салықтардың жай есебі. Сіздің бизнесіңізге салық салынбайды, яғни салық 

есеп-қисабы бойынша талаптарды орындау жеке кәсіпкерге оңай болады. 
Барлығынан коммерциялық құрылым үшін салық мөлшерлемесі ең төмен 
болып табылады. 

 
Кәсіпкерліктің кемшіліктері 

 Шектеусіз жеке жауапкершілік. Сіз және сіздің бизнесіңіздің арасында заң 
бойынша бөлінулер болмағандықтан, сіз берешектер мен міндеттемелер 
бойынша жауапкершілікте боласыз. Қызметкер әрекеттерінің нәтижесі 
бойынша осындай тәуекелдік  жауапкершіліктің кез келген түріне таралады. 
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 Қаражаттарды жинау оңай емес. Жеке кәсіпкерлер қаражаттарды жинау 
қиыншылықтарына жиі ұшырайды. Инвесторлар ақшаны сирек салады, 
өйткені сіз өз бинесіңіздің акциялар бөлігін сата алмайсыз. Жұмыстың 
барлығы өтеуге дейін барса және бизнестегі жұмыстар нашар жүрсе, банктер 
де жеке кәсіпкерлерге сенімсіздіктен қарызға ақшаны ынтасыз береді. 

 
Жауапкершіліктің қиындығы. Жан-жақты бақылаудың кері жағы – жауапкершілік 
және шиеленістің ауырлығы.Сіз жалғыз өзіңіз өз бизнесіңіздің жетістігі мен 
сәтсіздігіне толығымен жауапкершілікте боласыз.11 

 
Жауапкершілігі шектеулі қоғамы (ЖШҚ) 
Жауапкершілігі шектеулі қоғамы жауапкершілігі шектеулі акционерлік қоғамының 
белгілері мен серіктестіктің салықтарын және өндірістік икемділіктерін 
оңтайландыруды қарастыратын ұйымдық-құқықтық құрылымның аралас түрі болып 
табылады. 
____________________________ 
1http://www.sba.gov/content/sole-proprietorship-0 
 «ЖШҚ» «Иелер» «мүшелер» деп аталады. Жағдайға байланысты мүшелер бөлек 
адамды (ие), екі және одан да көп тұлғаларды, акционерлік қоғам және басқа ЖШҚ 
ұсына алады. 
 

 
 
 
 
ЖШҚ қалыптастыру 
 
Кәсіпорын атауын таңдау 
Сіздің ЖШҚ қолданатын ережелер бар: (1) :ЖШҚ-да  бар барлық ережелерден 
айырмашылығы болуы керек және (2) ол ЖШҚ екенін көрсетуі қажет (мысалы, 
«ЖШС» немесе «жеке акционерлік қоғам») 
 
Операциялық шарттарды құру.  
Үкіметтің операциялық шартты талап етпеуіне қарамастан,  ЖШҚ мүшелерімен 
бірге ол шартты жасау ұсынылады, өйткені ол қаржыны және сіздің ЖШҚ жасауды 
құрылымдайды және жұмыстың жақсы жүруіне нормалар мен ережелерді 
қарастырады. Операциялық шартта әдетте мүдделердің пайыздық қатынасы, түскен 
пайда мен шығындарды, құқықтарды, мүшелердің міндеттерін және басқа да 
ережелерді бөлу көрсетіледі. 
 
Лицензиялар мен құқықтарды алу.  
Кәсіпорын тіркелгеннен кейін, сіз лицензия мен рұқсаттарды алуыңыз қажет. 
 
 
ЖШҚ артықшылықтары  

 Шектеулі жауапкершілік 

http://www.sba.gov/content/sole-proprietorship-0
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Қоғам мүшелері ЖШҚ шешімдерін немесе әрекеттерді қабылдауға жеке 
жауапкершіліктен қорғалады. Егер ЖШҚ қарыздары болса немесе қоғам сотқа 
берілсе, әдетте мүшелердің жеке активтері алынады. Акционерлік қоғамына 
берілетін жауапкершілікті қорғау осыған ұқсас жүргізіледі. Есіңізде болсын, 
жауапкершіліктің шектеулігі «шектеулі» жауапкешілікті білдіреді – олардың 
мүшелері заңсыз әрекеттерден, соның ішінде қоғам қызметкерлерінің 
әрекеттерінен қорғалмайды. 

 Аз есеп 
 Негізгі артықшылықтың бірі ЖШҚ қызметінің оңайлығы. 

 Пайданы үлестіру.  
ЖШҚ бойынша пайданы үлестірудің шектеулері аз, өйткені мүшелер 
пайданы олар қалай қажетті деп есептейді, солай үлестіреді. Мүшелер әр түрлі 
үйлесімдерде капитал және жеке еңбек салымын енгізеді.Сондықтан, қоғам 
мүшелерінің өздері кім қандай пайызда пайда немесе шығындарды алғанын 
шешеді. 
 

ЖШҚ кемшіліктері  
 Шектеулі қызмет мерзімі 

Көптеген заң тәжірибелерінде, мүшелердің біреуі ЖШҚ-дан кететін болса, 
компания қайта таралады, ал оның мүшелері бизнесті жабу бойынша барлық 
қалған заң және коммерциялық міндеттерді атқаруы тиіс. Қоғамның қалған 
мүшелері жаңа ЖШҚ құруды немесе оны таратуды шешу мүмкін. Бірақ та 
мүшелердің біреуі бизнесті қалдыруды шешетін болса, сіз ЖШҚ қызметін 
ұзарту туралы өзіңіздің операциялық шартына ережелерді қоса аласыз. 
 
 
 

 Салықтар 
Жеке кәсіпкерлікке қарағанда ЖШҚ-ға кейбір кезде үлкен мөлшерлеме 
бойынша салық салыналы.12 

 
Серіктестік11 
Серіктестік – акцияларға меншік құқығы бар екі және одан да көп адамдардан 
құралатын бірыңғай коммерциялық субъект.Серіктестердің әрқайсысы қаражат салу, 
меншік құқығын иелену, сонымен қатар еңбек немесе дағды сияқты аспектілерді қоса, 
барлық коммерциялық аспектілерге көмек көрсетеді. Өз кезегінде, серіктестердің 
әрқайсысы пайда мен шығындар үлестіруге қатысады. 
 
Шешім қабылдау кезінде серіктестікте бір адамнан көп адам қатысатын 
болғандықтан,  мәселелердің ауқымды түрде талқылау және серіктестік туралы заң 
шартын жетілдіру өте маңызды. Осы шартта табыстарды бөлу,  даулы мәселелер 
шешу, серіктестікке өзгертулер енгізу (жаңа серіктестердің қосылуы немесе 
серіктестердің шығуы), серіктестіктің таралуына қатысты мәселелерді қоса алдағы 
коммерциялық шешімдерді қабылдау қағидаттары ескерілуі қажет. Заң бойынша 

                                                 
11 http://www.sba.gov/content/limited-liability-company-llc 
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серіктестіктің шартты талап етілмеуіне қарамастан, оның міндетті түрде болуы 
ұсынылмайды, ал онсыз өндірістік қызмет атқару өте қауіпті болып табылады. 
 
Серіктестіктің түрлері 
 
Серіктестік мәртебесінің үш жалпы түрлері бар:  

 Жауапкершілігі шектелмеген толық серіктестік серіктестер арасында 
теңбе-тең бөлінетін пайда, жауапкершілік және міндеттермен түсіндіріледі. 
Егер олар тең бөлінбесе, әрбір серіктестерге арналған пайыздар серіктестік 
туралы шартта жазылуы тиіс. 
 

