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1. Жалпы ақпарат
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылдың 31 наурызындағы
№168 Қаулысымен бекітілген, «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау
және дамыту біріңғай бағдарламасының (ары қарай – Бағдарлама)
«Кәсіпкерлікті қолдаудың бейқаржылық шаралары» төртінші бағыты аясында
«Іскерлік байланыстар» құралын (ары қарай – Құрал) іске асыру
қарастырылған.
Бағдарламаға сай 2016 жылдан бастап бейқаржылық қолдау операторы
ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы (ары қарай - «Атамекен» ҰКП)
болып табылады. Бейқаржылық қолдау операторының қызметі - Құралды іске
асыру.
Қызметтік міндеттерін орындау мақсатында «Атамекен» ҰКП мен
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі 2016 жылдың 26
ақпанында №39 қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы Шартқа отырды.
Жоғарыда аталған Шарт Қазақстан аумағында бизнес-тренингтер мен шетелде
тәжірибелерден өткізуді ұйымдастыру бойынша Бағдарлама аясында өз
қызметін экономиканың басым секторларында атқаратын шағын және орта
кәсіпкерлік субъектілерін қолдауды қарастырады.
Осы есепке 2016 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша Құралды іске
асыру туралы ақпараттық-сараптамалық мәліметтер енген.
1.1.Оператор туралы мәліметтер
Атамекен» ҰКП – бұл коммерциялық емес ұйым, ол бизнес пен
басшылық арасында тиімді серіктестік негізінде кәсіпкерлікті дамыту үшін
қолайлы жағдайлар жасау мақсатында құрылған. Ол 2013 жылдың 9
қыркүйегінде ҚР Үкіметі мен «Атамекен» Одағы» ҚҰЭП бірлескен
шешімімен құрылды.
2015 жылдың 27 наурызында «Атамекен» Қазақстан Республикасының
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы болып ресми түрле қайта тіркелді (2015 жылдың
27 қаңтарындағы ҚР ҰКП съездінің кезектен тыс ІІ шешіміне сай).
«Атамекен» ҰКП ішкі және сыртқы сауданы қоса алғанда
кәсіпкерліктің барлық саласына қызмет көрсете отыра шағын, орта және ірі
бизнес қызығушылығын ұсынады.
«Атамекен» ҰКП басты мақсаты – бизнестің барлық құқықтары мен
қызығушылықтарын қорғау және барынша бизнесті қамту және барлық
кәсіпкерлерді бизнес жұмысының заңнамалары мен басқа да нормативті
ережелерін сақтауға шақыру.
«Атамекен» ҰКП қызметі елде бизнесті жүргізуде қолайлы
жағдайларды жасауға, тұрақтылықты сақтауға, ұлттық және шетелдік
инвесторлар үшін іскерлік және инвестициялық жағдайды жақсартуға
бағытталған.
«Атамекен» ҰКП негізгі қызметтері:
 кәсіпкер өкілдігі мен оның құқы мен заңды қызығушылықтарын
қорғау;
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аймақтарда
кәсіпкерлік
белсенділікке,
кәсіпкерлік
қызмет
талаптарына қоғамдық мониторинг өткізу;
 кәсіпкерлікті
қолдау және дамыту бойынша мемлекеттік
бағдарламаларға қатысу;
 ұйымның сатып алуларында жергілікті құрам үлесін жоғарлату мен
отандық өндірісті қолдау;
 кадрларды даярлау, қайта даярлау, кәсібилікті арттыру, сертификация
мен аттестациядан өткізу, техникалық және кәсіби білімді дамыту;
 кәсіпкерлік
субъектілердің сыртқы экономикалық қызметін
ынталандыру ;
 инвестицияларды тарту және экономиканы әртараптандыру.
Тапсырмаларды сапалы әрі уақтылы орындау мақсатында 2013 жылдың
8 қазанында Қазақстанның 14 облысы мен Астана және Алматы қалаларында
аймақтық кәсіпкерлер палатасы құрылды.
Аймақтық кәсіпкерлер палатасының мақсаты – кәсіпкерлік
субъектілердің құқығы мен қызығушылығын, шоғырланған мүдделерін қорғау,
кәсіпкерлер қауымдастығының шоғырланған мүддесін құру кезінде аймақ
бизнесін қамту.
АКП негізгі қызметі елдің әрбір аймағында кәсіпкерлік секторды дамыту
және өсіру, кәсіпкерлік саласында мемлекеттік саясатты іске асыру және
өндіру кезінде бизнесмендер қызығушылығын есепке алу үшін
институционалдық жағдайлар жасау, бизнес пен мемлекеттік мекемелер
арасында өзара механизмді дамыту болып табылады.
Қазақстан облыстары мен аймақтарында жергілікті бағыттағы
тапсырмалар Аймақтық палаталар және олардың аудандық бөлімшелерінің
көмегімен шешілетін болады. Егер де мәселе тек Үкімет тарапынан шешілетін
немесе оны шешу үшін заңнамаға өзгертулер енгізу қажет болса, онда ол
мәселе «Атамекен» ҰКП басқармасының деңгейіне жөнелтіледі.
Мұндай құрылым бір уақытта бизнестің кең көлемдегі және жүйелі
мәселелерін шешуге мүмкіндік береді, атап айтсақ: рұқсат ету процесстерін
жеңілдету, салықтық әкімшілікті жақсарту, әрі кішкене қалалар мен ауылдық
кәсіпкерлердің шешілмей жүрген мәселелерін назардан тыс қалдырмауға
көмектеседі.


1.2. «Іскерлік байланыстар» құралы туралы ақпарат
Құралдың мақсаты – халықаралық және шетелдік ұйымдардың (ары
қарай – ХШҰ) қолдауымен кәсіпкерліктің орта және шағын субъектілеріне
шетелдік серіктестермен іскерлік байланыстар құруда қолдау көрсету.
Құрал кәсіпкерліктің орта және шағын субъектілер жетекшілеріне
Бағдарлама аясында экономиканың басым секторларында қызметтерін іске
асыруға мүмкіндік береді (Қосымша №2 Тұсаукесер материалдар).
Жоба екі кезеңнен тұрады:
Бірінші кезең Астана, Алматы және/немесе Қазақстанның басқа да
аймақтарында іске асырылады. Бұл кезеңде кәсіпкерлікті жүргізудің заманауи
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әдістерін, маркетингті оқыту, бизнес тренингтер өткізу және бизнессеріктестермен байланыс ортану бойынша Бағдарлама аясында экономиканың
басым секторларында қызмет атқарылады, кәсіпкерліктің орта және кіші
субъектілернің жетекшілері кәсіби біліктіліктерін арттырылады. Оқу кезінде
құралға қатысушылар шетелдік және отандық бизнес-жаттықтырушылардың
жетекшілігімен өз кәсіпорнының бизнес-жоспарларын құрады.
Құрал қатысушының шетелде бизнес-тренингке қатысуын немесе
тәжірибе алмасуын ұйымдастыру бойынша қызметтерді бейқаржылық қолдау
операторы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына сай
таңдаған Білім мекемесі іске асырады.
Оқу бағдарламасы төмендегі сызбаға сай жүргізіледі:
Апта

Бірінші
және
екінші
апта

Үшінші
апта

Мерзімі

Оқыту үлгісі

Оқу бағдарламасы

Төмендегі екі негізгі бөлім бойынша
теориялық және практикалық сабақтар:
Басқарма құзыреті мен сыртқы
10 күнтізбелік күн
Күндізгі бөлім экономика байланыстары саласындағы
(күніне 8 академ.сағат)
құзырет.
Өз кәсіпорының бизнес-жоспарын
даярлау.
5күнтізбелік күн
Сырттай бөлім Онлайн-семинарлар мен кеңестер
(күніне 8 академ.сағат)
40 академ. сағат

