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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 бірыңғай бағдарламасының (бұдан әрі – Бағдарлама)
«Кәсіпкерлікті қолдаудың бейқаржылық шаралары» төртінші бағыты аясында
«Іскерлік байланыстар» құралын (бұдан әрі – Құрал) іске асыру қарастырылған.
Бағдарламаға сай 2016 жылдан бастап бейқаржылық қолдау операторы
«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы (бұдан
әрі - «Атамекен» ҰКП) болып табылады. Бейқаржылық қолдау операторының
қызметі - Құралды іске асыру.
Оператор ретінде қызметтік міндеттерін орындау мақсатында «Атамекен»
ҰКП мен Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ары
қарай – ҚР ҰЭМ) арасында 2017 жылдың 7 наурызында №20 көрсетілетін
қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) келісіміне
отырды. Жоғарыда аталған Шарт Қазақстан аумағында бизнес-тренингтерді
және шетелде бизнес-тағылымдаманы ұйымдастыру арқылы, Бағдарлама
шеңберінде қызметтерін экономиканың басым секторларында жүзеге асыратын
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қолдауды қарастырады.
Осы есепке 2017 жылдың жылдық жағдайы 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 түрде 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;
 аймақтарда кәсіпкерлік белсенділікке, кәсіпкерлік қызмет талаптарына
қоғамдық мониторинг өткізу;
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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 (бұдан әрі – АКП) 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 Орталық 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 шағын және орта субъектілеріне
шетелдік серіктестермен іскерлік байланыстар құруда қолдау көрсету.
Құрал шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің жоғары және орта
буын басшыларының жетекшілеріне Бағдарлама аясында экономиканың басым
секторларында қызметтерін іске асыруға мүмкіндік береді.
Жоба екі кезеңнен тұрады:
Бірінші кезең Астана, Алматы және/немесе Қазақстанның басқа да
аймақтарында іске асырылады. Бұл кезеңде кәсіпкерлікті жүргізудің заманауи
әдістерін, маркетингті оқыту, бизнес тренингтер өткізу және бизнессеріктестермен байланыс орнату бойынша Бағдарлама аясында экономиканың
басым секторларында қызмет атқарылады, кәсіпкерліктің орта және кіші
субъектілернің жетекшілері кәсіби біліктіліктерін арттырылады. Оқу кезінде
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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:
Кесте 1. Оқу бағдарламасы
№
Оқыту
Апта
түрі
Бірінші
1
Күндізгі
және
бөлім
екінші
апта
Үшінші
2
апта
Сырттай
бөлім

Оқыту ұзақтығы

Мерзімі

Оқыту 10 (он) күнтізбелік күн
ішінде күніне сегіз академиялық
сағат бойынша үздіксіз

80

Онлайн
семинарлар
және
консультациялар
5
(бес)
күгтізбелік күн ішінде, күніне
сегіз академилық сағат бойынша
үздіксіз
Қосымша кеңестер

40

40
160

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 2017 жылы шағын және орта бизнестің 500 - дей субъектілерін
оқыту жоспарлануда.
Екінші кезең Құралға қатысушылардың шетелде тақырыптық бизнестағылымдаманы ұйымдастыруға арналады, оған сай қатысушылар өз
кәсіпорындарына ұқсас шетелдік кәсіпорындарда тәжірибеден өтеді және
шетелдік серіктестермен іскерлік байланыстарды орнатады:
 Технология трансферті және жабдықтарды сатып алу;
 Өзара тауар, жұмыс және қызметтерді жеткізу;
 Франшизді алу;
 Халықаралық және шетелдік ұйым гранттарын алу;
 Бірлескен кәсіпорындар құру.
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 арасындағы шартқа сай республикалық бюджет қаржысы
есебінен, және де ХШҰ гранттарымен байланысты немесе байланыссыз қаржы
есебінен жүзеге асырылады.
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Құралға қатысушылар Қазақстан Республикасы аумағында жол жүру және
тұру шығындарын өздері өтейді.
2. Құралды іске асырудың бірінші кезеңі бойынша есеп
2017 жылдың 7 наурызындағы ҚР ҰЭМ мен «Атамекен» ҰКП арасында
көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алулар туралы №20 Шартқа сай
2017 жылы «Атамекен» ҰКП шағын және орта кәсіпкерлік субъектілердің
жоғары және орта буын басшыларының кәсіби біліктілігін арттыру және
шетелдік әріптестермен 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 халықаралық 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 қалалар, облыстар
мен бас қалалардың кәсіпкерлік палаталарының тауар, жұмыс пен қызметтерді
сатып алу бойынша бекітілген Ережелеріне сай сатып алу әдістерін
ұйымдастырып өткізді.
Техникалық ерекшеліктің 2.2-тармағына сәйкес Өнім беруші Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес білім беру мекемесін
анықтайды және онымен бизнес-тренингтер өткізуге және шетелде
тағылымдаманы ұйымдастыруға жәрдемдесуге шарт жасасады. 2017 жылы
білім мекесі болып «КБТУ инжиниринг және ақпараттық технологиялар
институты» ЖШС мен «Қазақстан-Британ техникалық университеті» АҚ
Консорциумы таңдалды, олармен №28/04/17-НПП/3 шартқа 2017 жылдың 28
сәуірінде қол қойылды.
Шарттың 7.8-тармағына сәйкес, Өнім беруші Тапсырыс берушіге осы
Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың
көшірмелерін ұсынуы тиіс. Ұсынылған есепте білім беру мекемесімен жасалған
шарттың көшірмесі қосылған (Қосымша 1. Білім беру 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 бірыңғай
бағдарламасының 1 қосымшасы).
Құралдың бірінші кезеңін тиімді іске асыру мақсатында Аймақтық
кәсіпкерлер палаталары кәсіпкерліктің шағын және орта субъектілерін Құралды
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іске асыру талаптары мен электронды құрал арқылы хабарламалар тарату
(сілтемелер тізімі қоса ұсынылуда) , және де қоңырау шалу арқылы бизнестренингтерге 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 (Қосымша 2. Келісу туралы хаттар). Содан кейін 2017
жылға арналған Білім беру ұйымымен бірлескен оқу жоспары мен сабақ кестесі
жасалды. Сұранымдардың еркін тізімі, оқу кестесі мен бағдарламасы ҚР
Ұлттық экономикасы министрлігімен 2017 жылдың 10 мамырда бекітілді. Оқу
бағдарламасы бойынша ҚР ҰЭМ тарапынан берілген ескертулерге сәйкес
«Атамекен» ҰКП оқу кестесінің өзгеруінің себебінен жаңадан 2017 жылдың 16
мамырында оқу кестесі және бағдарлама кестесі бекітілді (Қосымша 3. Оқу
кестесі мен бағдарламасы). Оқу бағдарламасы төрт оқу бөлімдеріне құралған:

Модуль 1. Басқарушылық құзіреттіліктер;

Модуль 2. Сыртқы экономикалық байланыстар саласындағы
құзіреттіліктер;

Модуль 3. Он-лайн семинарлар мен кеңес берулер;

Модуль 4. Бизнесті дамыту жөніндегі кеңес берулер.
Білім беру мекемесі тарапынан оқу жоспарын орындау мақсатында
кәсіпкерлерге арналған бизнес-тренингтерді жүргізу тәжірибесі бар
қазақстандық және шетелдік бизнес-тренерлер мен кеңес берушілер
шақырылды (Қосымша 4. бизнес-тренерлердің оқыту құралдары мен тізімі).
Құрал қатысушыларын оқытуға шақырылған отандық және шетелдік бизнестренерлер біліктілік талаптарына сай (Қосымша 5. бизнес-тренерлер
түйіндемелері).
Аталмыш семинарларды өткізу үшін барлығы 21 бизнес тренер
жұмылдырылды. Олардың ішінде Қазақстан Республикасындағы Аденауэра
Конрад атындағы «KONRADADENAUER-SHIFTUNG» қор өкілдігінің
басшысы Томас Хельм, заң компаниясы «Synergy Partners» негізін қалаушы
Әлжан Стамқұлов, Англиядағы «Henley Business School» жоғарғы оқу орнының
басқару саласындағы философия ғылымдарының докторы Ирина Хейм, «Alma
University» жоғарғы оқу орнының «Менеджмент және маркетинг»
кафедрасының доценті Светлана Нуртазина, байланыс орнату бойынша аға
сарапшы, Киль, Дрезден, Берлин, Ваймар, Гамбург және Ресей
Федерациясының Сауда-өндірістік палатасында әр түрлі оқу орындарында
жетекші мамандардың біліктілігін арттыру бойынша халықаралық мемлекеттік
бағдарламаның доценті Ирина Цигельман, Башқортостан Республикасының
тренерлермен сарапшылар қоғамының Президенті Рустем Хамзин, ҚазМЗУ
университетенің «Экономика, менеджмент және туризм» кафедрасының
жетекшісі Асхат Наметша, Ресейдегі «Лига Независимых Консультантов»
мекемесінің Бас директоры Елена Корноухова және Қазақстан мен шалғай
жатқан елдерде тренинг саласында өзіндік орны бар тәжибеден өтіп жүрген
оқытушылар.
Сонымен қатар, іштей оқыту аяқталған соң қатысушылар бағдарламаның
үшінші сатысы, яғни «Онлайн семинарлар мен кеңес берулерге» өтеді. Алдағы
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өтетін онлайн вебинарлар бойынша қатысушылар алдын ала электронды пошта
арқылы ақпарат алып отырды. Аталған ақпараттың ішінде вебинардың атауы,
өтетін күні және уақыты, тренерлердің толық аты жөні, қосымша ақпарат
алмасу мақсатында олардың байланыс құралдары. Сонымен қатар, вебинарға
қосылу үшін виртуалды бөлмеге түсу мақсатында арнайы сілтеме жіберіліп
отырылды. Вебинарлардың күні мен өтетін уақытын еске салу мақсатында
бизнес тренерлерге де қосымша ақпарат жіберіліп отырылды.
Алдын ала қабылданған бағдарламаға сәйкес 8 вебинарды өткізу үшін 7
жоғары дәрежелі бизнес тренер жұмылдырылды.

Вебинарлар келесі тақырып бойынша өтті:
Бизнес жобаларды қаржыландыру/тренер - Мамырбаев Олжас, ҚБТУ
профессоры;
Кәсіпкерлікте заң бойынша сұрақтар/тренер -Лазарева Людмила, Бизнес
Советник және Бизнес Рост бойынша Алматы кәсіпкерлер палатасының бизнес
тренері;
Сату құралдары/тренер - Саринова Галина, жоғары тәжірибелі бизнес
тренер, бизнес сарапшы;
Маркетинг/тренер - Воронков Мирослав жоғары тәжибелі бизнес- тренер;
Презентацияларды әрлеу жолдары/тренер - Әсел Жұмасейітова, ҚБТУ
профессоры;
Өзгерістер мен жаңа жаңалықтарды басқару/тренер - Егембаев Руслан,
инвестициялық басқару және консалтинг бойынша 13 жыл тәжірибесі бар;
Жобаларды басқару мен тасымалдау/тренер - Бейсембаев Алибек,
КазНИИТУ профессоры, математика ғылымының магистрі;
Бизнес жоспарды таныстыру/тренер - Әсел Жұмасейітова, ҚБТУ
профессоры.
Оқыту бағдарламасына сәйкес, жеке кәсіпкердің қолжетімді уақытта
электронды пошта арқылы, телефон шалу, жеке кездесу арқылы бизнес
тренерлерден кәсіпкерлікті дамыту бойынша қосымша кеңес алу үшін 40 сағат
қарастырылған. Атап айтқанда, кеңес беру компания дамуының стратегиясы,
маркетинг, басшылықпен байланыс, кәсіпкерлердің бизнес жобаларының
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талқылануы және бизнес жоспар құру. Мысалға, Германиядан келген бизнес
тренер Ирина Хейм ханымға Германияда бизнес серіктестерді қалай табу
туралы сұрақтар келіп түсті. Кеңес беру хат жазумен қатар байланыс орнату
бойынша берілді. Ресейден келген бизнес тренер Рустем Хамзин бизнесті
дамыту, қызметкерлерді басқару, жеке өсу, бизнес процесстерді орнату
бойынша кеңестер. Тренер Галина Саринова қатысушыларды қызметкерлерді
басқару бойынша кеңес берді, сонымен қатар, Headhunter электронды
платформасында қызметкерлерді талдау, шақырту ақпараттары бойынша кеңес
берілді. Осы ретте, бизнес жоспарды тиімді құру үшін арнайы бизнес тренер,
яғни Әсел Жұмасейітова бекітілді. Ол әрдайым әр кәсіпкермен байланыста
болды. Бизнес жоспар жазу, дайындау бойынша тиімді жұмыс атқарылды.
Бизнес жоспар бойынша жасалған сараптамаға сәйкес төмендегі ақпарат
бойынша кеңестер түсті:
Кесте 2. Сараптама нәтижесі
Бизнес жоспар құру бойынша негізгі Негіздеме
мәселелер
Көрсеткіштердегі
қаржылай Есептемелер
жүргізу
бойынша
есептемелер
ақпараттың керектігі
Нарық мен бақталастарды зерттеу
Зерттеу жүргізу үшін басқа да
ақпараттың болмауы
Дамудағы стратегиялық мәселелер
Бизнес жоспар құру керек екендігінің
білмеуі
SWOT анализ құру
Тәжірибенің жоқтығы
Бақталастар бойынша ақпараттың Нарықты зерттемейді
болмауы
Тұтынушылармен қарым қатынастық Тәжірибенің жоқтығы
болмауы
Сонымен қатар, аталған бизнес-тренингтерге қатысудың 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 бизнес-тренерлердің тікелей
бақылауымен өз кәсіпорындарының немесе өнімдерінің бизнес-жоспарларын
құрды.
2.1 Оқытудың барлық ағындары туралы
2017 жылы мамыр мен қазан айлары аралығында барлығы 555 адам
бизнес-тренингтен өтті (Қосымша 6. Қатысушылардың сертификаттары).
Шарттың шарттарына сәйкес Құралдың оқытушылар саны 500-ден кем
болмауы тиіс (Қосымша 7. Барлық ағын бойынша қатысушылар саны).
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Кесте 3. Қатысушылар саны