 Жауапкершілігі шектеулі серіктестік толық серіктестіктен гөрі күрделі 
болып келеді.. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік серіктестерге шектеулі 
жауапкершілікті, сонымен қатар басшылыққа қатысты қабылданатын 
шешімдер бойынша шектеулі үлесті алуға рұқсат етеді. Осындай шектеулер 
серіктестердің әрқайсысының инвестициялау пайыздарының мөлшеріне 
байланысты болып келеді. Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер қысқа 
мерзімді жобалар бойынша инвесторлар үшін қызықты. 
 

 Бірлескен кәсіпорындар жаңа толық серіктестік болып табылады, бірақ уақыт 
мерзімі немесе бір жобаға шектеулі болады. Бірлескен кәсіпорындағы 
серіктестер кәсіпорын қызметін жалғастырса, мерзімі шектелмеген серіктестік 
ретінде танылады, бірақ олар сол ретінде тіркелуі тиіс. 
 

 
Серіктестікті құру 
Серіктестікті құру үшін сіз өз бизнесіңізді тіркеуіңіз қажет. Сонымен қатар сіз 
фирма атауын белгілеуіңіз қажет. Серіктестік үшін сіздің заңды атауыңыз – 
серіктестік туралы келісімде көрсетілген атау немесе серіктестердің тектері. 
 
Кәсіпорынды тіркегеннен кейін, сіз қызмет жүргізу үшін  лицензия және рұқсат 
алуыңыз қажет. Сала, өңір және орналасқан жеріне байланысты ережелер өзгереді. 
 
Серіктестіктің артықшылықтары 

 Оңай және үнемді 
 Серіктестік жалпы алғанда коммерциялық құрылымды құру үшін оңай және 
үнемді болып келеді. Серіктестікті ашуға жұмсалған уақыттың көпшілігі 
серіктестік туралы келісімді жасау болып табылады. 
 

 Қаржы бойынша міндетті бөлу 
Әрбір серіктес кәсіпорынның жетістігін қамтамасыз ету үшін серіктестікке өз 
үлесін қосады. Серіктестіктен капиталды алу үшін барлық ресурстарды 
шоғырландырудың артықшылығы бар. Бұл несие немесе бастапқы капиталды 
қосалқылаумен қамтамасыз ету жағынан тиімді болуы мүмкін. 
 

 Қосымша дағдылар 
Жақсы серіктестік өзінің мықты жақтарын, каржы және әрбір серіктестердің 
тәжірибесін пайдалану қабілеттілігінен жемісті болады. 
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 Серіктестік қызметкерлерін ынталандыру 

Егер серіктестіктер қызметкерлеріне серіктестер болу мүмкіндігі ұсынылса, 
басқа кәсіпорындар алдында серіктестіктің жалдама еңбегінің артықшылығы 
бар. Серіктестіктегі ынталандыру амалдары мүдделі және білікті 
қызметкерлерді қызықтырады. 

 

Серіктестіктің кемшіліктері      
   
Бірлескен немесе жеке жауапкершіліктер. 

 Серіктестіктегі баламалы жеке кәсіпкерлік иелік етуші  арасындағы толық 
және жалпы жауапкершілікті сақтайды. Серіктестер тек өзінің қызметтеріне 
ғана емес басқа серіктестерінің қабылдаған шешімдері мен төленбеген 
төлемдері үшін жауапкершілік алады. Ол кезде  барлық серіктестіктердің жеке 
активтері басқа серіктестіктің қарыздарын жабу үшін пайдаланылады. 

 Серіктестер арасындағы келіспеушліктер 
Бірнеше серіктестіктер арасындағы келіспеушіліктер көптеп кездеседі. Барлық 
қабылданған шешімдер бір-бірінің талаптарына жауап берулері және де 
барлық келіспеушіліктер мен шиеленістер бейбіт түрде шешуге тырысуы 
керек. 

 Табыстарды бөлу 
Бірлестік иелік етуші серіктестер басөа серіктестермен жасалған бизнестен 
түскен табыстары мен жетістіктерін өзара бөлісулері керек. Бірлесіп жасалған  
 
жұмыстар мен ресурстар немесе уақыт өлшемдері нәтижелерін тең етіп бөлмеу 
серіктестер арасындағы келіспеушіліктерге алып келеді.123 

 
 
 
Акционерлік компания 
Акционерлік компания – акционерлердің иелігіндегі тәуелсіз заңды тұлғалар. Бұл өз 
кезегінде бизнес бойынша қарыздар мен  әрекеттер үшін жауапкершілікті 
басқаратын заңды тұлғалар болып табылатын акционерлер емес, акционерлік 
компанияның өзі болып табылады. 
 
Акционерлік компания басқа коммерциялық құрылымдармен салыстырғанда 
күрделі және ол  әкімшілік жиынтықтар мен күрделі салықтық және заңнамалық 
талаптарға бағынады. 
 
Жалпы алған кезде  акционерлік компаниялар жұмысшылар санының көптігі 
бойынша ірі компаниялар ретінде жұмыс жасаулары керек. 
 
Осы жағдайлардағы бизнеске арналған акционерлік компанияларға акцияларды 
ұсыну арқылы жеке бизнесті сату мүмкіндіктерін ұсынады. 
 

                                                 
123 http://www.sba.gov/content/partnership 

http://www.sba.gov/content/partnership


Кәсіпкерлік: Бизнесті бастау-Негіздер, сәуір2013 ж. 
Крис Нгуен 
CMN CONSULTING 

45 

Сіз акционерлік компанияның негізін қалаған кезде салық төлейтін жеке 
кәсіпорынды құрасыз. 
 
Акционерлік компанияның артықшылықтары 

 Жауапкершілігі шектеулі 
Қарыздарды төлеу немесе кәсіпорын әрекеттері үшін жауап беретін кез келген 
кезде  жеке акционерлер активтері қорғауда болады. Акционерлер тек  
компания акцияларына салған өзінің салымдары үшін ғана жауап береді. 

 Капиталды жасау мүмкіндіктері  
Акционерлік компанияларда, коммерциялық қызметтерге арналған 
капиталдарды тарту қажеттіліктер туған кезде, акцияларды сату арқылы 
капитал алу мүмкіндігі басымдылыққа ие болады.  

 Корпоративтік салықтарды төлеу ережелері 
Акционерлік компаниялар  өзінің иелерінен бөлек жеке салықтық 
декларацияларын береді. Акционерлік компанияның иелері тек оларға жеке 
кіріс салығындағы мөлшерлемеден көп жағдайда төмен болатын  
корпоративтік салықтағы кез келген қосымша кіріс мөлшерлемесінде, 
дивидент пен сыйақы, еңбекақы формасында оларға төленетін  корпоративтік 
кірістерге салынатын салықтарды ғана төлейді. 

 Әлеуетті жұмысшыларға арналған тартымдылық 
Тәртіп бойынша, акционерлік компания акциялармен (қордағы опциондер) 
байланысты биржалық операциялар арқылы  жекелей иелік ету мүмкіндігі  
 
 
мен бәсекеге қабілеттілікті ұсынатын жоғары білікті және жан-жақты 
мамандарды жұмысқа тартуға мен қабылдауға мүмкіндіктері бар. 
 

Акционерлік комапанияның кемшіліктері 13 
 Уақыт және ақша 

Акционерлік компания кәсіпорын уақыты мен қаржылары бойынша шығыны 
көп болып есептеледі. Тіркеуші компания басқа құрылымдардан талап 
етпейтін өндірістік қызметтерде әрекеттерді жүргізуга арналған шығындарды 
талап етеді. 

 Қосарлы салық салу 
Кейбір жағдайларда, акционерлік компаниядарға қосалқы салық салынады-
бірінші рет, компания кіріс тапқан кезде және де  акционерлерге дивидент 
төленген кезде қайталама салық алынады. 