Сырттай бөлім Қосымша кеңестер

Бизнес-тренингтер аяқталған соң Құрал қатысушылары өз беттерімен
алынған кеңестер негізінде өз бизнес-жоспарларын даярлайды, кейін шетелде
тәжірибеден өту үшін құралдың екінші кезеңіне қатысуға іріктеу сайысына
қатыса алады. Сондай-ақ қатысушылар оқуларды сәтті аяқтаулары бойынша
сертификаттар алады.
Барлығы 2016 жылы орта және шағын бизнестің 500 -дей субъектілерін
оқыту жоспарлануда.
Екінші кезең құралға қатысушыларды тақырыптары бойынша шетелде
бизнес-тәжірибеден өткізуге арналады, оған сай қатысушылар өз
кәсіпорындарына ұқсас шетелдік кәсіпорындарда тәжірибеден өтеді және
шетелдік серіктестермен іскерлік байланыстарды орнатады:
1) технология трансферті және жабдықтарды сатып алу;
2) өзара тауар, жұмыс және қызметтерді жеткізу;
3) франшизді алу;
4) халықаралық және шетелдік ұйым гранттарын алу;
5) бірлескен кәсіпорындар құру.
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Тәжірибеден өткен соң қатысушылар алған білімдерін, тәжірибелері мен
технологияларды есепке ала отыра кәсіпорынды дамытудың нақты жоспарын
дайындайды.
Құрал шараларын қаржыландыру құзырлы мекеме мен бейқаржылық
қолдау операторы арасыдағы шартқа сай республикалық бюджет қаржысы
есебінен, және де ХШҰ гранттарымен байланысты немесе байланыссыз
қаржы есебінен жүзеге асырылады.
Құралға қатысушылар Қазақстан Республикасы аумағында жол жүру
және тұру шығындарын өздері өтейді.
2. «Іскерлік байланыстар» құралы бірінші кезеңін жүзеге асыру
туралы есеп
2016 жылдың 26 ақпанындағы ҚР ҰЭМ мен «Атамекен» ҰКП арасында
жасалған мемлекеттік сатып алулар туралы №39 Шартқа сай 2016 жылы
«Атамекен» ҰКП шағын және орта кәсіпкерлік субъектілердің жоғарғы және
орташа жетекшісілерінің кәсіби біліктілігін арттыру және шетелдік
серіктестермен іскерлік байланыстар (Іскерлік байланыстар) орнату бойынша
қызметтерді ұсынады.
Жоғарыдағы Шарттың Техникалық сипаттамасына сай Құралды іске
асыру барысында білім мекемелерін тарту арқылы бизнес-тренингтер
ұйымдастыруды (бірінші кезең) және халықарылық және шетелдік ұйымдарды
тарту арқылы сыртта тақырыптық бизнес-тәжірибелерді ұйымдастыруды
(екінші кезең) қарастырады. Білім мекемесін «Атамекен» ҰКП ҚР
қолданыстағы заңнамаларына сай анықтайды және бизнес-тренинг өткізу
бойынша шарт жасалады.
Бизнес-тренингтер өткізу үшін 2015 жылдың 16 шілдесіндегі №8
«Атамекен» ҚКП Президиумының шешімімен бекітілген, бюджеттік қаржы
есебінен құрылтайшы ретінде «Атамекен» ҰКП заңды тұлғаларының
қатысуымен білім мекемесін таңдау мақсатында Қазақстан Республикасының
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының, республикалық маңызды қалалалар,
облыстар мен бас қалалардың кәсіпкерлік палаталарының тауар, жұмыс пен
қызметтерді сатып алу бойынша бекітілген Ережелеріне сай сатып алу
әдістерін ұйымдастырып, өткізді. Қызметтерді сатып алу бойынша хабарлама
2016 жылдың 14 сәуірінде «Атамекен» ҰКП интернет-ресурсында
жарияланды. Баға ұсыныстарын қабылдау 2016 жылдың 19 сәуірінде
аяқталды.
Көрсетілген мерзімде екі тұрақты жеткізушіден баға ұсыныстары түсті:
1) «КБТУ инжиниринг және ақпараттық технологиялар институты» ЖШС мен
«Қазақстан-Британдық техникалық университеті» АҚ құрылған Консорциум;
2) «Тұран-Астана» Университеті» мекемесі.
2016 жылдың 19 сәуірінде комиссия отырысы өтті. Комиссия ұсынылған
баға ұсыныстарын қарауда ашық дауыс беру арқылы Ереженің 31 бөлімінің 2
бөлімшесіне сай баға ұсыныстарын беру арқылы білім мекемесі бойынша
қызметтерді сатып алу болмады деп шешті.
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Кейін қызметтерді сатып алу бойынша қызметтер қайта
ұйымдастырылып, өткізілді. Қайта сатып алу қызметтері туралы хабарлама
«Атамекен» ҰКП интернет-ресурсында 2016 жылдың 13 мамырында
жарияланды. Баға ұсыныстарын қабылдау 2016 жылдың 20 мамырында
аяқталды. Аталмыш аралықта тағы екі тұрақты жеткізушіден баға ұсыныстары
келіп түсті.
Ұсынылған баға ұсыныстарын қарау қорытындысы бойынша комиссия
2016 жылдың 20 мамырында ашық дауыс беру арқылы Ереженің 31 бөлімінің
2 бөлімшесіне сай баға ұсыныстарын беру арқылы білім мекемесі бойынша
қызметтерді сатып алу болмады деп шешті.
Мерзімнің аз болуына және Құралды уақтылы іске асыру керектігін
ескере 2016 жылдың 30 мамырында Ереженің 32 бөлімінің 3 бөлімшесі
негізінде бір мекемеден қызметтерді сатып алу туралы ұсынысты қарау
шешілді.
Осылайша, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына
сай бизнес-тренингтер өткізіп, қатысушылардың шетелде тәжірибеден өтеуіне
көмектесу үшін Білім мекемесі етіп Консорциум тағдалды, оның құрамына
«КБТУ инжиниринг және ақпараттық технологиялар институты» ЖШС мен
«Қазақстан-Британ техникалық университеті» АҚ енеді, Консорциуммен
шартқа 2016 жылдың 13 шілдесінде қол қойылды (Қосымша №3 Білім
мекемесімен шарт).
Бағдарлама талаптарына сай Құралға қатысуға төмендегілер жіберіледі:
 Кәсіпорын статусы: шағын немесе орта кәсіпкерлік;
 Қатысушы лауазымы: жетекшіден төмен емес немесе кәсіпорын
жетекшісінің орта буыны;
 Ағымдағы қызметі: экономиканың басым секторы тізіміне сай болуы
керек («Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау және дамыту біріңғай
бағдарламасының 1 қосымшасы).
Құралдың бірінші кезеңін тиімді іске асыру мақсатында Аймақтық
кәсіпкерлер палаталары кәсіпкерліктің шағын және орта субъектілерін
Құралды іске асыру талаптары мен электронды құрал арқылы хабарламалар
тарату (сілтемелер тізімі қоса ұсынылуда) , және де қоңырау шалу арқылы
бизнес-тренингтерге қатысу туралы ақпараттандырды. Құралға қатысқысы
келетіндерден түскен өтініштерді Аймақтық кәсіпкерлер палатасы мен
кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары қабылдады.
Берілген сұранымдар негізінде сұранымдардың салаларға бөлінген
құрама тізімі жасалды (Келісу туралы хаттың №2 қосымшасы). Содан кейін
2016 жылға арналған Білім беру ұйымымен бірлескен оқу жоспары мен сабақ
кестесі жасалды. Сұранымдардың еркін тізімі, оқу кестесі мен бағдарламасы
ҚР Ұлттық экономикасы министрлігімен 2016 жылдың 8 тамызында бекітілді
(Қосымша №3, Оқу кестесі, Оқу бағдарламасы). Оқу бағдарламасы төрт оқу
бөлімдеріне құралған:
 Модуль 1. Басқарушылық құзіреттіліктер
 Модуль 2. Сыртқы экономикалық байланыстар саласындағы
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құзіреттіліктер
 Модуль 3. Он-лай семинарлар мен кеңес берулер
 Модуль 4. Бизнесті дамыту жөніндегі кеңес берулер.
Шарттың техникалық сипаттамасындағы оқу кестесіне сай, оқудың
бірінші және екінші ағындар биылғы жылдың маусым-шілде айларына
жоспарланғанды. Алайда жоғарыда аталған сатып алу мәселелері мен Білім
мекемесін таңдауға қатысты оқулар тек тамыз айында басталды.
Білім беру мекемесі тарапынан оқу жоспарын орындау мақсатында
кәсіпкерлерге арналған бизнес-тренингтерді жүргізу тәжірибесі бар
қазақстандық және шетелдік бизнес-тренерлер мен кеңес берушілер
шақырылды. Құрал қатысушыларын оқытуға шақырылған отандық және
шетелдік бизнес-тренерлер біліктілік талаптарына сай (Қосымша №4
Оқытушылар тізімі мен түйіндемелері).
Семинарлар өткізу үшін барлығы 35 кәсіби бизнес-тренерлер мен түрлі
бағыттағы мамандар шақыртылды, олардың арасында Орталық Азиядағы
Германия экономикасы өкілдігінің басшысы ЙОРГ ХЕТЧ, Қазақстан
Республикасындағы KONRADADENAUER-STIFTUNG Конрад Аденауэр
атындағы қор өкілдігінің директоры ТОМАС ХЕЛЬМ,Келісімдер жасау
бойынша сеньор-сарапшы, Германиядағы жетекші қызметкерлердің кәсіби
біліктіліғін арттыру, үкіметтік халықаралық бағдарлама бойынша жоғарғы
кәсібилікті арттыру доценті: Киль, Дрезден, Берлин, Ваймар, Гамбург және
Ресей Федерациясындағы өкілі ИРИНА ЦИГЕЛЬМАН, Алматы қаласының
кәсіпкерлер палатасының аймақтық кеңес мүшесі, көптеген ірі өндірістердегі
жұмыс тәжірибесі бар басшы: Бас директор, Президент, «Белкамит» СП
акционерлік қоғамының диреткорлар кеңесінің төрағасы; «Гидромаш» МЗ АҚ
директоры, «Завод Гидромаш» АҚ президенті ПАВЕЛ БЕКЛЕМИШЕВ пен
Қазақстанның тренинг нарығында өздерін жағымды жағтарынан көрсеткен
көптеген басқада жаттықтырушылар бар.
Сонымен, аталған бизнес-тренингтерге қасытудың нәтижесінде
қатысушы-кәсіпкерлер екі негізгі бөлімдер бойынша дағдыларға ие болды:
басқарушылық құзіреттіліктер мен сыртқы экономикалық байланыстар
саласындағы құзіреттіліктер (бизнесті жүргізудің заманауи әдістері,
маркетинг, шетелдік бизнес-серіктестермен іскерлік байланыстарды орнату
және т.б.). Оқу барысында қатысушылар шетелдік және отандық бизнестренерлердің тікелей бақылауымен өз кәсіпорындарының немесе өнімдерінің
бизнес-жоспарларын құрды.
2.1 Оқудық барлық ағындарын іске асыру туралы есеп
Жалпы алғанда, 2016 жылдың тамызы мен қазан айы аралығында
Құралдың бірінші кезеңі аясында 549 адамның бизнес-тренингі өтті. Шарт
ережелеріне сәйкес Құрал қатысушыларының саны 500 адамнан кем болмауы
тиіс (Қосымша №5 Оқудың барлық ағындары қатысушыларының тізімі).
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Ағын