1

11 мамыр – 31 мамыр

Астана

Қатысушылар
саны
30

2
3

5 маусым – 23 маусым
10 шілде – 28 шілде
24 шілде – 11 тамыз

Алматы
Өскемен
Ақтау

85
42
41

7 тамыз – 25 тамыз

Қарағанды

46

21 тамыз – 8 қыркүйек
4 қыркүйек – 22 қыркүйек

Алматы
Астана

88
104

18 қыркүйек – 6 қазан

Орал

32

2 қазан – 20 қазан

Шымкент

47

9 қазан – 27 қазан

Қостанай

40

Ағын

4

Оқу кезеңі

5

Қала

Барлығы

555

Білім беру бағдарламаларын іске асырудың ресми басталуы 2017 жылдың
11 мамыр күні Астана қаласынан басталды. Одан әрі Алматы, Өскемен, Ақтау,
Қарағанды, Орал, Шымкент, Қостанай қалаларында өтті. Сонымен қатар,
Астана және Алматы қалаларында қайталанды.
Оқу өткен мекенжайлар:
Кесте 4. Оқу орындарының мекен - жайы
Астана қ.
Есіл ауданы, сол жағалау, Қайым Мұхамедханов к.,
37а
үй
(Қазақ
технология
және
бизнес
университетінің ғимараты, 3 блогі, 3/402,3/406
аудиториялары, 4 қабат)
Алматы қ.
Төле би к., 59 үй
(Қазақcтан-Британ техникалық университетінің
ғимараты (ескі алаң), Панфилов к. арқылы кіру, 410414 аудиториялары, 4 кабат)
Өскемен қ.
Тәуелсіздік көшесі, 86 (ҚАЕУ ғимараты)
Ақтау қ.
19 ықшам ауданы, 10 үйі, «Болашақ» заманауи білім
беру академиясы
Қарағанды қ.
Ермеков көшесі, 29 үй, «Бизнес-школа» ғимараты
Астана қ.
Керей-Жәнібек көшесі, 18, Бизнес-отель «Royal Park
Hotel & SPA» бизнес-қонақ үйі
Алматы қ.
Наурызбай батыр көшесі 99/1, Шевченко көшесінің
қиылысы, «Шаңырақ» ТК, 2 қабат
Орал қ.
Фрунзе көшесі, 127 үй, Әкімшілік мекемесі, 4 қабат
Шымкент қ.
Иляев көшесі, 3 үй, «Мирас» университеті, 4 қабат,
416-417 аудиториялар
Қостанай қ.
Авиационная көшесі, 5 үй, «Остров» қонақ үйі
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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.
2017 жылы бойынша өткізілген тренинтер саны - 479, соның ішінде:
 бетпе-бет семинарлар – 399;
 вебинарлар – 80.
Қатысушылардың қатысу көрсеткіші қатынасу журналында тіркелінеді.
Оқыту табысты аяқтау үшін қатысушы кем дегенде 85% сыныптарға қатысу
керек.
«Атамекен» ҰКП қызметкерлерімен 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).
Оқудың өту мерзімінде, Құралдың кезеңдері аясында ең жоғары
көрсеткіші 192 адамды төртінші ағында құрады (сызба 1).
Сызба 1.Барлық ағын бойынша қатысушылар саны

Аймақтар бойынша қарағанда, қатысушылар санының ең көбі Алматы
қаласында – 99 адам немесе 17,8% болды. Сонымен қатар, басқа аймақтардың
ішінен Астана қаласын (54 адам немесе 9,7%), Қарағанды облысын (51 адам
немесе 9,2%), Шығыс Қазақстан облысын (48 адам немесе 8,6%) және Алматы
облысын атап өтуге болды. (Сызба 2)
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Сызба 2. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылар саны

Сала бойынша көрсеткіштерде барлық ағын қатысушыларының басым
көптігі Агроөнеркәсіптік кешен – 145 адам (26,1%), Жеңіл өнеркәсіп – 81
(14,6%) адамды құрайды. (Сызба 3).
Басқа көрсеткіштер төмендегідей:
Кесте 5. Экономиканың әр саласында қызмет ететін қатысушылардың
салалық құрылымы
2
Тау-кен қазу өнеркәсібі
4
0,7%
Құрылыс материалдарын және металл емес
4
минералды өнімді өндіру
11
2,0%
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Металлургия, металл өңдеу және машина жасау
Өнеркәсіптің басқа да түрлері
Көлік және қоймалау
Туризм
Ақпарат және байланыс
Кәсіби, техникалық және ғылыми қызмет
Білім беру
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер
Өнер, сауық және демалу
Басқа кызметтер
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36
16
29
22
36
54
64
21
26
10

6,5%
2,9%
5,2%
4,0%
6,5%
9,7%
11,5%
3,8%
4,7%
1,8%

Сызба 3. Экономиканың әр саласында қызмет ететін қатысушылардың
салалық құрылымы

Салалық құрылым
Басқа кызметтер

1,8%

Өнер, сауық және демалу
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

4,7%
3,8%

Білім беру

11,5%

Кәсіби, техникалық және ғылыми қызмет

9,7%

Ақпарат және байланыс

6,5%

Туризм

4,0%

Көлік және қоймалау
Өнеркәсіптің басқа да түрлері

5,2%
2,9%

Металлургия, металл өңдеу және машина жасау
Құрылыс материалдарын және металл емес…