 Қосымша құжаттамалар 
Акционерлік қоғамның осы  кәсіпорын қызметтерімен байланысты жоғарылап 
отыратын жүктік қағаз жұмыстары мен оны есепке алу  қызметтері 
мемлекеттік, федералдық және кейбір жағдайларда жергілікті органдармен 
реттеледі.14 

 
 

                                                 
13 http://www.sba.gov/content/corporation 
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 Орналасқан жері 
Қысқашы шолу: Сәтті жұмыс жасап іскер кәсіпорынның орналасқан жері 
маңызды болып есептеледі; бизнеске арналған қандай жер дұрыс; және 
бизнес типінің бизнестік орналасуына сәйкес. 

 
Бизнеске арналған орынды дұрыс таңдау  енді ғана бизнесін бастаған немесе 
кішігірім иеленуші үшін маңызды шешімдердің бірі, сондықтан да ол нақты жоспар 
мен зерттеу жүргізуді қажет етеді. Оған демографиялық шолу,  жеткізу каналдарына 
сіздің бағаларыңыз, бәсекелестік көлемін анықтау, бюджет көлемі, мемлекеттік 
заңдар мен салықтар туралы түсініктерді анықтау және басқа да жағдайлар кіреді. 
 
Мынау Сізге тұрғылықты мекен-жайларды дұрыс таңдауға арналған бірнеше 
нұсқамалары.  
 

Өзініңіздің тұтынушылығыңызды анықтаңыз 
Көптеген кәсіпорындар клинеттер үшін өте қолайлы деген жерді таңдайды.  
 
Оның үстіне  тұтынушылық пен нақты факторлар бар. Мысалы: 

 Тауар таңбаларына көзбен шолу– сіз қолдауды қалайтын көзбен шолу 
орындары сәйкес келеді ме? 

 Бәсекелестік  – Сізді қоршап тұрған кәсіпорындар толықтырушы ма әлде 
бәсекелес пе?  

 Жергілікті еңбек нарығы  – аталған аймақта әлеуетті жұмысшы бар ма? 
Олардың жұмыс орнынан тұратын жеріне дейінгі ара қашықтық қандай? 

 Болашақта өсу жоспарлары –егер сіз болашақта кәсіпорынның өсу 
болашағын алдын-ала жоспарласаңыз, онда кейін кеңеюге мүмкіндік беретін 
орынды таңдау керек. 

 Жеткізушілерге жақын болу  – олар сізді оңғай тауып алу мүмкіндіктерін 
ойластыру. 

 Қауіпсіздік  – Қылмысты жағдайлар деңгейлерін есепке алыңыз. Жұмысшы 
ғимаратта жалғыз өзі қалғанда немесе көлікте жүрген кезде өзін қауіпсіз 
сезінеді ме?15 

 
Практикалық тарсырмалар14: 
Айгерім  адамдарды емтиханға дайындайтын өзінің жеке бизнесін құруды ойлады; 
ол көп жылдан бері бухалтерлік есеп негіздері бойынша жергілікті университет 
студеттерін, олар емтиханды ойдағыдай тапсыруы үшін оларды алдын-ала 
дайындайды. Ол Алматы қаласындағы университеттердің орналасқан жері бойынша  
зерттеу жүргізді және қаладағы көптеген университеттер қала орталығына жақын 
шоғырланған болып шықты. Айгерім  акционерлік компан.ия құруға шешім 
қабылдап, оны мемлекеттік органға тіркетті. Ол өзін атқарушы директор және 
директорлар кеңесінің төрағасы етеп атады. Ол сонымен бірге Алматы қаласының 
орталығынан кеңсені жалға алуға шешім қабылдады және өзінің көрсететін 
қызметтері туралы хабарландыру ілді. Акционерлік компанияны құру мен оны 

                                                 
14 http://www.sba.gov/content/tips-choosing-your-business-location 
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қаржылық қамтамасыз ету шығындарына байланысты ол оқу бойынша қызметтер 
бағасын екі есеге дейін өсіруге міндетті. 
Айгерім дұрыс жерді таңдады? Неге? 
Ол таңдаған жер нашар болды ма? 
Айгерім дұрыс бизнес түрінің негізін қалады ма? 
 
 
Айгерім баға белгілеу стратегиясында қандай факторларды негізге алды? 
Сіз қалай ойлайсыз, Айгерімнің бастаған бизнесі сәтті жалғасын табады ма? Неге? 

 

5 модуль: 
Электронды коммерция, кеңейту және басқару 
проблемалары 

Қысқашы шолу: өзіннің бизнесіннің өсуі үшін жағдайлар жасау; 
Электронды коммерция және бизнесті дамытуға арналған мәселелерд 
қарау; үдемелі бизнесте бақылау мен басқару мәселелерін қарау; бизнестің 
өсуіндегі жетекші факторлар; дамудың даңғыл жолыга түскен 
кәсіпорындарды басқаруға арналған тәжірибелерді оқу; кәсіпорынның 
нақты орналасуы немесе  Интернеттегі электронды коммерция арқылы 
өсуі немесе екі нұсқаның да нәтижелерін пайдалану; бизнесті дамытуда 
клинеттерге қызмет көрсетуде қайсысы маңызды рөл атқарады. 

 

Электронды коммерция 
Электронды коммерция немесе  электронды бизнес – ол бизнесті жүргізу 
мақсаттарында Интернетті пайдалану. Ол тек веб-беттер немесе веб-сайттардың 
болуымен көрініс табады.   
 

Не үшін электронды коммерция керек? 
Электронды коммерция мүмкін: 

 Жергілікті  нарықтан тыс  аумақта  клинеттерге қол жетімді болуы және 
қызмет көрсету көлемін ұлғайту; 

 Нарықтағы сіздің бизнесіңіздің экономикалық тиімді дамуына өзінің әсерін 
тигізу; 

 Компьютерлік бағдарламаларды пайдалану арқылы сіздің бизнес-үдерісіңізді 
ұйымдастыру; 

 Өнімдер мен оның бағасын жылдам салыстыруға сізге мүмкіндік беру; 

 Коммерциялық операциялардағы шығындарды төмендету; 

 Сіздің бизнесіңіздің танымалдығын көтеру және жеткіушілерге ұол жетімділік; 
және 

 Сізге коммерциялық келісімдерді жасау және алыста ораласқан адамдарға 
ақпараттар беруге мүмкіндік береді. 

 
Электронды коммерцияның негізгі үш түрі: 

1. Взаимодействие «бизнес пен клиенттер» арасындағы өзара іс-қимыл 
2.  «Бизнес пен бизнес» арасындағы өзара іс-қимыл 
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3. «Бизнес пен мемлекет» арасындағы өзара іс-қимыл 
 
Сіз Интернетті өзіңіздің бизнестегі көкжиегіңізді кеңейтуші ретінда немесе басқа 
тиіпті клиенттерге арналған филиалдарды ашу тәсілдері ретінде пайдалануыңызға 
мүмкіндіктеріңіз бар. 
 
Кез келген кәсіпорын Интернет әлеміне секіріс жасауға дайын емес. Сіз өзіңіздің 
бизнесіңіз бұл салаға дайын деп шешім қабылдауыңыз қажет. 
 
Клиенттерге арналған веб-сайттар бар:          Келісемін         Келіспеймін 
1. Мен өзімнің бизнесімді жергілікті нарықтан тыс жерлерге таратқым келеді. 
2. Менің бәсекелестерімнің веб-сайттары бар. 
3. Веб-сайт бәсекелестерімнің алдында менің бәсекелес артықшылығымды көрсетеді. 
 4. Менің клинеттерім менен веб-сайтарыңыз бар ма деп сұрайды. 
5. Менің клметерімді  менің бизнесім туралы ақпараттар қызықтырады. 
6. Мен өзімнің бизнесім туралы ақпараттарды және тиімді формадағы өнімдерді 
ұсынғым келеді. 
7. Мен жаңа нарықтық стратегияларды іздеу үстіндемін. 
8. Мен клиеттерге қызмет көрсету деңгейін жақсартқым келеді. 
9. Мен өзімнің бизнесім арқылы әлеуетті клиенттер сенімдерін жоғарлатқым келеді. 
10.  Мен менің бизнесім туралы байланыс ақпараттар барынша қол жетімді 
болғандығын қалаймын. 
 