Оқу кезеңі

Қала

Қатысушылар саны

1

8 тамыз – 23 тамыз

Алматы

42

2

8 тамыз – 23 тамыз

Алматы

35

3

8 тамыз – 23 тамыз

Астана

57

5 қыркүйек – 23 қыркүйек

Өскемен

22

12 қыркүйек – 30 қыркүйек

Астана

30

12 қыркүйек - 30 қыркүйек

Шымкент

63

Алматы

33

Қарағанды

68

Атырау

34

Астана

122

Қостанай

43

4

3 қазан – 21 қазан
5
17 қазан – 31 қазан

Барлығы

549

Құралдың бірінші кезеңі аясында оқудан өткен қатысушыларының тізімі
«Атамекен» ҰКП ресми сайтында жарияланған.
Білім беру бағдарламаларын іске асырудың ресми басталуы 2016
жылдың 8 тамызы күні Астана және Алматы қалаларында өтті. Бұдан кейін
оқу Атырау, Қарағанды, Қостанай, Өсекемен және Шымкент қалаларында да
өтті.
Оқу өткен мекенжайлар:
Алматы қ.
Астана қ.
Өскемен қ.
Шымкент қ.
Қарағанды қ.
Атырау қ.
Қостанай қ.

Толе би көш., 59 (Қазақстан-Британ техникалық
университетінің ғимараты)
Қабанбай батыр көш., 8 үй (Қазақстан-Ресей
университетінің ғимараты);
Тәуелсіздік көш., 86 үй (ҚАЕУ ғимараты)
Қонаев желекжолы, 83/1 (БО «Атамекен»)
Гоголь көш., 38 (ҚарМУ ғимараты)
Студенттік даңғ., 212 (Х. Досмухамедов атындағы
Атырау мемлекеттік университетінің бас корпусы)
Байтұрсынов көш., 47 (Байтұрсынов ат. ҚМУ)

Бизнес-тренингтер 160 сағат оқу жоспарына сәйкес жүргізіледі және
теориялық пен практикалық топтарын қамтиды. Оқыту күні 8 академиялық
сағатқа (4 жұп) ұзартылады, бір жұп 2 академиялық сағатқа ұзартылады. Бір
күн ішінде кофе-брейк пен түскі ас (1 сағат) үзілісі бар.
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2016 жылы жалпы алғанда өткізілген тренинтер саны - 452, соның
ішінде:
 бетпе-бет семинарлар – 372;
 вебинарлар – 80.
Қатысушылардың қатысу көрсеткіші қатынасу журналында тіркелінеді.
Оқыту табысты аяқтау үшін қатысушы кем дегенде 85% сыныптарға қатысу
керек.
«Атамекен» ҰКП қызметкерлерімен Алматы және Астана қалаларында
Білім мекемесі барлық дәрісханалар, демалыс және қарым-қатынас бөлмелері
талаптарына сәйкестігіне тексерілген, соның ішінде қажетті жиһаз, жабдықтар
мен басқа да құралдар болуына (проекторлар, проекциялық экрандар және
тақталар, бейне және аудио аппаратуралар, маркер тақта, флипчарттар).
Қатысушылар санының ең көбі бесінші ағында болды – 300 адам.

Ағындар бойынша құрылым

300

115
57

42

35

1 ағын

2 ағын

3 ағын

4 ағын

5 ағын

Аймақтар бойынша қарағанда, қатысушылар санының ең көбі Астана
(96 адам немесе 17%) және Алматы қаласында (84 адам немесе 15%) болды.
Сонымен қатар оқу қатысушыларының саны бойынша Қазақстанның басқа
аймақтарының ішінен Қарағанды (76 адам немесе 14%) және Оңтүстік
Қазақстан облысын (59 адам немесе 11%) ерекше атап өтуге болады. Мұндай
ара салмақты КОБ кәсіпорындарының аталған аймақтарда көп
орналасқандығымен байланыстыруға болады.
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Аймақтық құрылым
Астана қ.
Алматы қ.
Қарағанды облысы
Оңтүстік-Қазақстан…
Қостанай облысы
Шығыс Қазақстан…
Атырау облысы
Ақмола облысы
Павлодар облысы
Қызылорда облысы
Алматы облысы
Ақтөбе облысы
Батыс Қазақстан…
Маңғыстау облысы
Жамбыл облысы
Солтүстік-Қазақстан…

96

84
76
59
44
41
32
29
26

12
12
11
9
7
6
5

Сала бойынша көрсеткіштерде барлық ағын қатысушыларының басым
көптігі Агроөнеркісіптік кешен (115 адам немесе 21%), сонымен қатар Жеңіл
өнеркәсіп (90 адам немесе 17%) өкілдері болып табылады.
Келесі салалардың қатысушылар үлесі 10% және одан төмен болып
келеді:
- Кәсіби, техникалық және ғылыми қызмет – 56 адам (10%);
- Білім беру – 50 адам (9%);
- Денсаулық сақтау – 38 адам (7%);
- Туризм – 36 адам (7%);
- Көлік және қаттау – 33 адам (6%);
- Ақпарат және байланыс – 28 адам (5%);
- Металлургия, металл өңдеу және машина жасау ісі – 24 адам (4%);
- Құрылыс материалдарын өндіру – 22 адам (4%);
- Өнер, сауық, демалу – 19 адам (4%);
- Басқа қызметтер – 18 адам (3%);
- Өнеркәсіптің басқа секторлары – 12 адам (2%);
- Ғимараттар мен аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет– 7
адам (1%);
- Тау кен қазу өнеркәсібі – 1 адам (1%).
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Салалық құрылым
АПК
Жеңіл өнеркәсіп

1%
0%
4%
5%

4%

Кәсіби, техникалық және ғылыми қызмет

4% 3% 2%

Білім беру

21%

Денсаулық сақтау
Туризм

6%
7%

17%

Көлік және қаттау
Ақпарат және байланыс

7%

9%

Металлургия, металл өңдеу

10%

Құрылыс материалдарын өндіру
Өнер, сауық, демалу
Басқа қызметтер
Өнеркәсіптің басқа секторлары
Ғимараттар мен аймақтарға қ. көрсету сал.
қызмет
Тау кен қазу өнеркәсібі

Бизнесті жүргізуді ұйымдастыру-құқықтық үлгісі бөлігінде қарасақ
қатысушылардың жартысынан көбі ЖШС қызмет етуші кәсіпорын
жетекшілері болды – 309 адам (56%). Жеке кәсіпкерлер ретінде 201 адам
(37%), Шаруа қожалықтары – 29 адам (5%), басқалар – 10 адам (2%).
Ұйымдастырушылық-құқықтық құрылым

56%
ЖШС
ЖК
37%

КХ
Басқалар

5%

2%

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай,
оқуға қатысушы компаниялардың біразы шағын бизнеске жатады – 505
қатысушы (90%). Орта бизнеске жатушылар саны 44 кәсіпорын (10%).
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Кәсіпорын мәртебесі

90%

Шағын
10%

Орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы мынадай: ерлер 308
адам (жалпы тыңдаушылардың 56%), әйелдер – 241 адам (44%).
Гендерлік арақатынас