6,5%
2,0%

Жеңіл өнеркәсіп
Тау-кен қазу өнеркәсібі
Агроөнеркәсіптік кешен

14,6%
0,7%
26,1%

Бес ағын бойынша бизнесті жүргізуді ұйымдастыру-құқықтық үлгісі
бөлігінде қарасақ, қатысушылардың басым бөлігі Жеке кәсіпкер (ЖК) – 255
адам (45,95%) қызмет етуші кәсіпорын жетекшілері болды. Жауапкершілігі
шектеулі серістестігі (ЖШС) ретінде 246 адам (44,32%) болды. Басқа
көрсеткіштер төмендегідей:(сызба 4).
Кесте 6. Қатысушылар саны бойынша ұйымдастырушылық – құқықтық
құрылымы
Ұйымдастырушылы-құқықтық
құрылым
Саны
%
ҰК
2
0,36%
ШҚ
37
6,67%
ӘКК
12
2,16%
БМ
1
0,18%
ҚҚ
1
0,18%
ЖММ
1
0,18%
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Сызба 4. Қатысушылар саны бойынша ұйымдастырушылық – құқықтық
құрылымы

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай:
оқуға қатысушы компаниялардың біразы шағын бизнеске жатады – 96,4% (535
қатысушы). Орта бизнеске жатушылар саны 20 кәсіпорын (3,6%) (Сызба 5).
Сызба 5. Кәсіпорын мәртебесі бойынша қатысушылар саны

Барлық ағынның гендерлік арақатынастың көрсеткіші бойынша оқуға
қатысушылардың көбі ерлер 52,1% (289 адам), жобада әйелдердің үлесі – 47,9%
(266 адам) құрайды. (Сызба 6).
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Сызба 6. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы

Гендерлік арақатынас

47,9%

52,1%

Ерле р

Әйе лдер

2017 жылы оқуға қатысушы жас кәсіпкерлердің жас ерекшелігіне келер
болсақ, 16-29 жас аралығындағы жас кәсіпкерлер 129 адамның 23,2% құраса,
орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) 348 адамның 62,7%
құрады. Сонымен қатар, зейнет алды жастағылар 51 адамның 9,2%-н және
зейнет жасындағыдар 27 адамның 4,9% құрады (Сызба 7).
Кесте 7. Қатысушылардың жас арақатынасы
Жастар ( 16 және 29 жас аралықтары)
129
23,2%
Орта буын (30 және 49 жас аралықтары)
348
62,7%
Зейнет алды жастағылар (50 және 56 жас аралықтары)
51
9,2%
57 жастан жоғары
27
4,9%
Сызба 7. Қатысушылардың жас арақатынасы

Жас арақатынасы
9,2%
4,9%

23,2%

62,7%

Жастар (16 және 29 жас аралықтары

Орта буын (30 және 49 жас аралықтары)
Зейнет алды жастағылар (50 және 56 жас аралықтары)

57 жастан жоғары

Сонымен қатар, бағдарламаның тиімділігі мен бизнес-тренерлердің
сапасын анықтау барысында апта сайын сауалнама жүргізілді. Қатысушылар әр
тренингтері бойынша сауалнамаға жауап беріп отырды. Сауалнамада кофе брейктің дайындалу туралы сұралды. Себебі әр ағынның өту кезінде бір күнде
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екі мәрте кофе-брейк ұйымдастырылды. Дегенмен қатысушылар осы ретте
жақсы пікірлер қалдырып, ең жоғарғы 5 деген бағамен бағаланды.
Сонымен қатар, қатысушылар «ең қызық тақырыптар» деген сұраққа
Германияда бизнес құру, немістердің бизнеске деген қарым-қатынасы,
Қазақстан Германия жобаларының ұйымдастырылуы, жетекші болудың
ерекшеліктері, техника экономикалық негіздеме құрудың ерекшеліктері,
маркетингтік стратегия, тайм-менеджмент, SWOT анализ, қаржылай және
бизнес модельдер, келіссөздер жүргізу ерекшеліктері, қызметкерлерді
басқарудың сапасы, тиімді интернет сайттары мен әрбір қатысушыға өз саласы
бойынша маңызды сұрақтарға жауап алынды.
«Ұсыныстар мен ескертулер» сұрағына қатысушылардың көбісі бизнестің
негізгі бағыттарын айқындайтын бизнес тренингтердің көбірек өтуін
қолдайтындығын белгілеп кетті. Алайда, бизнес жоспар құру үшін тағы да
практикалық сағаттың көбірек болуын ұсынды. Осы ретте, оқыту
бағдарламасының тиімді болуын қамтамасыз ету мақсатында келесі жылы
аталған ескертулерді міндетті түрде назарға алу керек.
Толтырылған сауалнаманың қорытындылары бойынша бизнесті одан әрі
дамыту мен шетедік серіктестер іздестіру мақсатында ең тиімді тренингтер
рейтингі сұрыпталды.
Бағалау парақтарының талдау көрсеткіштеріне сәйкес «Іскерлік
байланыстар» қатысушылардың пікірлері бойынша келесі тренингілер жоғары
тиімділікті көрсетті: «бизнес-жоспарды талқылау (5 баллдың 4,97 баллы), «Өз
компаниясының тауарын жарнамалау әдістері» (5 баллдың 4,96 баллы), «Тиімді
презентация» (4,96 балл 5-тен), «Жоспарлау және шетелдік серіктестермен
келіссөздер жүргізудің әдістері» (4,96 балл 5-тен), «Халықаралық
ынтымақтастықтың негізгі мәселелері (4,95 балл 5-тен), «Тайм-менеджмент,
кәсіпкердің жұмыс күнін жоспарлау» (4,95 балл 5-тен). Қатысушылардың
арасында қызығушылық аз танытқан «Техникалық экономикалық негіздеме»
(4,83 балл 5-тен) және «Бизнес жоспарлау. Кәсіпорынның түйінді
параметрлері» (4,83 балл 5-тен) болып табылады (Сызба 8).
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Сызба 8. Сауалнамаға байланысты бизнес-тренингтердің рейтингі