 
Егер сіз осы келтірілген тұжырымдармен келіссеңіз, онда сіз веб-сайтты құру 
дайындығы туралы мәселені қараңыз. 
 
Интернет бойынша клиенттерге сату                 Келісемін       Келіспеймін 
1. Менің ағымдағы клиенттерім Интернет бойынша сатып алуға тапсырыс беруді 
қалайды. 
2. Әлеуетті клиенттер Интернет арқылы сатып алуға мүдделі. 
3. Мен жергілікті нарықтан тыс жерлерде сату көлемін ұлғайтқым келеді. 
4. Менің бәсекелестерімде электронды коммерцияға мүмкіндік беретін веб-сайттары 

бар. 
 
Егер сіз осы келтірілген тұжырымдармен келіссеңіз, онда электронды коммерцияға 
өту туралы мәселені қараңыз 
 
Электронды коммерцияны енгізу 
1. Сізде Интернетке қол жетімділік бар ма? 
2. Сіздің электронды жәшігіңіздің аккаунты және домен аты бар ма? 
3. Сіздің веб-беттеріңізде жаңа клиенттерді тартуға арналған нарықтық 

стратегияңыз қандай? 
4. Сіз электронды коммерция мен технологиясы жайында жеткілікті білесіз бе? 
5. Сізде сәйкес жабдықтар бар ма? 
6. Сіз құпиялылық пен қауіпсіздік шараларын жасай алар ма едіңіз? 
 
Электронды коммерцияны инвестициялаудың негізгі себептері: 
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1. Бизнесті барынша тиімді ету: Іскери келісімдердің нақтылығы мен 
жылдамдылығын жоғарлату. 

2. Шығындарды азайту: уақытты және қағаз жұмастарын қысқарту. 
3. Кіші кәсіпорынның ірі кәсіпорындарға бәсекелес бола алуына мүмкіндік туғызу: 

Ірі кәсіпорындар сияқты тауар мен қызметтерді кең көлемде ұсына алу. 
4. Ақпараттың тез таралуына мүмкіндік жасайды. Веб-беттердегі ақпараттарды 

жылдам жаңарту. 
5. Клиенттерге ұызмет көрсету деңгейін жоғарлатады:Клиенттерге сапалы қызмет 

көрсету мен таңдау көлемін ұлғайтуды қамтамасыз етеді. 
6. Жаңа нарыққа қол жеткізеді: Желі арқылы әлеуетті клиеттер сізді іздеуге 

мүмкіндік туады. 
 
Электронды коммерцияның 
қиыншылықтары 

Мүмкін болатын шешімдер 

Менің уақытым жоқ Сыртқы дереккөздер 
Интернет-стратегияны жартылай жүзеге 
асыру (азынан бастаңыз) 

Менің ақшам жоқ Электронды бизнеспен жұмыс істемеу қанша 
тұрады? 
Электронды коммерция шығындары мен 
кірістерін таразыға салу.  
Қаржыландыруды алыңыз 
Төменгі құн бойынша шешімдер 
қабылдаңыз, мысалы, тапсыр беруші беру 

Менің технология саласындағы 
бағдарым төмен 

Курстардан өтіңіз 
Сарапшылармен сөйлесіңіз 

Менің бизнесіме ол қажет емес   Сіздің бәсекелестеріңіз не істеп жатыр? 
Сіздің клиенттеріңіз электронды бизнеске 
дайын ба? 
 

 
Электронды коммерцияның қауіпсіздігі: 
Сіздің электронды бизнесіңіз сіздің веб-сайтыңызда клиенттеріңіз сауда сатуды 
жүзеге асыруы үшін және өздерін жақсы сезінулері қүшін оның қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуіңіз керек. Интернет-провайдермен бірге электронды шопинге 
арналған қауіпсіздік механизімі веб-хостинг провайдерін жасаңыз. 

 

Өзіңіздің бизнесіңізді ұлғайту:  
Сіздің кәсіпорыныңыз қандай да бір сату деңгейіне көтерілгеннен кейін, сіз бизнесті 
кеңейту мәселелерін ойлана бастайсыз. Көп жағдайларда шағын бизнес өкілдері 
қаржы жетіспеушілігі проблемаларына жолыға береді. Бизнесті кеңейту ол қымбатқа 
түсуі мүмкін және ол сенімді және табысты жұмыс жасап жатқан бизнеске де өзінің 
салқынын тигізуі ғажап емес. Шағын бизнес өкілдері кәсіпорынды кеңейту үшін 
инвестиция көлемін қайдан тарту керектігін және онын орнын қалай толтыру 
қажеттілігін жақсылап таразыға салуы шарт. Ең дұрысы, кәсіпорынның кеңею 
жағдайлаы егер тек сол кәсіпорынның қызметтері мен тауарларына айтарлықтай 
сұраныс түскен кезде ғана жасалған дұрыс. 
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Осыларды біле тұра Сіз өзіңіздің бизнесіңізді кеңейте аласыз ба? 
 
Міне, оның бірнеше нұсқасы: 

1. Жаңа орынды таңдау.   
Әрине, бұл бизнесті кеңейтуге ең ұтымды жағдай бола қоймас, алайда осы 
тізімдердің ішінде ол бірінші орында тұр, яғни осы себептен де көп кеңеюді 
ойлап ж.рген адамдардың ойына осы тәсіл бірінші түседі. Қалыпты жағдайда 
жаңа орында таңдай отырып аумақтық кеңею үнемі табысты бола бермейді, 
егер ол алдын ала жақсылап талданып немесе таразыдан өтпесе. Басқа жерде 
бизнесті ашу алдында мына бірнеше нұсқамаларды есте сақтаған жөн: 
 
 Таза табыс көлемі соңғы жылдарда қатарынан бірнеше жыл тұрақты өсіп 

отырғандығына көз жеткізңіз. 
 Сіздің компанияыңдың өміріндегі экономикалық және тұтынушылық 

туралы үрдістерін оқып біліңіз. 
 

 Сіздің басқару жүйеңіз және басқару топтарыңыз стандарты емес екендігіне 
және олар  сізге бизнесті жүргізуде және жаңа жерлерді алу үшін өзінің 
пайдасын тигізетіндігіне көз жеткізіңіз. 

 Жаңа орынға арналған толық бизнес –жоспарды әзірлеу. 
 Сіз қашан және қайдан қаржыландыру алатындыңызды анықтау. 
 Өзіңіздің қалаңызға қарамай, бизнесіңіз үшін тиімді болатын жаңа орынды 

таңдау. 
 
Егер сіз бар күшіңізбен кеңеюді жоспарласаңыз, онда жетістікке жетудің 
мүмкіндіктеріне бірнеше ұсыныс: 

1. Жергілікті қауымдастытарға арналгған өзіңіздің бизнесіңізді құру үшін 
жарнамалық бизнес науқандық шаралар жасау үшін көмек сұраңыз. 

2. Жергілікті нарықтық стратегияларды дамытыңыз.  
3. Істеп жатқан жұмыстарды бір жерге шоғырландырыңыз және оған бар 

күшіңізді салыңыз. 
 

2. Өзіңіздің кәсіпорыныңызды  сауда артықшылығы ретінде ұсыныңыз. 
а. Сіз кеңею мәселелерін сауда артықшылықтарында берілген тәжірибелер 

арқылы өзінің жұмысына тартылған басқа тұлғалар еңбектерімен 
кеңейту мәселелерін қарай аласыз. 

б. Сауда артықшылықтарын беру – ол сіз өзініңіздің компанияңыздың 
атын пайдалануға тағы бір басқа тұлғаға рұқсат берсеңіз, бірақ аталған 
тұлға аталған орынның немесе кәсіпорынның иесі болуы керек. Осының 
негіздерінде лицензияны пайдалану үшін сіз төлемдерді ала аласыз 
және өзініңіздің бизнесіңізге толық бақылауды сақтауға мүмкіндігіңіз бар. 
 