44%

56%

Ерлер
Әйелдер

Оқудың бірінші кезеңіне қатысушы жас кәсіпкерлердің жас
ерекшелігіне келер болсақ, ең жастар 17-29 жас аралығындар 31 % құрады
(немесе 24 адам), орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар)
барлық қатысушылардың 48 % құрады (37 адам). Зейнет алдығы жастағылар
(50-57 жас аралығындағылар) 18 % (14 адам) болса, зейнет жасындағылар (58
жастан асқандар) 3 % құрады (2 адам).
Сонымен қатар, оқу үдерісінің, тренерлер құрамы жұмысының сапасын
бақылау және кері байланыс орнату мақсатында күн сайын қатысушылардан
сауалнама алынып отрыды.
Қатысушылар берілген бағалау парағын әрбір тренер бойынша
толтырып отырды. Талдау нәтижелеріне қарай бизнесті дамыту мен шетелдік
серіктестерді іздеу үшін ең пайдалы тренингтер рейтингі жасалды.
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Салыстырмалы талдау төмендегі сызбада көрсетілген:
Негізгі басқарушылық құзыреті
Уақытты басқару
Тиімді презентациялар
Компания немесе өнімді таныстыру, ұсыну
Қызметкерлерді басқару
Топбасшылық қасиеттерді дамыту
Келіссөздер үдерісін жоспарлау және психология
Клиентке бағдарлану
Шетелдік серіктестермен келіссөздер
Шетелдік серіктестермен іздеу
Халықаралық ынтымақтастықтың негізгі…
Келісім шартты дайындау
Сапаны бақылау
Еуропалық Одақ пен Германия…
Бизнес-жоспарлау
Халықаралық Жобаларды басқару
Техникалық-экономикалық негіздеме
Инновациялық менеджмент
Бизнес-жоспарды тұсаукесері

4,7
4,9
5
5
5
5
5
5
5
5
4,7
4,8
4
4
4,9
4,5
4
4,8
4,6

«Іскерлік байланыстар» жоба қатысушыларының бағаларына сәйкес
келесідей тақырыптар практикалық қолданбалы болып табылады:т «Шетелдік
серіктестерді іздеу», «Шетелдік серіктестермен келіссөздерді жүргізу»,
«Клиентке бағдарлану», «Топбасшылық қасиеттерді дамыту», «Бизнесжоспарлау». «Кәсіпорынның негізгі өлшемділіктері», «Қызметкерлерді
басқару», «Компания немесе өнімді таныстыру, ұсыну», «Тиімді
тұсаукесерлер».
2.2 Оқудың бірінші ағын іске асыру бойынша есеп
Оқудың бірінші кезеңі 2016 жылдың 8-23 тамызы аралығында Алматы
қаласында өтті, барлығы онда 77 адам қатысты (Қосымша №8 Бірінші ағын
бойынша қатысушылар тізімі) .
Бірінші кезеңге қатысушылардың аймақтық құрылымына келсек, ең көбі
Алматы қаласынан болды (67 адам немесе қатысушылардың 87%). Алматы
облысынан келген қатысушылар саны 8 адамды құрады (қатысушылардың
10%), Жамбыл облысынан – 2 адам (3%).
Мұндай көрсеткіш тренингтерді өткізу орнына байланысты болып отыр.
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Аймақтық құрылым

Алматы

33

Алматы облысы

Жамбыл облысы

8

1

Оқудың бірінші кезеңіндегі қатысушылардың салалық бөліміне келсек,
онда Жеңіл өнеркәсіптен – 9 адам (21%), Ақпарат және байланыс саласынан –
8 адам (10%).
Қатысушылардың үлесі 10% кемірек келесі салалар болып табылады:
- Агроөнеркәсіптік кешен – 7 адам (17%);
- Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 5 адам (12%);
- Денсаулық сақтау – 5 адам (12%);
- Өнер, сауық, демалыс – 5 адам (12%);
- Басқа өнеркәсібі секторлар – 3 адам (7%);
Салалық құрылым

Жеңіл өнеркәсіп

7%

21%

12%

Ақпарат және байланыс

12%

Агроөнеркәсіптік кешен

19%
12%

Металлургия, металл өңдеу

17%
Денсаулық сақтау
Өнер, сауық, демалыс
Басқа өнеркәсібі секторлар

Бизнесті жүргізуді ұйымдастыру- құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда қатысушылардың жартысынан көбі ЖШС қызмет етуші кәсіпорын
жетекшілері болды - 24 адам (57 %). Жеке кәсіпкерлер ретінде 14 адам (41%),
Акционерлік қоғамретінде – 1 адам (2%).
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Ұйымдастыру-құқықтық құрылым

57%

14%

ЖШС
ЖК
Басқа

2%

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай,
оқуға қатысушы компаниялардың біразы шағын бизнеске жатады – 38
қатысушы (90%). Орта бизнеске жатушылар саны 4 қатысушы (10%).
Кәсіпорын мәртебесі

90%

Шағын
10%

Орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы мынадай: ерлер 29 адам
(жалпы тыңдаушылардың 69%), әйелдер – 13 адам (31%).
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Гендерлік арақатынасы

69%
31%

Ерлер
Әйелдер

Оқудың бірінші кезеңіне қатысушы жас кәсіпкерлердің жас
ерекшелігіне келер болсақ, ең жастар 17-29 жас аралығындар 40 % құрады
(немесе 17 адам), орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар)
барлық қатысушылардың 43 % құрады (18 адам). Зейнет алдығы жастағылар
(50-57 жас аралығындағылар) 17 % (7 адам) болса, зейнет жасындағылар (58
жастан асқандар) болған жоқ.
Жас арақатынасы

43%

Жастар
Орта буын
40%

17%

Зейнет алдығы жастағылар
Зейнет жасындағы

0%

Төменде Алматы қаласында өткізілген күндізгі тренингілер бойынша
суреттік есеп ұсынылады.
Сурет 1. GIZ өкілі Батайкина Татьяның дәрісінен көрініс
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Сурет 2. «Негізгі басқарушылық
(жаттықтырушы Жукупбаев Ғалым).

құзыреттіліктер»

Тренингі

2.3 Оқудың екінші ағын іске асыру бойынша есеп
Оқудың екінші ағын 2016 жылдың 8-23 тамызы аралығында Астана
қаласында өтті. Онда барлығы 35 адам қатысты (Қосымша №9 Екінші ағын
бойынша қатысушылар тізімі).
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Екінші кезеңге қатысушылардың аймақтық құрылымына келсек, ең көбі
Алматы қаласынан болды (34 адам немесе қатысушылардың 97%). Басқа
аймақтардан тек Жамбыл облысынын 1 ғана қатысушы келді (3%).
Мұндай көрсеткіш тренингілерді өткізу орнына байланысты болып
отыр.
Аймақтық құрылым

Алматы қ.

Жамбыл
облысы

34

1

Оқудың екінші кезеңіндегі қатысушылардың салалық бөліміне бойынша
онда Кәсіби, ғылыми және техникалық саладан – 13 адам (37%).
Басқа қатысушылардың үлесі төмендегідей көрініс тапты:
- Білім беру саласынан – 7 адам (20%);
- Көлік және жинақтау – 5 адам (14%);
- Туризм – 4 адам (11%);
- Құрылыс материалдары жасау – 2 адам (6%);
- Жеңіл өнеркәсіп саласынан – 1 адам (3%);
- Басқа өнеркәсіп секторлары – 1 адам (3%);
- Ғимараттарға және аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет –
1 адам (3%);
- Басқа қызмет көрсету –1 адам (3%);
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Салалық құрылым
Жеңіл өнеркәсіп
Кәсіби, ғылыми және техникалық
сала
Білім беру

20%
11%
37%

Туризм

6%

Құрылыс материалдары жасау

14%

Басқа қызмет көрсету

3%
3%
3%

3%

Басқа өнеркәсіп секторлары
Көлік және жинақтау
Ғимараттарға және аймақтарға
қызмет көрсету

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, төртінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖШС-та
қызмет етуші кәсіпорын жетекшілері болды - 23 адам (66%). Жеке кәсіпкерлер
ретінде - 12 адам (34%).
Ұйымдастырушылық-құқықтық бөлім

66%

34%

ЖШС
ЖК

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай,
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 31
қатысушы (89%). Орта бизнеске жататындардың саны - 4 қатысушы (11%).
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Кәсіпорын мәртебесі

89%

11%
Шағын
Орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы мынадай: 21 адам (60%),
14 адам (жалпы тыңдаушылардың 40% ).
Гендерлік арақатынасы

60%

40%
Ерлер
Әйелдер

Оқудың екінші кезеңіне қатысушы жас кәсіпкерлердің жас ерекшелігіне
келер болсақ, ең жастар 17-29 жас аралығындар 29 % құрады (немесе 10 адам),
орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) барлық
қатысушылардың 46 % құрады (16 адам). Зейнет алдығы жастағылар (50-57
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жас аралығындағылар) 17 % (6 адам) болса, зейнет жасындағылар (58 жастан
асқандар) 8 % құрады (3 адам).
Жас арақатынасы