Кәсіпкерлермен жүргізілген кері байланыс нәтижесінде ең көп жақсы
пікір жинаған тренерлер: ең қызық өткен Абадан Гани болса – 4, 98 балл 5-тен,
қатысушылардың қызығушылық аз танытқан Ресейден келген Рустем Хамзин –
4,96 балл 5-тен болды. Тұтас алғанда, қатысушылар тарапынан жобаға жоғары
деңгейлі бизнес тренерлердің алынғандығы анықталды (Сызба 9).
Сызба 9. Сауалнамаға сәйкес бизнес-тренерлердің рейтингі
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2.2 Оқудың бірінші ағынын іске асыру туралы есеп
Оқудың бірінші ағыны 2017 жылы 11 мамыр мен 31 мамыр аралығында
Астана қаласында өтті. Барлығы 30 адам екі топта 15 адамнан оқытылды.
(Қосымша 8. Бірінші ағынның қатысушылар тізімі).
Бірінші кезеңнің аймақтық құрылымының көрсеткіші бойынша ең көп
келген Астана қаласынан болып табылады (15 адам немесе 50%). Ақмола
облысынан 10 адам (33%), СҚО – 2 адам (7%), Қызылорда, Павлодар,
Қарағанды облыстарынан 1 адамнан қатысты (1%). Бұндай көрсеткіш ең
алдымен тренингтердің өтетін жеріне байланысты (Сызба 10).
Сызба 10. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылардың саны

Аймақтық құрылым
15
16
14
12
10
8
6
4
2
0

10

1

1

2

1

Оқудың бірінші кезеңіндегі қатысушыларды салалық тұрғыдан қарағанда,
басым көпшілігі Ауыл шаруашылығы саласының өкілдері болып табылады –
6 адам (20%) (Сызба 11).
Басқа салалар бойынша қатысушылардың құрылымы төмендегідей
көрініс тапты:
Жеңіл өнеркәсіп – 4 адам (13%);
Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 4 адам
(13%);
Көлік және жинақтау – 3 адам (10%);
Құрылыс материалдарын жасау – 2 адам (7%);
Туризм - 2 человека (7%);
Ақпарат және байланыс – 2 адам (7%);
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет – 2 адам (7%);
Білім беру – 2 адам (7%);
Тау-Кен өндірісі – 1 адам (3%);
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер – 1 адам (3%);
Өнер, ойын-сауық және демалыс – 1 адам (3%).
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Сызба 11. Салалық құрылым бойынша қатысушылардың саны

Салалық құрылым
Өнер, ойын-сауық, демалыс
Денсаулық сақтау саласы
тау-кен өндірісі
Білім беру
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Ақпарат және байланыс
Туризм
Құрылыс материалдарын жасау
Көлік және жинақтау
Металлургия, металл өңдеу және …
Жеңіл өнеркәсіп
Ауыр шаруашылығы

3%
3%
3%
7%
7%
7%
7%
7%
10%
13%
13%
20%

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, бірінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖШС-та
қызмет етуші кәсіпорын жетекшілері болды - 16 қатысушы (53%). ЖК ретінде 10 қатысушы (33%), ШҚ ретінде – 1 адам (7%), ӘКК ретінде - 2 адам және АҚ 1 ғана қатысушыдан (3% ) (Сызба 12).
Сызба 12. Ұйымдастырушылық – аймақтық құрылыс бойынша
қатысушылардың саны

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай:
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 27
қатысушы (90%). Орта бизнеске жататындардың саны - 3 қатысушы (10%)
(Сызба 13).
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Сызба 13. Қатысушылардың саны бойынша кәсіпорындар мәртебесі

Кәсіпорындар мәртебесі
10%

90%

шағын

орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде
көрініс тапты: ерлер - 15 адам (жалпы тыңдаушылардың 50% құрайды), әйелдер
– 15 адам (жалпы тыңдаушылардың 50% құрайды) (Сызба 14).
Сызба 14. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы

Гендерлік арақатынас

Ерлер

[]

50%

Әйелдер

Оқудың бірінші кезеңіне қатысушы жас кәсіпкерлердің жас ерекшелігіне
келер болсақ, ең жастар 16-29 жас аралығындар 17% құрады (немесе 5 адам),
орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) барлық
қатысушылардың 77% құрады (23 адам). Зейнет жасындағылар (57 жастан
асқандар) 7% құрады (2 адам) құраса, зейнет алды жастағылар (50-56 жас
аралығындағылар) мүлдем қатыспады (Сызба 15).
Сызба 15. қатысушылардың жас арақатынасы бойынша есеп

Жас арақатынасы
77%

17%

0%
7%
Жастар

Орта буын

Зейнет алды жастағылар
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Зейнет жасындағылар

Бірінші ағын аясында бағдарламаның тиімділігі мен бизнес-тренерлердің
сапасын анықтау барысында сауалнама жүргізілді. Жалпы алғанда
қатысушылар бизнес модель түрлері, клиенттің бет бейнесі, уақыт матрицасы,
өз бизнесін таныстыру, топта жұмыс, баға ұсыныстары, басқару негіздері,
менеджментке
деген
жаңа
ұсыныстар,
өзгерістерді
басқару,
ұйымдастырушылық негіздері мен кәсіпкерліктің негізін қалайтын басқа да
тақырыптарға қызығушылық танытқан.
Бағалау парақтарының талдау көрсеткіштеріне сәйкес қатысушылардың
пікірлері бойынша келесі тренингілер жоғары тиімділікті көрсетті: «Таймменеджмент. Бизнесменнің жұмыс күні. Жоспарлау және құрылым. Стрессменеджмент» (тренер Билялова М.), «Топбасшылық қасиеттерді дамыту»
(тренер Саринова Г.), «Халықаралық жобалық менеджмент» (Бисембаев А.).
Сызба 16.
Сызба 16. Сауалнамаға сәйкес бизнес-тренингтердің рейтингі

Сонымен қатар бизнес тренерлерді бағалау мақсатында олардың рейтингі
құрылды. Ең қызықты бизнес тренерлер: Вячеслав Попов, Мирослав Воронков,
Әсел Жұмасейітова, Мадина Билялова, Саринова Галина және Ғани Абадан.
Жоғарыда атап өтілген бизнес тренерлер бағалаудың жоғарғы 5 деген санын
алған (Сызба 17).
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Сызба 17. Сауалнамаға сәйкес бизнес-тренерлердің рейтингі

Фото есеп ретінде Астана қаласындағы оқу процесі:
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Оқуға қатысқандарға арнайы сертификат табыстау рәсімі:

2.3 Оқудың екінші ағынын іске асыру туралы есеп
Оқытудың екінші кезеңі 2017 жылы 5 маусым мен 23 маусым аралығында
Алматы қаласында өтті. Барлығы 85 адам 3 топта оқытылды (Қосымша 9.
Екінші ағын бойынша қатысушылар тізімі).
Екінші ағынға қатысушылардың аймақтық құрылымы төмендегідей
көрініс тапты:
Кесте 8. Аймақтық құрылым бойынша екінші ағынның қатысушылар
саны
1
Алматы қаласы
48
2
Алматы облысы
29
3
Шығыс Қазақстан облысы
2
4
Солтүстік Қазақстан облысы
2
5
Жамбыл облысы.
2
6
Маңғыстау облысы
1
7
Батыс Қазақстан облысы
1
Барлығы:
85
Екінші ағынның нәтижесіне сәйкес аймақтық құрылым кезеңінде Алматы
қаласынан 48 кәсіпкер қатысты. Одан әрі Алматы облысы – 29 қатысушы
(Сызба 18).
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Сызба 18. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылар саны

Оқудың екінші кезеңінде бойынша қатысушылардың салалық құрылымы
төмендегідей көрініс тапты (Сызба 19):
- Ауыр шаруашылығы – 17 (20%);
- Өнеркәсіптің басқа да секторлары– 3 (4%);
- Денсаулық сақтау– 3 (4%);
- Ақпарат және байланыс – 7 (8%);
- Өнер, ойын-сауық және демалыс – 9 (11%);
- Жеңіл өнеркәсіп – 10 (12%);
- Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 6 (7%);
- Білім беру – 9 (11%);
- Құрылыс материалдары мен өзге де металл емес минералды
өнімдер өндіру– 9 (11%);
- Өзге де қызмет түрлерін көрсету– 1 (1%);
- Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет– 2 (2%);
- Көлік және жинақтау – 4 (5%);
- Туризм – 5 (6%).
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Сызба 19. Салалық құрылым бойынша қатысушылар санының пайыздық
көрсеткіші

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, екінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖК – 43 адам
(51%) болып табылады. ЖШС ретінде 36 адам (42%), ШҚ ретінде – 6 адам
(7%) (Сызба 20).
Сызба 20. Қатысушылар бойынша аймақтық-құрылым көрсеткіші

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай:
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 85
қатысушы (100%) (Сызба 21).
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Сызба 21. Қатысушылар мәртебесі бойынша кәсіпорындар мәртебесі

Кәсіпорындар мәртебесі
0

100%

кіші

орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде
көрініс тапты: ерлер - 47 адам (жалпы тыңдаушылардың 55% құрайды),
әйелдер – 38 адам (жалпы тыңдаушылардың 45% құрайды (Сызба 22).
Сызба 22. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы

Оқудың екінші кезеңіне қатысушы жас кәсіпкерлердің жас ерекшелігіне
келер болсақ, ең жастар 16-29 жас аралығындар 26 % құрады (немесе 22 адам),
орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) барлық
қатысушылардың 52% құрады (44 адам). Зейнет алды жастағылар (50-56 жас
аралығындағылар) 18% (15 адам) болса, зейнет жасындағылар (57 жастан
асқандар) 5% құрады (4 адам) (Сызба 23).
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Сызба 23. Қатысушылардың жас мөлшері ара қатынасы

Жас мөлшері арақатынасы
Зейнет жасы

5%
18%

Зейнет алды жастағылар

52%

Орта буын
26%

Жастар

Бірінші ағында өткізгендей, екінші ағында да бизнесті ары қарай дамыту
мен шетелдік әріптестерді іздестіру мақсатында сауалнама жүргізілді.
Қатысушылардың жауаптарына сүйенсек, бизнес жоспарлау, мақсаттың
дұрыс қойылуы, дресс-код этикеті, стресс-менеджмент, тайм-менеджмент ,
кәсіпкердің күнін жоспарлау, өз тобыңды таныстыру, бизнес жоспар құру және
білім алу мақсатында басқа да тақырыптарға қызығушылық танытты.
Сауалнамаға сәйкес ең керекті бизнес-тренингтердің рейтингі жасалды (Сызба
24).
Сызба 24. Сауалнамаға сәйкес бизнес-тренингтердің рейтингі
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Осы ретте «Халықаралық жобалық менеджмент», «Шетелдік
әріптестермен келіссөздер жүргізу», «Тұтынушыға бағдарлану», «Келіссөздер
үдерісінің жоспарлануы мен психологиясы. Келіссөз жүргізу технологиясы»,
«әсерлі тұсаукесерлер» және «Тайм-менеджмент» ең керекті бизнестренингтердің бірі болып табылды. Тек қана «Технико-экономикалық
негіздеме» 5 баллдан 4,5 балл ғана жинап, қызығушылық танытылған ең төмен
бизнес-тренинг ретінде анықталды. Сауалнама қорытындысы бойынша бизнестренерлердің рейтингі құрылды (Сызба 25).
Сызба 25. Сауалнама бойынша бизнес-тренерлердің рейтингі

Барлық бизнес-тренерлердің ішінен жоғары балл жинағандардың бірі
Абадан Ғани, Мадина Билялова және Саринова Галина. Олар жоғары баллдан
жинады.
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Алматы қаласында өткен оқу барысы төмендегідей:

2.4 Оқудың үшінші ағынын іске асыру туралы есеп
Оқудың үшінші ағыны 2017 жылы 11 шілдесі мен 25 тамыз аралығында
Өскемен (2 топ), Ақтау (2 топ) және Қарағанды (2 топ) қалаларында өтті.
Барлығы 129 адам 6 топта 2 топтардан оқытылды. (Қосымша 10. Үшінші
ағынның қатысушылар тізімі).
Үшінші ағынның аймақтық құрылымының көрсеткіші бойынша ең көп
келген Қарағанды облысынан 46 адам (35,7%) және Шығыс Қазақстан
облысынан 40 адам (31%). болып табылады.
Басқа аймақтардан оқыған оқытушылар саны төмендегідей (Сызба 26):
Атырау облысы – 10 немесе 7,8%
Маңғыстау облысы – 29 немесе 22,5%
Павлодар облысы – 2 немесе 1,6%
Ақтөбе облысы – 1 немесе 0,8%
Батыс Қазақстан облысы – 1 немесе 0,8%.
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Сызба 26. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылардың саны