3. Өзіңіздің өнімдеріңізді патенттеңіз 
а. Бұл көп жағдайда  баламалы сауда артықшылықтарын ұсыну арқылы, 

бірақ лицензиялық төлемдердегі ауыстыруда өзінің өнімдерін сатуға сіз 
кәсіпорынмен бірге рұқсат бересіз. 
 

4. Одақ құрыңыз 
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а. Сіз басқа кәсіпорындармен, сіздің салаңыздан тыс басқа өнім шығарушы, 
қосымша өнімдер шығарушы ұйымдармен ынтымақтастық орната 
аласыз. 
 

5. Өнім түрлерің кеңейту 
а. Толықтырушы өнімдер мен қызмет көрсетулерді сатыңыз. 
б. Өзіңіздің өнімдеріңізді экспорттаңыз немесе импортаңыз 

 
6. Басқа нарықты қамтуды мақсат етіп алыңыз  

а. Сіз  басқа нарықты өзіңізге аудара отырып даму мүмкіндіктерін 
қамтамасыз ете аласыз. 
 

7. Басқа кәсіпорындармен бынтымақтастық және қосылу бойынша келісімдер 
жасаңыз. 

 
8.  Интернет арқылы өзіңіздің кәсіпорынның жұмысыңыз кеңейтіңіз.  

а. Сіз Интернетте өзіңіздің көптеген тауарларыңызды ұсына аласыз және 
Интернет арқылы кәсіпорынның қызмет ету аймағын кеңейте аласыз. 

 
Сіз қалай өзініңіздің бизнесіңіздің кеңеюге дайын екендігін біле аласыз? 

 Сіздің бизнесіңіз соңғы үш – бес жыл ішінде  тұрақты түрде үнемі табыс табу 
жетістіктерімен көрінсе. 
 

 Кассалық табыстар сіздің сенімді капитал көздеріңіз болып табылады, яғни сіз 
ол арқылы өзіңіздің юизнесеңізді инвестициялай аласыз, осы арқылы бизнесті 
кеңейтуге арналған қажетті қарыздарды алмай және шектемей. 
 

 Сіз жалпы нарықтың 20 және одан көп пайыз бөлігін  ұстап, қамтыдыңыз және 
нақты клинеттер базасын құрдыңыз. 
 

 Сіздің кәсіпорын тұтынушыларға арналған мүдделерді ұсынатын немесе 
қолдайтын салаларда тұр. 
 

 
 Сауда артықшылықтарын беру, өнімдерді лицензиялау және басқа да 

серіктестік мүмкіндктер жаңа нарыққа дендеп енуге және  сіздің брэнтеріңізді 
кеңейту үшін әлеуеттілік ашады. 

 

Қаржы жетіспеушлігін көп жағдайларда кәсіпорындардың банкрот болудың негізгі 
себебі  болады және құрудың бастапқы фазасын шектемейді. 
 
Егер табыс тұрақсыз болса, онда ақша ағындарынзда қиыншылықтар туындайды, 
онда кәсіпорынның өзін өзі қаржыландыру деңгейі төмендеп кетеді. Қаржыландыру 
жасардың алдында міндетті түрде бизнесті кеңейтуге арналған қарыздардың барлық 
нұсқаларын зерделеңіз және өзіңіздің қаржыландыруыңызға баға беруді жүргізіңіз. 
 
Барлық кәсіпорындар үшін тұрақтылықтың кепілі тұрақты клиенттер болып 
табылады. Сіз өзіңіздің мақсатты тұтынушыларыңызды таптаңыз ба? Олар өнімдер 
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мен тауарларды, басқа да тауарлық қызметтерді кең көлемде таңдау туралы сұрақтар 
қояды? Егер сіздің бизнесіңіз бірнеше клиенттер әрекеттерімен тығыз байланыста 
болса,  онда осы адамдармен қарым-қатынастарды, бизнеспен бірге жекелей 
айналысуды; жаңа клиенттермен қарым-қатынастарды орнату барысында жұмыстар 
жасауды жақсарту қажет? Басқа сөзбен айтқан кезде, сіз өзіңіздің бизнесіңіздің алға 
басуына, оның ішінде өзіндік нарықтан түсіп қалмайтындығына нық сенімді 
болуыңыз керек. 
 
Бизнесті кеңейту – ол логикалық таңдау, егер сіз тұтынушылық деңгей жоғары салада 
жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз өз аяғыңызбен технологияларды меңгере отырып сол 
жолда кетіп бара жатсаңыз. Алайды, егер сіздің бизнесіңіз енді ғана басталған болса, 
ескі технологияларды бірден емес бірте-бірте жаңалау ойыңызда болса, онда сізге 
кеңею туралы ойлаудың өзі артық. Сонымен бірге егер сіздің салаңыз уақыт өткен 
сайын өзінің өтімділігін жоғалтып отырса, онда бизнесті кеңейтудің қажеті жоқ. 
Бизнесті кеңейтудің алдында болуы ықтимал үшрдістерді саралап сәл аялдай тұрған 
дұрыс. 
 
 
 
Сіз кеңеюге дайын екендіңізді қалай білуге болады? 

 Сізде жұмысқа өте қабілетті мықты команда бар, сіздің мақсат-мүддеңізге 
біреулердің дарыны мен өкілеттілігі сәйкес келеді және сіз оларды қалай табу 
керектігін білесіз. 
 

 Сіз өзініңіздің бизнесіңіздегі стратегиялық немесе практикаық рөлін ойнатуға 
дайынсыз. 

 
 Сіз кез келген басқарудағы «дамудағы ауырулар» стратегиялар немесе  сіздің 

мақсаттарыңызда бейнеленген бизнесті кеңейту жоспарың құрдыңыз. 
 

Бастапқы деңгейдегі шағын бизнесті кеңейту осы деңгейге жеткізу үшін қаншама 
уақыт пен қажыр-қайрат қажет етіледі. Егер сізге бизнесті ең бірінші бастаған кезде 
сезінген адреналин әсері ұнаса, онда сіз бизнесіңізді кеңейтуге қадам жасап үлгере 
аласыз. Сіз өзіңіңдің осы адреналин соққысына тағы бір мәрте қарсы тұра 
алатындығыңызға сенімді болыңыз, оны тек бизнесті бастаған кездегі тәтті арман 
ретінде емес нақты болатын қиыншылықтарды есепке ала отырып ой таразысынан 
өткізіңіз. 
 
Егер сізде мықты команда жасақталып және олардың білімдері мен біліктерін 
өзіңіздің бизнесіңізді сәтті қолдана алсаңыз, онда сізде бизнесті кеңейтуге қажетті  
ресурс көлемі пайда болады. Егер сізде ондай мықты комаенда болмаған 
жағдайларда, оны жасақтау керек, егер сіздің бизнес жалғыз басқару жүйесінен 
тұрмаса. 
 
Сіздің бизнесіңіз кеңейген сайын, сіздің алған жауапкершілігіңіз жоғарылап, 
басқарушылық және стратегиялық сипаты тактикалық бола бермейді. Егер сіз 
өкілеттілікті беру кезінде өзіңізге сенімді болмасаңыз, онда  сіз бен тұтынушы 
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арасындағы қосымша штаттық деңгейлерді қосу арқылы өзіңіздің бизнесіңізді 
кеңейту бизнесті ұлғайтудың ең тиімді тәсілдерінің бірі болып табылмайды. Екінші 
жағынан, жаға стратегияларды жүзеге асыру және әзірлеу үшін егер сіз ағымдағы 
қызметтерден өзіңізді босатуды қатты қаласаңыз, онда сіз жаңа деңгейдегі өзіңіздің 
бизнесіңізді құруға дайын екендігіңізді көрсетеді. 
 