46%

29%

17%
8%

Жастар
Орта буын
Зейнет алдығы жастағылар
Зейнет жасындағы

Сурет 3. «Тайм-менеджмент» Тренингі (жаттықтырушы Бортыкаева
Эльмира)
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2.4 Оқудың үшінші ағын іске асыру бойынша есеп
Оқудың үшінші кезеңі 2016 жылдың 8-23 тамызы аралығында Астана
қаласында өтті, барлығы онда 57 адам қатысты (Қосымша №8 Үшінші ағын
бойынша қатысушылар тізімі) .
Үшінші кезеңге қатысушылардың аймақтық құрылымына келсек, ең
көбі Астана қаласынан болды (41 адам немесе қатысушылардың 72%). Басқа
аймақтардан келген қатысушылардың саны төмендегідей:
- Ақмола облысы – 7 адам (12%);
- Ақтөбе облысы – 1 адам (2%);
- Батыс-Қазақстан облысы – 2 адам (3%);
- Қарағанды облысы – 3 адам (5%);
- Қызылорда облысы – 1 адам (2%);
- Павлодар облысы – 1 адам (2%);
- Солтүстік-Қазақстан облысы – 1 адам (2%).
Мұндай көрсеткіш тренингтерді өткізу орнына байланысты болып отыр.
Аймақтық құрылым
Астана қ.

41

Ақмола облысы

7

Қарағанды облысы
Батыс-Қазақстан облысы

3
2

Солтүстік-Қазақстан облысы

1

Павлодар облысы

1

Қызылорда облысы

1

Ақтөбе облысы

1

Оқудың үшінші кезеңіндегі қатысушыларды салалық тұрғыдан
қарағанда, басым көпшілігі
Жеңіл өнеркәсіп саласының өкілдері болып
табылады – 11 адам (21%),
Басқа салалар бойынша қатысушылардың құрылымы төмендегідей
көрініс тапты:
- Агроөнеркәсіптік кешен – 2 адам (9%);
- Білім беру - 8 адам, (9%);
-Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет - 8 адам;
- Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 3 адам (7%);
- Денсаулық сақтау – 3 адам (7%);
- Өнер, ойын-сауық, демалыс – 1 адам (7%).
- Көлік және жинақтау – 2 адам (5%);
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- Басқа өнеркәсіп секторлары – 2 адам (5%);
- Туризм - 8 адам, (5%);
- Құрылыс материалдарын жасау – 4 адам (3%);
- Басқа қызмет көрсету секторлары – 3 адам (1%);
- Ғимараттарға және аймақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет –
2 адам (1%);
Салалық құрылым
Жеңіл өнеркәсіп
Кәсіби, ғылыми және техникалық сала

Білім беру

9%

9%

Туризм

7%

9%

Құрылыс материалдары жасау

1%
11%

7%
7%

2%

3%

9%

5%
5%

Металлургия, металл өңдеу және
машина жасау
Денсаулық сақтау
Басқа қызмет көрсету
Басқа өнеркәсібі секторлар
Агроөнеркәсіптік кешен
Көлік және жинақтау
Ғимараттарға және аймақтарға қызмет
көрсету саласындағы қызмет

Бизнесті жүргізуді ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, үшінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖШС-та
қызмет етуші кәсіпорын жетекшілері болды - 34 адам (60%). Жеке кәсіпкерлер
ретінде - 22 адам (38%), Шаруа қожалықтары ретінде – 1 адам (2%).
Ұйымдастыру-құқықтық құрылым

60%

38%
2%

ЖШС
ЖК
ШҚ

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай,
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 53
қатысушы (93%). Орта бизнеске жататындардың саны - 4 қатысушы (7%).
24

Кәсіпорын мәртебесі

93%

Шағын
7%

Орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде
көрініс тапты: ерлер - 25 адам (жалпы тыңдаушылардың 44% құрайды),
әйелдер – 32 адам (жалпы тыңдаушылардың 56% құрайды).
Гендерлік арақатынасы

56%

44%
Ерлер
Әйелдер

Оқудың үшінші кезеңіне қатысушы жас кәсіпкерлердің жас
ерекшелігіне келер болсақ, ең жастар 17-29 жас аралығындар 14 % құрады
(немесе 8 адам), орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар)
барлық қатысушылардың 56 % құрады (32 адам). Зейнет алдығы жастағылар
(50-57 жас аралығындағылар) 25 % (14 адам) болса, зейнет жасындағылар (58
жастан асқандар) 5 % құрады (3 адам).
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Жас арақатынасы

56%

25%

14%

Жастар
Орта буын

5%

Зейнет алдығы жастағылар
Зейнет жасындағы

Төменде өткізілген күндізгі тренингілер бойынша суреттік есеп
ұсынылады.
Сурет 4. Астана қаласындағы семинардың өткізілуі.
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2.5

Оқудың төртінші ағынын іске асыру туралы есеп

Төртінші ағынның аясында үш қалада бизнес-тренингілер
ұйымдастырылды, бұл тренингілерге қатысушылардың жалпы көлемі 115
адамды құрады (Қосымша №10 Төртінші ағын бойынша қатысушылар тізімі):
- Өскемен қаласы – 22 адам (2016 жылдың 5 қыркүйегінен 23
қыркүйегіне дейін );
- Астана қаласы – 30 адам (2016 жылдың 19 қыркүйегінен 7 қазанына
дейін );
- Шымкент қаласы – 63 адам (2016 жылдың 26 қыркүйегінен 14
қазанына дейін ).
Жалпылай алғанда төртінші ағынға қатысушылардың аймақтық
құрылымы төмендегідей көрініс тапты:
- Оңтүстік Қазақстан облысы – 58 адам (50%);
- Шығыс Қазақстан облысы – 23 адам (20%);
- Астана – 15 адам (13%);
- Ақмола облысы– 9 адам (9%);
- Қызылорда облысы– 5 адам (4%);
- Маңғыстау облысы – 1 адам (1%);
- Ақтөбе облысы– 1 адам (1%);
- Павлодар – 1 адам (1%);
- Қарағанды облысы– 1 адам (1%).
Аймақтық құрылым
ОҚО

58

ШҚО

23

Астана қ.

15

Ақмола облысы

9

Қызылорда облысы

5

Манғыстау облысы

1

БҚО

1

Ақтюбе облысы

1

Павлодар облысы

1

Карағанды облысы

1

Оқудың төртінші кезеңіндегі қатысушыларды салалық тұрғыдан
қарағанда, басым көпшілігі Агро өнеркәсіп саласының өкілдері болып
табылады – 23 адам (20%), Көлік және жинақтау, Құрылыс материалдарын
жасау, Денсаулық сақтау салаларының қатысушылары 9 адам болды (8%).
Басқа салалар бойынша қатысушылардың құрылымы төмендегідей
көрініс тапты:
- Туризм - 13 адам, (11%);
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- Білім беру - 12 адам, (10%);
- Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 7 адам (6%);
- Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет - 8 адам (9%);;
- Жеңіл өнеркәсіп - 13 адам (11%);
- Басқа қызмет көрсету секторлары – 5 адам (4%);
- Өнер, ойын-сауық, демалыс – 3 адам (3%).
- Ақпарат және байланыс - 1 адам (1%);
- Басқа өнеркәсіп секторлары – 1 адам (1%);
Салалық құрылым
Агро өнеркәсіп
Білім беру

8%

11%

6%

Көлік және жинақтау

9%

10%

Туризм

11%
8%

20%
4%

Металлургия, металл өңдеу және
машина жасау
Кәсіби, ғылыми және техникалық
қызмет
Жеңіл өнеркәсіп
Құрылыс материалдарын жасау

8%

Денсаулық сақтау
Басқа қызмет көрсету

1%

Өнер, ойын-сауық, демалыс

1% 3%

Ақпарат және байланыс
Басқа өнеркәсіп секторлары

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, төртінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖШС-та
қызмет етуші кәсіпорын жетекшілері болды - 72 адам (65%). Жеке кәсіпкерлер
ретінде - 36 адам (33%), Шаруа қожалықтары ретінде – 5 қатысушы (4%), ПК
және СПК 1 ғана қатысушыдан (1% ).
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Ұйымдастырушылық -құқықтық құрылым

63%
ЖК

31%

ЖШС
ШҚ

4%

ПК
СПК

1% 1%

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай,
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 108
қатысушы (94%). Орта бизнеске жататындардың саны - 7 қатысушы (6%).
Кәсіпорын мәртебесі

94%

6%

Шағын
Орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде
көрініс тапсы: ерлер - 77 адам (жалпы тыңдаушылардың 67% құрайды),
әйелдер – 38 адам (жалпы тыңдаушылардың 33% құрайды).
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Гендерлік арақатынасы

67%
ерлер

33%

Оқудың төртінші кезеңіне қатысушы жас кәсіпкерлердің жас
ерекшелігіне келер болсақ, ең жастар 17-29 жас аралығындар 14 % құрады
(немесе 37 адам), орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар)
барлық қатысушылардың 64 % құрады (59 адам). Зейнет алдығы жастағылар
(50-57 жас аралығындағылар) 18 % (16 адам) болса, зейнет жасындағылар (58
жастан асқандар) 4 % құрады (3 адам).
Жас арақатынасы

51%

14%

Жастар

32%
3%

Орта буын
Зейнет алдығы жастағылар

Зейнет жасындағы

Сурет 5. г. Өскемен. «Тайм-менеджмент Тренингі. Кәсіпкердің іскерлік
күнін жоспарлау және құрылымы. Стресс-менеджмент» (жаттықтырушы
Терехова Наталья).
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Сурет 6. Астана қаласы. «Негізгі басқарушылық құзыреттіліктер» Тренингі
(жаттықтырушы Жукупбаев Ғалым).