Оқудың үшінші ағындағы қатысушыларды салалық тұрғыдан қарағанда,
басым көпшілік тізімі мынадай (Сызба 27):
Агроөнеркәсіптік кешен – 33 адам (25,6%);
Жеңіл өнеркәсіп – 20 адам (15,5%);
Білім беру – 19 адам (14,7%);
Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 16 адам (12,4%).
Басқа салалар бойынша 10 пайыздан төмен қатысушылардың құрылымы
төмендегідей көрініс тапты:
Тау-кен қазу өнеркәсібі – 2 адам (1,6%);
Құрылыс материалдарын және металл емес минералды өнімді өндіру
– 3 адам (2,3%);
Өнеркәсіптің басқа да түрлері – 4 адам (3,1%);
Көлік және қоймалау – 5 адам (3,9%);
Туризм – 6 адам (4,7%);
Ақпарат және байланыс – 3 адам (2,3%);
Кәсіби, техникалық және ғылыми қызмет – 6 адам (4,7%);
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер – 6 адам (4,7%);
Өнер, сауық және демалу – 5 адам (3,9%);
Басқа кызметтер – 1 адам (0,8%).
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Сызба 27. Салалық құрылым бойынша қатысушылардың саны

Cалалық құрылым
Басқа кызметтер
0,8%
Өнер, сауық және демалу
3,9%
Денсаулық сақтау және әлеуметтік …
4,7%
Білім беру
Кәсіби, техникалық және ғылыми қызмет
4,7%
Ақпарат және байланыс
2,3%
Туризм
4,7%
Көлік және қоймалау
3,9%
Өнеркәсіптің басқа да түрлері
3,1%
Металлургия, металл өңдеу және…
Құрылыс материалдарын және металл …
2,3%
Жеңіл өнеркәсіп
Тау-кен қазу өнеркәсібі
1,6%
Агроөнеркәсіптік кешен

14,7%

12,4%
15,5%

25,6%

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, үшінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖШС-та
қызмет етуші кәсіпорын жетекшілері болды - 59 қатысушы (44,2%). ЖК ретінде
- 57 қатысушы (45,7%), ШҚ ретінде – 8 адам (6,2%), сонымен қатар, басқа
бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі ретінде ӘКК - 4 адам және
АҚ - 1 ғана қатысушыдан ортақ есеппен алғанда 3,9% құрады. (Сызба 28).
Сызба 28. Ұйымдастырушылық
қатысушылардың саны

–

аймақтық

құрылыс

бойынша

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай:
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 125
қатысушы (96,9%). Орта бизнеске жататындардың саны - 4 қатысушы (3,1%)
(Сызба 29).
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Сызба 29. Қатысушылардың саны бойынша кәсіпорындар мәртебесі

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде
көрініс тапсы: ерлер – 63 адам (жалпы тыңдаушылардың 48,8% құрайды),
әйелдер – 66 адам (жалпы тыңдаушылардың 51,2% құрайды) (Сызба 30).
Сызба 30. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы

Үшінші ағынның барлық санын алғанда 16-29 жас аралығындағы жас
кәсіпкерлердің үлесі 20 адам немесе 15,5%, 30-49 жас аралығындағы орта
жастағы кәсіпкерлер санының үлесі 74,4% (96 адам) құрайды. Сонымен қатар,
Зейнет жасындағылар (57 жастан асқандар) 3,1% (4 адам) құраса, зейнет алды
жастағылар (50-56 жас аралығындағылар) 7% (9 адам) құрады (Сызба 31).
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Сызба 31. қатысушылардың жас арақатынасы бойынша есеп

Үшінші ағын бағалау парақтарын талдау нәтижесінде білім алушылар
үшінең қызықты және ең пайдалы тренингілер анықталды: «Бизнес жоспарды
талқылау», «Халықаралық ынтымақтастықтың негізгі мәселелері», «Шетелдік
серіктестерді
іздеу»,
«Клиентке
бағдарланушылық»,
«Топбасшылық
қасиеттерді дамыту», «Қызметкерлерді басқару», «Компанияны немесе өнімді
таныстыру», «Тиімді презентациялар», «Тайм-менеджмент. Бизнесменнің
жұмыс күнін жоспарлау және оның құрылымы», «Негізді басқарушылық
құзіреттіліктер». (Сызба 32).
Сызба 32. Сауалнама бойынша бизнес-тренингтер рейтингі

33

Сонымен қатар, сауалнамаға сәйкес үшінші ағын бойынша бизнестренерлердің рейтингі құрылды. Көбінесе тыңдаушылар тайм-менеджмент,
құзіреттілік туралы, бизнес жоспарлау, бизнес жоспар құру, келіссөздер
жүргізудің психологиясы, яғни кәсіпкерлікті құру туралы білімдерін жетілдірді.
Одан басқа, ақпараттың қолжетімді екендігін атап кетті. Сонымен бірге,
аталмыш іс-шараның жиірек өткізілуін атап өтті.
Бизнес-тренерлерді бағалау бойынша кәсіпкерлер тарапынан ең жоғары
бағамен Абадан Гани, Билялова Мадина, Саринова Галина, Джумасейтова
Асель және Бисембаев Алибектің жұмысы бағаланды. Келесі кестеден бағалау
парақтары бойынша шығарылған орта бағаны көруге болады (Сызба 33).
Сызба 33. Сауалнамаға сәйкес бизнес-тренерлердің рейтингі
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Фото есеп ретінде үшінші ағын бойынша оқу процесі:

Сурет.
Қатысушылардың
тренерлер Әсел Жумасейтова мен
Мирослав Воронковпен бірге

Сурет
2.
Тренер
Сариновамен оқу процесі

Галина

Сурет 3. Тренер Ғани Абаданмен
оқу процесі

2.5 Оқудың төртінші ағынын іске асыру туралы есеп
Оқытудың төртінші ағыны 2017 жылы 21 тамыз бен 22 қыркүйек
аралығында Алматы (3 топ) және Астана (4 топ) қалаларында өтті. Барлығы 192
адам оқытылды (Қосымша 11. Төртінші ағын бойынша қатысушылар тізімі).
Төртінші ағынның аймақтық құрылымы бойынша ең көбі Алматы
қаласынан 51 адам немесе 26,6% қатысты (Сызба 34):.
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Басқа да аймақ бойынша қатысушылар саны төмендегідей:
Астана қаласы – 38 адам (19,8%);
Ақмола облысы – 28 адам (14,6%);
Алматы облысы - 18 адам (9,4%);
Ақтөбе облысы - 11 адам (5,7%);
Атырау облысы – 2 адам (1,0%);
Шығыс Қазақстан облысы – 6 адам (3,1%);
Жамбыл облысы – 9 адам (4,7%);
Батыс Қазақстан облысы – 2 адам (1,0%);
Қарағанды облысы – 4 адам (2,1%);
Қостанай облысы – 1 адам (0,5%);
Қызылорда облысы – 6 адам (3,1%);
Павлодар облысы – 14 адам (7,3%);
Солтүстік Қазақстан облысы – 2 адам (1,0%).
Осындай көрсеткіш, ең алдымен, тренингтердің өтетін жеріне байланысты.
Сызба 34. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылар саны