Жалпы айтқанда, өзіңіздің бизнесіңізді көрудің ең дұрыс тәсілі тек бизнесіңіз ғана 
ойламау, яғни сіз кеңеюге дайынсыз – ол кеңею бойынша бизнес-жоспарды құру. 
Егер сіз мерзім сайын бизнес жоспарыңызға қарап отырсаңыз, онда сіз өсу 
жоспарына дайын екендігіңізді білдіреді. Міндетті түрде оқиғаны дамыту және 
жақсарту нұсқаларын қосып отырыңыз, үнемі «өсу ауырулармен» күресі отырып, 
шағын бизнесті кеңейту бағыттарын қалт жібермеңіз. 
 
 

6 модуль: 
 Тәуекелдер мен құқықтық мәселелер  

Қысқаша шолу: Шағын кәсіпорын үшін қандай құқықтық құрылым 
маңызды және не үшін;жаңа және өміп келе жатқан кәсіпорындардағы  
 
алық алымдары әрекеттері; өзінің бизнесін тіркеуден өткізу кезінде 
кәсіпкер нені есепке алуы керек; бизнес кәсіпкеріне арналған қандай 
нақты құқықтар бар және ол құқықтарды табу; қандай кәсіпкерлік 
тәуекелдер бар; кәсіпкерлік тәукелдерді анықтау; кәсіпкерлік 
тәукелдерді жұмсарту. 

 
Басқару құрылымдары 
Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес, ел демократиялы, кеңестік 
және социалистік мемлекет болып табылады. Билік атқарушы, заң шығарушы және 
сот органдары болып бөлінеді. Елді Президент басқарады және ол мемлекеттегі 
атқарушы органдар жұмысын бақылайды. Заң шығарушы билік Парламетте,  ол екі 
палатадан: Сенет және Мәжілістен тұрады. Үкіметті Премьер-министр басқарады. 
Ал соттық билік елдің Жоғары сотына тиеселі. 

 
Заңды тұлғалар түрлері15 
 
Акционерлік қоғам (АҚ) 

                                                 
15 Қазақстандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011 г.), 
бет. 10 АЕК: Айлық есептік көрсеткіш (АЕС) Қазақстан Республикасының «2011—2013 
ж.ж. арналған республикалық бюджет туралы» Заңында  көрсетілген. 2011 жылдың 1 
қаңтарынан бастап АЕК 1 512 теңгені құрайды. 
Қазақстандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011 ж.), 
10 б. 
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Акционерлік қоғам —заңды тұлға болып есептеледі (акцонерлер АҚ міндеттері мен 
қарыздары бойынша жауапкершілікті алмайды). Бір немесе бірнеше акционерлер 
болуы мүмкін. АҚ үшін ең төменгі капитал 50 000 есе АЕК (шамамен50 000  АҚШ 
доллары болуы ) кем болмауы керек.16 

 
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС) 
ЖШС құрылымы АҚ ұқсайды, алайда оның АҚ айырмашылығы ЖШС акция 
шығрмайды. Қатысушылар тек серіктестіктегі үлеске ғана қатыса алады. Бір немесе 
бірнеше қатысушы ЖШС ұйымдастыра алады. Тәртіп бойынша, ЖШС  бойынша 
міндеттемелері қатысушылар көрсеткіштерімен шектеледі. Алайда, осы ережені 
Азаматтық кодекске сәйкес қарастырылған жағдайдарда қарауға болады.17  
 
Компания құру 
Тәртіп бойынша Қазақстан Республикасының аумағындағы барлық шаруашылық 
қызметтер тіркеуден өтуі шарт. Мемлекеттік тіркеу қызметтері «бір терезе» 
қағидаттарына сәйкес бір органға құжаттар тапсырылады.  
 
 
 
Осы жағдайда: Халыққа қызмет көрсету орталығы (ХҚКО). Процедуралар кез келген 
жерде және 3 пен 14 күн арасын қамтиды (статистикалық және салықтық 
басқарулардағы заңды тұлғаларды тіркеу уақыттарын қоспаған кезде).18   
Барлық құжаттарға қол қойылған және мүмкіндігінде талап бойынша нотариалды 
куәлендірілуі қажет. Тәртіп бойынша, мемлекеттік тіркеу қызметтері үшін баж 
алынады. Жаңа заңды тұлға тіркеуден өткеннен кейін компанияның өкілеттілігін 
көрсететін мөр алуы және мөр жасатуы керек.19 

 
Орналасуы 
Кәсіпорынның орналасуы – кәсіпорынның құрылтайшы құжатта (жарғыда) 
көрсетілген мекен-жайы. Орналасу жайларды салық төлемдері мен заңды 
келіспеушіліктерді қарастыратын сот анықтайды. 
Салық органдары мекеменің орнасалқан жерін растау үшін тексерулер жүргізуге 
құқылы. 
 
 

Салық салу қағидаттарына шолу  
Өзін-өзі жұмыспен қамту және коммерциялық қызметтерден түскен табыс  
 
Коммерциялық қызметтердегі (жеке кәсіпкерлік) қатысушы заңды тұлғалардың 
кірістері салық алу нысандары болып табылады. Салық кәсіпорынныі жылдық 
табыстарына сәйкес салынады (шығындарды есептегендегі ішкі кіріс). Бизнес иесі 
шығындарды есептеу үшін коммерциялық шығындар бойынша құжаттарды көрсетіп 
және салық органдарында жеке кәсіпкер ретінде тіркелеуі керек. 
 
Жеке кәсіпкерлік қызметтердегі кірістерден алынатын салық мөлшерлемелері 
«Мөлшерлеме» бөлімінде көрсетілгендей жалақы ретінде көрініп тұруы шарт; олар 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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оңайлатылған салық режімін пайдаланушы жеке кәсіпкерлердіғ сонымен бірге 
адвокаттар мен жеке нотариустарды қабылдамайды. 
 
Кәсіпорындық қызметтерден шыққан шығыстар салықтық алымдардың табыстарын 
есептеу үшін он жылға дейінгі уақытқа ауыстырылады. 
Шығындар алдағы кезеңдерге ауыстырылуы мүмкін емес. 21 

 
Салықтық мөлшерлемелер 
Келесі салық мөлшерлемелері кіріс түрлерінен тәуелсіз резидент және резидент емес 
болып табылатын заңды тұлғаларға қолданылады:22 

 

_____________________________ 

21 Қазақстандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011 ж.), 
15 б. 
22Қазақстандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011 ж.), 
16 б. 
 
 

Табыс түрлері Салық мөлшерлемесі 

1. Резидент және резидент еместердің жалақысы 
 

10% 

2. Адвокаттар мен жеке нотариустардың кірістері 10% 

3. Капиталдың өсуінен алынатын кіріс, пайыздар 
мен ұтыстар 

10% 

4. Резиденттер алған дивидендтер 5% 

5. Дивиденттер, пайыздар, авторлық аударымдар, 
қазақстандық заңды тұлғаларға төленген 
резиденттік еместер  

15% 

6. Салық гаванасында тіркелген резидеттік емес 
кірістер 

20% 

7.  Резиденттерге емес төленген басқа да кірістер 
(жұмыспен байланысты емес) 

20% 

 
Күнтізбелік жыл – ол салықтық жыл.  Салық агенті резидент және резидент емес 
болып табылатын жеке тұлғалардың салықтарын төлеуді және оларды салықтан 
босатуы жүргізуге жауапты. Салық аударымдарын ұстап қалу механизімінде салық 
агенті жеке кіріс салығына салынатын салықты ұстап қалып мемлекеттік бюджетке 
табыс берілген айдың әрбір 25-ші жұлдызына дейін аударады. 
 