Сурет 7. Шымкент қаласы. Тренингінің жұмыс кезі «Шетелдік
серіктестерді іздеу» (жаттықтырушы Ирина Цигельман).
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2.6 Оқудың бесінші ағынын іске асыру туралы есеп
Оқытудың бесінші ағыны 2016 жылдың қазан айында төмендегі
қалаларда жүргізілді:
- Алматы – 33 адам;
- Қарағанды – 68 адам;
- Атырау – 34 адам;
- Астана – 122 адам;
- Қостанай – 43 адам.
Оқытудың бесінші ағыны аясында барлығы 300 адам оқытылды
(Қосымша №10 Бесінші ағын бойынша қатысушылар тізімі):
Бесінші ағынға қатысушылардың аймақтық құрылымы төмендегідей
көрініс тапты:
- Астана – 40 адам (13%);
- Алматы – 17 адам
- Ақмола облысы – 13 адам (9%);
- Ақтөбе облысы – 9 адам (1%);
- Алматы облысы – 4 человка
- Атырау облысы– 32 адам
- Шығыс Қазақстан облысы – 18 адам (20%);
- Жамбыл облысы – 4 адам;
- Батыс Қазақстан облысы – 6 адам (50%);
- Қарағанды облысы – 72 адам (1%).
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- Қостанай облысы– 44 адам
- Қызылорда облысы– 6 адам (4%);
- Маңғыстау облысы – 6 адам (1%);
- Павлодар облысы –24 адам (1%);
- Солтүстік-Қазақстан облысы – 4 адам (50%);
- Оңтүстік-Қазақстан облысы– 1 адам (50%);
Аймақтық құрылым
Қарағанды облысы
Қостанай облысы
Астана қ.
Атырау облысы
Павлодар облысы
24
Шығыс Қазақстан…
18
Алматы қ.
17
Ақмола облысы
13
Ақтөбе облысы
9
Қызылорда облысы
6
Маңғыстау облысы
6
Батыс Қазақстан…
6
Алматы облысы
4
Жамбыл облысы
4
Солтүстік-Қазақстан…
4
Оңтүстік-Қазақстан… 1

72

44
40
32

Оқудың бесінші кезеңіндегі қатысушыларды салалық тұрғыдан
қарағанда, басым көпшілігі Агро өнеркәсіп саласының өкілдері – 83 адам
(28%) және Жеңіл өнеркәсіп 56 адам (19%) болып табылады.
Басқа салалар бойынша қатысушылардың құрылымы төмендегідей
көрініс тапты:
- Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет - 29 адам (9%);
- Денсаулық сақтау - 21 адам (7%);
- Білім беру - 23 адам (8%);
- Ақпарат және байланыс - 19 адам (6%);
- Көлік және жинақтау - 18 адам (6%);
- Туризм - 13 адам, (11%);
- Өнер, ойын-сауық, демалыс – 10 адам (3%);
- Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 9 адам (3%);- Басқа қызмет көрсету секторлары – 8 адам (3%);
- Құрылыс материалдарын жасау – 7 адам (2%);
- Басқа өнеркәсіп секторлары – 5 адам (2%);
- Кенөндіру өнеркісібі – 1 адам (1%).
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Салалық құрылым
Агро өнеркәсіп

2%

4%

3%

3%

3% 2%

Жеңіл өнеркәсіп

0%

Кәсіби, ғылыми және техникалық
қызмет
Білім беру

28%

Денсаулық сақтау

6%
6%

Ақпарат және байланыс
Көлік және жинақтау

7%
8%

19%
9%

Туризм
Өнер, ойын-сауық, демалыс

Металлургия, металл өңдеу және
машина жасау
Басқа қызмет көрсету
Құрылыс материалдарын жасау
Басқа өнеркәсіп секторлары

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, төртінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖШС-та
қызмет етуші кәсіпорын жетекшілері болды - 156 адам (61%). Жеке
кәсіпкерлер ретінде - 114 адам (38%), Акционерлік қоғам ретінде - 2 адам (1%),
Шаруа қожалықтары ретінде – 22 қатысушы (4%), КФК– 1 адам (%), СПК 2
адам (% ).
Ұйымдастырушылық-құқықтық құрылым

79%

ЖШС
ЖК
Шаруа қожалықтары
ПК
6%
11%

СПК

0%
1%

Акционерлік қоғам
КФК

1% 2%

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай,
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады –
275қатысушы (92%). Орта бизнеске жататындардың саны - 25 қатысушы (8%).
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Кәсіпорын мәртебесі

94%

Шағын
8%

Орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде
көрініс тапсы: ерлер - 159 адам (жалпы тыңдаушылардың 53% құрайды),
әйелдер – 141 адам (жалпы тыңдаушылардың 47% құрайды).

Гендерлік арақатынасы

47%
53%

Ерлер
Әйелдер

Оқудың төртінші кезеңіне қатысушы жас кәсіпкерлердің жас
ерекшелігіне келер болсақ, ең жастар 17-29 жас аралығындар 28 % құрады
(немесе 85 адам), орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар)
барлық қатысушылардың 59 % құрады (176 адам). Зейнет алдығы жастағылар
(50-57 жас аралығындағылар) 9 % (27 адам) болса, зейнет жасындағылар (58
жастан асқандар) 4 % құрады (12 адам).
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Жас мөлшері қатынасы

59%
Жастар

Орта буын
28%
4%

Зейнет алдығы жастағылар

9%

Зейнет жасындағы

Сурет 8. Алматы қаласындағы білім алушы кәсіпкерлер тобы.

Сурет 9. «Келіссөздер жүргізу» Тренингі (жаттықтырушы Руслан
Егембаев, Қарағанды).
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Сурет 10. Қостанай қаласындағы тренинг барысы.

3. Құралдың екінші кезеңін жүзеге асыру бойынша есеп
Құралдың екінші кезеңі ДСМ жүзеге асыратын ұйымдармен бірлесе
отырып, құралға қатысушылар үшін тақырыптық бизнес-тағылымдамадан
шетелде өтуді қарастырады.
"Атамекен" ҰКП-ның шетелдік
тағылымдамаларды ұйымдастыру бойынша серіктесі ҚР ұлттық экономика
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Министрлігі арасындағы ынтымақтастық туралы халықаралық келісім
аясында әрекет ететін халықаралық ынтымақтастық жөніндегі Германия
қоғамы (GIZ) және Германия Федералдық министрлігі, экономика және
энергетика Министрлігі болып табылады
Құралдың екінші кезеңін іске асыру механизмдеріне сәйкес шетелдік
тағылымдамаға қатысушыларды іріктеу бірлескен қазақстан-герман
комиссиясы негізінде жүзеге асырылады. Қатысушыларды тағылымдамаға
бағыттау келесі жылы Құралдың бірінші кезеңі аясындағы бизнес-тренингілер
өткеннен кейін жүзеге асырылады.
2016 жылдан бастап Құралды іске асыру бойынша «Атамекен» ҰКП
бейқаржылық қолдау операторы болып таңдалғандықтан, қатысушыларды
Германияда тәжірибеден өткізу бойынша мәселелер 2015 жылы «Атамекен»
ҰКП берілген болатын.
Сонемен Германиядағы тағылымдамаға қатысушылардан жалпы саны48 адамнан тұратын 3 топ жасақталған (Қосымша №11 тағылымдамаға
қатысушылардың тізімі). Бірінші (саны-8 адам) және екінші (саны-20 адам)
топ тағылымдамадан 2016 жылғы 10 сәуір мен 5 мамыр аралығында тиісінше
Кельн, Гамбург қалаларында өтті. Қатысушылар саны 20 адамнан тұратын
үшінші топ тағылымдамадан 6 маусым мен 1 шілде аралығында Дрезден
қаласында өтті.
Қатысушылар Тағылымдамадан
Тағылымдамадан
Топ
саны
өткен қаласы
өткен кезеңі
1
8 адам
Кёльн қаласы
10.04. - 05.05.2016
2
20 адам
Гамбург қаласы
10.04. - 05.05.2016
3
20 адам
Дрезден қаласы
06.06. - 01.07.2016
Аймақтық бөлу көрсеткіші диаграммасы бойынша шетелдік
тәжірибедені өткен кәсіпкерлердің көп үлесі Астана 11 (23%) және Алматы 12
(25%) қалаларына болып келеді. Ақтөбе, Қызылорда және Жамбыл
облыстардың кәсіпкерлер шетелдік тәжірибедені өткен жоқ.
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Аймақтық құрылым
12