Салық агенті келесі есептік тоқсанның салықтарын екінші айының екінші 
тоқсанының 15-ші күніне қарай жеке кіріс салықтары мен әлеуметтік салықтары 
(оған зейнетақы қорлары мен әлеуметтік сақтандыру қорларына аударылатын 
салықтар) есептерін көрсетуге міндетті. Егер салықтық агент болмаған жағдайларда, 
салықтық декларацияны жеке тұлға бере алады. Мұндай декларацияны берудің ең 
соңғы күні жылдың 31 наурызы, яғни есептік шылдан кейін, ал салықтық төлемдер 
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(мемлеке алдындағы) бойынша қарыздар ең соңғы мерзім белгіленгеннен кейін 10 
күнтізбелік күн ішінде төленуі шарт. 
 
Салықтық резиденттер болып табылатын келесі заңды тұлғалар қазақстандық салық 
декларациясын берулері қажет: 
1. Жеке кәсіпкер 
2. Жеке нотариустар мен адвокаттар 
3. Мүліктен табыс тауып отырған жеке тұлғалар  
4. Салық салынбайтын кірістерге ие, Қазақстанда,ы төлем көздерінен жеке тұлғалар, 
Қазақстан Республикасы шегінен тыс кірістер кіреді. 
5. Қазақстан аумағынан тыс шетелдік банктік шоттарда қаражаттары бар жеке 
тұлғалар. 
 
Заң декларацияны беру уақыттарын және төлемдерді кеш аударғаны және салықтық 
кірістер бойынша табыс көлемін төмен етіп көрсеткені үшін пайыздық 
айыппұлдармен жазаланады. 216 
 
Әлеуметтік салықтар 
Қазақстанда басқа елдердегі сияқты әлеуметтік қамтамасыз етуге қажетті салық 
салулар жоқ. Әлеуметтік салықтарды жұмыс берушілер төлейді. Алайда, аталған 
салық жұмысшыларға әлеуметтік сақтандырылуы бойынша жәрдемақы 
тағайындауға арналмаған, ол жұмыс берушіден алынатын тікелей қосымша салық 
болып есептеледі.217 
 
Жұмыс беруші жұмысшыларына жалпы табыс көлемінің 11% көлемін әлеуметтік 
салық ретінде және де Қазақстан азаматтарына арналған зейнетақы қорларына 
міндеттер аударымдар жасауға міндеттілік алады. Жұмысшының әлеуметтік салығы 
бойынша ең төменгі салық салу базасы –ТСБ. Әлеуметтік салықтар  келе жатқан 
салықтық кезеңнен, айдың 25-ші жұлдызына дейін ай сайын мемлекеттік бюджетке 
аударылады. 
 

Әлеуметтік саоықтарды төлеу бойынша айлық міндеттемелер әлеуметтік сатандыру  
қорларында айлық міндетті аударымдар соммасында қысқарады.  
 
Жеке кәсіпкерлер (арнайы салық режимдері бойынша жұмыс істейтін 
кәсіпкерлерден бөлек), жеке нотариустар мен адвокаттар (тексерілген) үшінт 
әлеуметтік салық мөлшерлемесі екі есе АЕК (шамамен 20 АҚШ долларын) өзі үшін  
бір есе АЕК (шамамен 10 АҚШ долларын), егер ол бар болған кезде төлейді.218 
Зейнетақы қорларына аударымдар жасау 

                                                 
23Қазақстандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011 ж.), 17б. 
24Қазақстандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011 ж.), 17б. 
25Қазақстандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011 ж.), 17б. 
 

Ескертпе:  ТАЖ: Төменгі айлық жалақы (ТАЖ) Қазақстан Республикасының «2010—2012 
ж.ж. республикалық бюджет туралы» заңымен белгіленген. 2011 жылдың  1 қаңтарынан 

бастап ТАЖ 15 999 теңгені құрайды. 
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Зейнетақы қорларына аударылатын жалпы табыстың 10% пайыз көлемін үстап 
қалып оны мемлекеттік бюджетке ай сайын жұмыс беруші аударып отырға 
міндеттеме алған. Алған табыстары  75-есе ТАЖ (шамамен 8 200 АҚШ доллары) 
асатындар зейнетақы қорларына міндетті аударымдар жасаудың нысаны болып  
табылмайды. Зейнетақы қорларына аударылатын міндетті аударымдар  жеке салық 
және әлеуметтік салық негіздерінде ұсталады. 219 
 
Әлеуметтік сақтандыру қордарындағы міндетті аударымдар  
5% мөлшерлеме бойынша әлеуметтік сақтандыру қорларындағы міндетті 
салымдарды жұмыс беруші аударулары керек. 
 
10- есе ТАЖ көлемінен асатын (шамамен 1 100 АҚШ доллары) кірістер ай сайынғы 
әлеуметтік тсақтандыру қорларындағы міндетті тсалымдары нысандары болып 
табылмайды. Жеке кәсіпкер әлеуметтік сақтандыру қорларындағы  міндетті 
салымдардың нысандары бола алмайды. Әлеуметтік сақтандыру қорларындағы  
 
 
міндетті салымдары мөлшерлемесі жеке кәсіпкерлер үшін 5% құрайды. Мұндай 
мөлшерлеме ТАЖ да қолданылады. 220 
 
Қосылған құнға салынатын салық 
Қазақстанда ҚҚС Еуропалық одақ моделі бойынша қолданылады. ҚҚС мөлшерлемесі 
1990-жылдардың соңында 20% пайызға дейін, ал қазіргі уақытқа дейін 12% төмендеп 
отыр. 
 

ҚҚС мақсаттарына арналып тіркелген барлық салық төлеушілер ҚҚС бойынша 
өзіұнің міндеттерін орындай отырып, өзінің барлық ҚҚС алымдарын аударып 
ұсынып отырулары шарт. Салық төлеушілер егер олардың 30 000 АСК  (шамамен 
300 000 АҚШ доллары) күнтізбелік жыл ішіндегі табыстары асса, онда ол 
қазақстандық ҚҚС тіркелуі керек. Егер ҚҚС мақсаттарында субъектіні тіркеу 
жүргізілмеген жағдайлардың өзінде, ол ерікті түрде салық комитетіне арнайы өтініш 
беру жолымен жүргізілуі қажет. 
 
Тіркемегені үшін жаза өте қатал: айналымның 30%. 
ҚҚС төлеушілерге қатысты салық алымдарының айналымы кез келген  ұсыныс 
түрлерінің соммасын, яғни ол жасайтын (мәселен, сату, ауыстыру және беру) тауар, 
жұмыс және қызметтерге қатысты, тіркелмеген резидент еместерден тауар, қызмет 
және жұмыстарға қатысты болады. Алынбайтын салықтарын санын шектеу мен   осы 
ережеден шығатын ұсыныстар бажынан босату көзделген. 
 
Анықтама: 
•Қазақстандық ҚҚС үшін  «тауар» кез келген жекеменшік формада немесе мүліктік 
құқықтарда қолданылады. 
 

                                                 
26Қазақстандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011 ж.), 17б. 
27Қазақстандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011 ж.),  17б. 
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• Тауар немесе қызмет ұсыныстарына салынатын тиісті салық – ол тегін тауар мен 
қызметтің және  кез келген төленген ұсыныстар немесе  сыйақыны толтыратын басқа 
жағдайлар және олар  тауар ұсыныстары болып табылмайды. 
 
Тауарлар мен қызметтер  ҚҚС салуларға жатады, егер ол жергілікті ұсыныстар 
бойынша болса және Қазақстан Республикасы аумағында болса. Еуропалық одақ 
ережелеріне ұқсайтын мысалдармее ұсыныстарды пайдалану орындарының ережесі; 
оның ішінде Қазақстан аумағынан тыс жүщеге асырылатын ұсыныстар енгізіледі; 
мысалы,  Қазақстан Республикасы аумағында көрсетілген кеңес беру қызметтері және 
де жалпы алған кезде тиісті алық алымдар үлгісінде жүргізіледі.221 
 
ҚҚС тіркеу 
ҚҚС тіркеу «бір терезе» қағидасы бойынша тіркелетін салықтық тіркеулерден өзгеше 
болады. Тіркеу жұмыстары айдың соңында 10 жұмыс күні ішінде, айналымы 
жоғарлаған сәтте жүргізіледі.  
 
ҚҚС мөлшерлемесі және оны сақтау 
 

ҚҚС мөлшерлемесі күнтізбелік тоқсандағы ҚҚС салынатын салықтар кезеңінде 12% 
құрайды. ҚҚС бойынша декларацияны берудің ең соңғы мерзімі, есептік кезеңнен 
кейінгі  екінші айдың 15-ші күні. Ең соңғы ҚҚС бойынша міндетті аударымдарды 
жасау есептік кезеңнен кейінгі  екінші айдың 25-ші күні.222 
 
Салықты жинау жүйесі23 
Қазақстан Республикасында салықтарды жинаудың кешенді сипатқа ие, ал  тәртіптер 
мен талаптарды бұзғаны үшін салынатын айыппұлдар айтарлықтай үлкен. Көптеген 
салық төлеушілер тексерулерден өтеді, ал басшылықты салықтық жағынан тексеру 
маңызды процестердің бір болып табылады. 
 
Салық декларациясы 
Салық есептерін (есептесулерді қоса алғанда) салық төлеушілер, салық агенттері 
немесе олардың өкілдері жасайды. Салық есептері қағаз және электронды түрде қазақ 
және орыс тілдерінде жасалуы мүмкін.   
 
Салықтық тексеріс 
Салықтық тексерістер әдетте келесідегідей басты категорияларға бөлінеді:  
• Кешенді салықтық тексеріс 
• Нысанды (мақсатты) салықтық тексеріс 
• Тоғыспалы салықтық тексеріс 
 
Салықтық тексерістер бес жылдық мерзімнен аспайтын, кез келген мерзімді қамти 
алады. Ережеге сәйкес, салықтық тексерістер түбегейлі және аса мұқият еңбекті талап 

                                                 
221 Қазақстандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011ж.), 20б. 
222 Қазақстандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011ж.), 21б. 
23 Қазақтандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011), 22 
бет 
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етеді, әрі кейде тіпті құжаттарды алу мен қаржы полициясы арқылы заң 
бұзушылықтарды да тексеруі мүмкін.30 

 
Бағалау 
Салықтық тексерістер аяқталған соң салық басқармасы, әдетте салықтық тексеріс 
өткізілгендігі туралы акт береді. (Егер салық заңнамасының бұзылғандығы болмаса, 
онда  салықтық тексеріс туралы актіде соған тиісті жазба жазылады.)  
Актіде көрсетілген нәтижелер негізінде салық басқармасы бағаланған салықтық сома 
мен басқа да бюджетке төленуі тиісті міндетті төлемдер, сонымен қатар тиесілі 
айыппұлдар мен пайыздар   туралы «хабарлама» береді. 31 

 
 
Шағымдану жайында 
Салық төлеушілер белгіленген мерзімде  салық басқармасының актісі жайында салық 
басқармасының құзырлы мекемелеріне немесе сотқа шағымдана алады. 
 
 
 
 
Айыппұлдар мен пайыздар 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодекс бойынша салық заңнамасын 
сақтамағаны үшін әкімшілік жаза тағайындалады. Аталған Кодекс салық тәртібін 
сақтамағаны үшін, төмендегілерді қоса алғанда, мынадай әкімшілік айыппұлдарды 
салады: 
 
•Төмендетілген салықтар: компаниялар үшін төмендетілген салықтың 30–50% және 
компания қызметкерлері үшін  20 АЕК (немесе шамамен 200 АҚШ долллары)   
  
•Корпорациялардың төмендетілген аванстық  табыс салығының төлемі 20% асса:  
онда айыппұл төмендетілген салықтың  40% құрайды 
 
•Ұстап қалмау немесе салықты төлемеу: компаниялар үшін ұстап қалмаған салықтың 
30–50% және компания қызметкерлері үшін  20 АЕК (немесе шамамен 200 АҚШ 
доллары) 
 
•Салық нысандарын жасыру: компаниялар үшін жасырылған сомаға тиесілі төленуі 
керек салықтың 150% және компания қызметкерлері үшін  20 АЕК (немесе шамамен 
200 АҚШ доллары). 
 
Пайыз Ұлттық Банктің 2,5-еселі (қазіргі таңдағы 7,5%)  қайта қаржыландыру ресми 
бағамы бойынша  мерзімі өтіп кеткен салық төлемдеріне әр өтіп кеткен күн үшін 
салынады.  Жоғарыда айтылғандарды толықтырар болсақ, Қазақстанда салыққа 
қылмыстық жауапкершілік деген ұғым қолданылады.  Ұйым тарапынан қылмыстық 
заң бұзушылық дұрыс көрсетілмеген салық сомасының көлемі 2000 АЕК артып кеткен 
жағдайда (немесе шамамен  20 000 АҚШ доллар) қолданылады. Мұндай құқық 
бұзушылықтар қаржы полициясы тарапынан іс туғызуы мүмкін және тіпті осы 
аталған құқық бұзушылыққа жауапты физикалық тұлғаларға қатысты соттық іс 
қозғалуы мүмкін.32 
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Еңбек заңнамасы24  
Жаңа Еңбек кодексі 2007 жылы қабылданды және ол еңбек қатынасына қатысты 
заңнамалық актілерді  жүйеледі.  Кодекс Қазақстан Республикасының аумағындағы 
тұрғылықты және  тұрғылықты емес адамдардың еңбек қатынасын реттейді. Әрбір 
қызметкермен еңбек келісім шарты жасалуы керек. Аталған келісім шартта Еңбек 
кодексіне сәйкес қызметкердің құқығы, міндеттері мен кепілдігі көрсетілуі керек.  
Ережеге сәйкес, еңбек келісімінде Кодексте бекітілгеніндей, қызметкердің құқығының 
шектелуі немесе оның құқығына зиян келтіретін жағдайлар болмауы керек.33 

 

 Кодекске сәйкес, жұмыс берушіге еңбек келісімінің тиісті атқарылуы үшін 
жауапкершілік жүктеледі. Еңбек келісімі белігілі бір анық немесе анық емес  
 

 мерзімге жасалуы мүмкін. Еңбек келісімінде сынақ мерзімі бекітілуі мүмкін, 
алайда оның мерзімі 3айдан аспауы керек.    

 Қазақстандық заңнамада ең төменгі ай сайынғы еңбек ақысы белгіленеді. 
Жұмыс аптасы 40 сағаттан аспауы керек. Кодекске сәйкес, мерзімнен тыс 
жұмыс жылына 120 сағаттан аспауы керек.     

 Төленуі тиіс демалыс мерзімінің ең аз  уақыты Кодекске сәйкес 24 күнтізбелік 
күнді құрайды.  Қауіпті және зиянды жағдайларда қызмет ететін қызметкерлер 
үшін қосымша демалыс күндері қарастырылуы керек.    

 Жүктілік пен тууы бойынша берілетін демалыс 126 күнтізбелік күнді құрайды 
(бала туғанға дейін 70 күн және бала туғаннан кейін 56 күн, егер асқынулар 
пайда болса, сонымен қатар екі және одан да көп баласы бар аналар үшін 70 
күнге дейін).  

 Қазақстандық заңнамаға сәйкес жұмыс беруші  өз қызметтік (ресми) 
міндеттерін атқару барысындағы қайғылы жағдайлардан жұмыс берушінің 
мемлекеттік тіркелу сәтінен бастап, 10 жұмыс күнінің ішінде сақтандыруға 
міндетті.34 

 

                                                 
24  Қазақтандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y,              
2011), 25 бет 

32Қазақтандағы бизнеске кіріспе: салықтық және құқықтық аспектілер (E&Y, 2011), 22 
бет 
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