11

5

4

4

4
2

1

1

1

1

1

1

Барлық тағылымдамаға қатысушылардың ішінен ең көбі Жеңіл
өнеркәсіп саласының өкілдері – 5 адам (10%), АӨК – 4 адам (8%), Денсаулық
сақтау – 4 адам (8%).
Салалық құрылым

4

5

Жеңіл өнеркәсіп
АӨК

4

Денсаулық сақтау

Ұйымдастырушылық-құқықтық
үлгі
бөлімінде
барлық
қатысушылардың жалпы санының сараптамасына сай ЖШС болып табылатын
ШОБ субъектілерінің үлесі ЖШС мен ШҚ жоғары. ЖШС жалпы саны 33
немесе 69%, жеке кәсіпкерлер 14 немесе 29%, шаруа қожалықтары 1 немесе
2% (1 сызба).
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Ұйымдастырушылық-құқықтық құрылым

69%

ЖШС
ЖК
Шаруа қожалықтар

29%

2%

Тағылымдамаға қатысушылар құрамындағы кәсіпорын статусының
көрсеткішіне сай сараптама көрсеткендей, шағын бизнеске жататын барлық
қатысушылар 100% (48).
Тағылымдамаға қатысушылар құрамының гендерлік бөлу көрсеткішіне
сай жобаға қатысушылардың көп үлесі ерелерде, олар 69% (33), жобаға
қатысушы әйелдер саны 31% (15).
Гендерлік арақатынас

69%

31%

Ерлер
Әйелдер

Оқудың үшінші кезеңіне қатысушы жас кәсіпкерлердің жас
ерекшелігіне келер болсақ, ең жастар 17-29 жас аралығындар 8 % құрады
(немесе 4 адам), орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар)
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барлық қатысушылардың 71 % құрады (34 адам). Зейнет алдығы жастағылар
(50-57 жас аралығындағылар) 17 % (8 адам) болса, зейнет жасындағылар (58
жастан асқандар) 4 % құрады (2 адам).
Жас арақатынас

71%
8%

Орта буын
Жастар

17%

Зейнет жасына дейінгілер
Зейнет жасы

4%

Тағылымдама нәтижелері бойынша қатысушылар алған білімін,
тәжірибесін және технологияларды ескере отырып, кәсіпорынның егжейтегжейлі даму жоспарын дайындалған (Қосымша №12 Даму жоспарлары).
Құралдың екінші кезеңін іске асыруда қызметтік міндеттерді орындау
мақсатында көптеген ұйымдастырушылық шаралар жүзеге асырылды. Атап
айтсақ, тәжірибеге қатысушыларға виза алу үшін құжаттарды дайындау және
өткізу бойынша ақпараттық-кеңестік қолдау көрсетілді, GIZ өзара қызмет
жасалды, және де әуе-агенттік (әуе-агенттікпен жасалған шарт, және де
тәжірибеден өтушілердің билеттері қоса ұсынылуда) бойынша ұшуларды
ұйымдастыруда, кәсіпкерлер тобын Германияға шығарып салу мен басқа да
шараларда көмектер көрсетілді (№13 Қосымша Авиа-агенттікпен келісім).
Сондай-ақ ағымдағы жылдың 21 маусымында және қыркүйегінде
«Атамекен» ҰКП орталық аппаратында GIZ және Білім мекемесі өкілдерімен
кездесулер өткізілді, оның аясында Құралдың екінші кезеңін іске асыру
бойынша өзара жұмыстар мен мәселелер талқыланды (№14 Қосымша GIZ
бойынша кездесу материалдары ).
Менеджерлерді даярлаудың сапасын арттыру және біліктілігін арттыру
мақсатында, сондай-ақ GIZ сарапшыларының тиімділік мониторингін және
бірыңғай базасын құру үшін 2014 жылы Құралға қатысатын кәсіпкерлер үшін
құзіреттілік үлгісі әзірленді (бұдан әрі - Кұзіреттілік үлгісі). Құзіреттілік үлгісі
кәсіпкерлердің өзін-өзі тексеруінің үш рәсімін қамтиды:
1) Кіре берістегі 1 Тексеру. Бизнес-тренингінің басында өткізіледі және
кәсіпкерлердің танымдық құзыретін 14 басқару құзыреттеріне сәйкес
бағалайды;
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2) Шығудағы 2 Тексеріс. Бұл бизнес-тренинг аяқталғаннан кейін
жүргізіледі және 10 білім саласы бойынша кәсіпкерлердің (функционалдық
дағдылар) құзыретін бағалайды;
3) Құптаудағы 3 Тексеріс. Қатысушылардың Германиядағы
тағылымдамадан өтуге дайындықтағы алған білімдерін қайталау мақсатында
1 және 2 тексеріс кезінде жүргізіледі, кәсіпкерлердің функционалдық
құзыретін 7 білім саласы бойынша бағалайды.
Тексеру нәтижелері құпия болып табылады және кәсіпкерлердің
тағылымдамаға қатысуы туралы шешімге еш әсер етпейді. Алынған деректер
топтық нәтижелер түрінде біріктіріледі де Қазақстанның Білім беру
мекемелеріне және Германияның Білім беру орталығына жіберіледі. Аталған
деректерді алғаннан кейін Германияның Білім беру орталығы оқыту
бағдарламасын топтың қажеттіліктеріне бейімдеу үшін түзету мүмкіндігіне ие
болады.
Құралдың бірінші кезеңін іске асыру нәтижелері бойынша Германияда
тағылымдама ұйымдастыру мақсатында 2016 жылы Білім беру мекемесі GIZбен бірлесіп, үміткерлердің өтінімдерін жинау жүзеге асырылды және алдынала скрининг жүргізіді. Сондай-ақ Конкурстық іріктеуге қатысу үшін
бағдарлама талаптарына сәйкес келетін Назарбаев Университетіндегі "Шағын
және орта кәсіпкерлік үшін топ-менеджментін оқыту" компонентіне
қатысушылар өтінім берді.
Конкурстық іріктеуге қатысу үшін 160 кәсіпкер өтінім берді, оның
ішінде 131 адам конкурстық құжаттаманың бастапқы скринингіден өтті және
конкурстық комиссиямен сұхбаттасуға жіберілді.
Тағылымдамадан Германияда өтуге үміткерлерді іріктеу жөніндегі
комиссия отырыстарын өткізу ағымдағы жылдың 6-10 желтоқсаны аралығына
жоспарланған.
Уақыт
Өтетін қаласы
6-8 желтоқсан 2016 ж.

Астана қ.

10 қараша 2016 ж.

Алматы қ.

2017 жылы тағылымдамадан Германияда өтуге Конкурстық іріктеуден
өткен қатысушылардың тізімі комиссия жүргізу нәтижелері бойынша ҰЭМ-ға
бағытталады.
4. Басқа да іс-шараларды жүргізу туралы есеп
4.1 Ақпараттарды БАҚ-та орналастыру
Кәсіпкерлерге және халыққа хабардарлықты арттыру үшін "Атамекен"
ҰКП қаржылық емес қолдау қызметі бойынша ұсыну тәртібі туралы, оның
ішінде Құралдың басталуы және іске асыру барысы туралы
хабарландыруларды жариялау және пресс-релиз мерзімдік негізде
республикалық және жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары және өзге де
ақпараттық ресурстар деңгейінде жүзеге асырылады.
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Сонымен қатар, ақпараттық технологиялар кең қолданылуда. Атап
айтқанда, мақсатты аудиторияға Құралға қатысу шарттары мен мерзімдері
туралы хабардар ету, сондай-ақ "Атамекен" ҰКП тарапынан көрсететін
кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау түрлерінің өзге де тетіктерін алу үшін
ақпарат орналастыру "Атамекен" ҰКП www.palata.kz корпоративтік сайтында
жүзеге асырылады.
Сондай-ақ аталған интернет-портал арқылы жүргізіледі:
• "Атамекен" ҰКП бизнес және биліктің өзара іс-қимылын ұйымдастыру
бойынша қызметін насихаттау, барлық деңгейдегі кәсіпкерлік құрылымдарды
дамытуға жәрдемдесу, қоғамдық оң пікір қалыптастыру, "Атамекен" ҰКП-ны
ел және халықаралық аренада жетекші кәсіпкерлердің бірлестігі ретінде
беделін арттыру;
• "Атамекен" ҰКП қызметі туралы жедел хабардар ету, журналистік
қоғамдастықтың өкілдерімен ақпараттық өзара іс-әрекет тиімділігін арттыру,
жарияланымдарды жетекші БАҚ-қа жылжыту;
 заңнамалық
және атқарушы билік органдарының баспасөз
орталықтары және баспасөз қызметтерімен өзара іс-әрекет, мемлекеттік,
қоғамдық және салалық ұйымдардың және дайындық мәселелері бойынша
бірлескен іс-шаралар өткізу, ақпарат алмасу, пост-релиздерін дайындау,
соның ішінде ақпараттық ынтымақтастық туралы жасалған келісімдер
негізінде;
 "Атамекен" ҰКП қызметі және ұстанымы туралы ақпаратты
эксклюзивті тарату;
 тақырыптық баспасөз-конференциялар, қазақстандық экономика және
бизнестің дамуы бойынша негізгі мәселелерге арналған брифингтер
ұйымдастыру.
Сондай-ақ, кәсіпкерлер палаталарының өңірлік веб-сайттары бар, онда
"Атамекен" ҰКП жүзеге асырып жатқан бағдарламаларына туралы ақпарат
беріледі, соның ішінде аталған Құрал жайлы. Сондай-ақ, сайттарда
өңірлердегі кәсіпкерлік қызметті дамыту үшін жағдай жасау бойынша
"Атамекен" ҰКП қызметкерлері мен кәсіпкерлер бірге атқарған іс-шаралар
туралы ақпарат орналастырылады.
Құралдың
танымалдығын
арттыру
және
Құралға
әлеуетті
қатысушылардың арасындағы ақпараттық қамту мақсатында "Атамекен" ҰКП
"Ұлттық ақпараттық технологиялар АҚ-пен электрондық үкімет www.egov.kz
порталының "Бизнесті қолдау" бөлімінде "Атамекен" ҰКП қызметі туралы
ақпараттық материалдарды тиісті қаржы қаржылық емес қолдау құралдарына
сілтеме жасай отырып, орналастырылды, оның ішінде Құрал бойынша.
Сонымен қатар, "Атамекен" ҰКП мамандандырылған Байланыс қызметі
өтініштерді өңдеумен және дыбыстық байланыс арналары бойынша
ақпараттандырумен айналысатын қосымша ақпараттық арна болып табылады.
Бұдан басқа, Контакт-қызметі "Атамекен" ҰКП мемлекеттік қызметті
тұтынушылармен кері байланыстың тиімді жүйесі болып табылады. Байланыс
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қызметіне 59-79-60 нөмірі арқылы кез келген қаладан тегін телефон шалуға
болады.
Сайтта Құралдың іске асырылу барысы туралы ақпарат орналастыру,
бұқаралық ақпарат құралдары және өзге де ақпараттық ресурстарға қол
жетімділік барлық процеске қатысушылардың және ақпаратқа қол жеткізуге
қызметінің ашықтығына ықпал етеді (Қосымша №15 БАҚ бойынша
материалдар).
4.2 Аудио және бейнероликтерді жасау
Құралдың әлеуетті қатысушыларын Құрал нәтижелері мен жүзеге
асыру тәртібі туралы ақпараттандыру және көпшілікке жария ету мақсатында
Құрал бойынша қазақ және орыс тілдерінде аудио және бейнероликтерді
жасау туралы шарта жасалған.
Сөйтіп, жалпы көпшілікті, соның ішінде кәсіпкерлерді қамтитын Құрал
туралы қазақ және орыс тілдерінде ақпаратық-имидждік сипаттағы бір
анимациялық ролик түсірілген болатын. Сонымен қатар Құрал
қатысушысының табысқа жету жолын суреттейтін ақпараттық аудио және
бейнероликтер жасалған (Қосымша №16 Роликтер мен DVD-дискілерді жасау
туралы Шарт).
4.3 Құралды жүзеге асыру нәтижелері бойынша кеңейтілген
конференция өткізу
Ағымдағы жылдың 11 қарашасы күні "Атамекен" ҰКП GIZ -бен бірлесе
отырып, Құрал қатысушыларының бизнес-жоспарларын жүзеге асыру
нәтижелері бойынша кеңейтілген конференция өткізді.
Конференция аясында шетелдік тағылымдамадан өткен кәсіпкерлер өз
компанияларының жетістіктерін Құралда алған білім-дағдыларының
арқасында қол жеткізгендігін атап өтті.
Аталған конференцияны ұйымдастыру және өткізу мақсатында
"Атамекен" ҰКП ЖШС «Atameken business channel» жергілікті қызмет
көрсету мекемесімен Шартқа отырды. (Қосымша №17 ЖШС «Atameken
business channel»-мен Шарт).
ПКонференция бағдарламасы екі блоктан құрылған:
1) Құралдың қатысушы-кәісіпкерлердің, басқа да мүдделі ұйымдар мен
мекемелердің, сонымен қатар "Атамекен" ҰКП қатысуымен өткен пленарлық
отырыс;
2) семинарлар мен мастер-кластар (Қосымша № Конференция
бағдарламасы).
Жалпы алғанда, конференция мен семинарлар жұмысына 100-ге жуық
кісіпкерлер және келесідей серіктестер мен ұйымдастырушылар атсалысты:
 Динара Таженова, ҚР Ұлттық экономикасы министрлігінің
Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі Басқарма маманы;
 Марипбек Шакербек, "Атамекен" ҰКП аймақтық дамыту
Басқармасының директоры ;
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 Рольф Мафаэль, Қазақстан Республикасындағы Германия
Федерациялық Республика елшісі;
 д-р Анжела Леке, Орталық Азия/ GIZ басқарушылық кадрларды
даярлау Бағдарламасының жетекшісі;
 Алма Жукенова, ҚР энергетика министрлігінің ЖЭК департаменті
директорының орынбасары;
 Олег Мецик, ЖШС «SIMKON» жобаларының жетекшісі;
 Михаэль Квиринг, Rödl & Partner;
 Евгений Брайнинг, Export-Akademie Baden-Württemberg (EABW)
жоба жетекшісі;
 Кристина Шнайдер-Симон, мәдениетаралық қарым-қатынастар
тренері.
4.4 Басқару кадрларын даярлау бағдарламасының қатысушы
елдердің Серіктестік конференция жұмысына қатысу
Ағымдағы жылдың 1-2 желтоқсан аралығында Берлин қаласында
серіктес елдердің 10-шы Халықаралық
конференциясы өтті. Аталған
конференция жұмысына М.Шакербек, GIZ "Атамекен" ҰКП аймақтық дамыту
Басқарма директоры қатысты. (Қосымша №18 Конференция материалдары).
4.5 Қазақстан-герман басқару комитетінің кезекті отырысына
қатысу
2016 жылы Қазақстан-герман басқару комитетінің кезекті отырысына
өткізілмеді.
4.6 Құрал түлектерінің Ассоциациясын қолдау
Құрал түлектерінің Ассоциациясын қолдауды қамтамасыз ету
мақсатында "Атамекен" ҰКП мен "Орталық-Азия менеджмент және
консалтинг Офисі" Қорымен "Іскерлік қатынастар" Құралы түлектерінің
Ассоциациясын дамытуды қолдау туралы Шарт жасалған. Іс-шараларға
қатысушылардың жалпы саны Астана, Алматы, Өскемен, Павлодар, Шымкент
және Ақтөбе қалаларында 168 адамды құрады.
Егжей-тегжейлі ақпарат ЦАОМК есебінде қатысушылар тізімін және
бағалау парағын қоса бере отырып ұсынылған (Қосымша №19 ЦАОМК
бойынша материалдар).
Қосымшалар:
1. Білім беру мекемелерімен келісімшарт
2. Қатысушылардың келісімі туралы хат
3. Оқу кестесі, оқу бағдарламасы
4. Тізім түйіндеме оқытушылардың тізімі және түйіндемесі
5. Барлық ағын қатысушыларының тізімі
6. Бірінші ағын бойынша қатысушылар тізімі
7. Екінші ағын бойынша қатысушылар тізімі
8. Үшінші ағын бойынша қатысушылар тізімі
45

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Төртінші ағын бойынша қатысушылар тізімі
Бесінші ағын бойынша қатысушылар тізімі
Тағылымдамаға қатысушылар тізімі
Кәсіпорындардың даму жоспарлары
Авиа-агенттікпен келісімшарт
GIZ бойынша кездесу материалдары
БАҚ бойынша материалдар
Роликтер жасау және роликті DVD-диск туралы келісмшарт
«Atameken business channel» ЖШС-мен келісімшарт
Конференция материалдары
ЦАОМК бойынша материалдар
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