Салалық құрылым бойынша ең көп болған төртінші ағынның
қатысушылары төмендегідей көрініс тапты (Сызба 35):
Агроөнеркәсіптік кешен – 55 адам (28,6%), Жеңіл өнеркәсіп - 22 адам
(11,5%), Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет – 23 адам (12,0%), білім беру
– 22 адам (11,5%).
Сонымен қатар 10 пайыздан төмен салалық құрылымның көрінісі:
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- Құрылыс материалдары мен өзге де металл емес минералды
өнімдер өндіру– 1 адам (0,5%);
- Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 4 адам (2,1%);
- Денсаулық сақтау - 8 адам (4,2%);
- Өзге де қызмет түрлері – 5 адам (2,6%);
- Көлік және қоймалау – 12 адам (6,3%);
- Тау-кен қазба өнеркісібі – 1 адам (0,5%);
- Туризм – 5 адам (2,6%);
- Ақпарат және байланыс – 19 адам (9,9%);
- Өнеркәсіптің басқа да секторлары - 7 адам (3,6%).
Сызба 35. Салалық құрылым бойынша қатысушылар санынң пайыздық
көрсеткіші

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, төртінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖК– 84 адам
(43,8%) және ЖШС – 91 адам (47,4%) болып табылады. ШҚ ретінде 10 адам
(5,2%), ӘКК – 4 адам (2,1%), және басқа да бизнесті жүргізудің
ұйымдастырушылық-құқықтық үлгісі ретінде БМ, ҚҚ, ЖМ бір адамнан ортақ
есеппен 1,6% құрады (Сызба 36).
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Сызба 36. Қатысушылар бойынша аймақтық-құрылым көрсеткіш

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай,
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 186
қатысушы (96,9%). Орта кәсіпкерлікке 6 адамның қатысы бар (3,1%). (Сызба
37).
Сызба 37. Қатысушылар мәртебесі бойынша кәсіпорындар мәртебесі

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде
көрініс тапсы: ерлер - 101 адам (жалпы тыңдаушылардың 52,6% құрайды),
әйелдер – 91 адам (жалпы тыңдаушылардың 47,4% құрайды (Сызба 38).
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Сызба 38. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы

Оқудың төртінші ағынына қатысушы жас кәсіпкерлердің жас
ерекшелігіне келер болсақ, ең жастар 16-29 жас аралығындар 28,1% (54 адам)
құрады. Сан жағынан басым түскен орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас
аралығындағылар) барлық қатысушылардың 59,4% құрады (114 адам). Зейнет
алды жастағылар (50-56 жас аралығындағылар) 7,3% (14 адам) болса, зейнет
жасындағылар (57 жастан асқандар) 5,2% құрады (10 адам) (Сызба 39).
Сызба 39. Қатысушылардың жас мөлшері ара қатынасы

Үшінші ағында өткізгендей, төртінші ағында да бизнесті ары қарай
дамыту мен шетелдік әріптестерді іздестіру мақсатында сауалнама жүргізілді.
Жалпы тыңдаушылар шетел компаниясымен шарт жасасу, бизнес
жоспарлау, бизнес жоспар құру, өз бизнесіңді таныстыру, неміс бизнесінің
ерекшеліктері және басқа да тақырыптарға қызығушылық танытты. Сонымен
бірге «ұсыныстар мен ескертулер» сұрағына кәсіпкерлер аталмыш іс-шараның
тиімділігін атап өтті. Сауалнаманың қорытындысы бойынша «Бизнес-жоспарды
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талқылау», «Топбасшылық қасиеттерді дамыту», «Тайм-менеджмент. Іскерлік
күнді жоспарлау» тақырыптары ең керекті болып табылды (Сызба 40).
Сызба 40. Сауалнамаға сәйкес бизнес-тренингтердің рейтингі

Сауалнама қорытындысы бойынша қатысушылардың білдірген пікірлері
бойынша ең қызықты тренингілер - Егембаев Р., Саринова Г., Абадан Ғ., және
Жумасейтова Ә. өткізген тренингілер деп аталды (Сызба 41).
Сызба 41. Бизнес-тренерлердің рейингі төмендегідей
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Төртінші ағын бойынша оқу барысының үдерісі төменде көрсетілгендей:

Сурет. Ресейден
Рустеммен бірге

Сурет.
барысы

келген

топтардағы

Хамзин

жұмыс

2.6 Оқытудың бесінші ағынын іске асыру бойынша есеп
Оқытудың бесінші ағыны 2017 жылы 18 қыркүйек пен 27 қазан
аралығында Орал, Шымкент және Қостанай қалаларында өтті:
- Орал қаласы – 32 адам (16 адамнан 2 топ);
- Шымкент қаласы – 47 адам (23 және 24 адамнан 2 топ);
- Қостанай қаласы – 40 адам (20 адамнан 2 топ).
Барлығы 119 адам оқытылды (Қосымша 12. Төртінші ағын бойынша
қатысушылар тізімі).
Төртінші ағынның аймақтық құрылымы бойынша мынадай (Сызба 42):
- Астана қаласы – 1 адам (0,8%);
- Ақмола облысы – 1 адам (0,8%);
- Ақтөбе облысы – 6 адам (5%);
- Атырау облысы – 1 адам (0,8%);
- Жамбыл облысы – 5 адам (4,2%);
- БҚО – 27 адам (22,7%);
- Қостанай облысы – 37 адам (31,1%);
- Қызылорда облысы – 6 адам (5%);
- Павлодар облысы – 1 адам (0,8%);
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- СҚО – 2 адам (1,7%);
- ОҚО – 32 адам (26,9%).
Сызба 42. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылар саны

Аймақтық құрылым

31,1%
22,7%

4,2%
5,0%

5,0%
0,8%

0,8%
1,7%

0,8%

Астана қ.

0,8%
Ақмола обл.

Атырау обл.

Жамбыл обл.

Батыс Қазақстан обл.

Қостанай обл.

Қызылорда обл.

Павлодар обл.

Ақтөбе обл.

Солтүстік Қазақстан обл.

Салалық құрылым бойынша ең көп болған бесінші ағынның
қатысушылары Агроөнеркәсіптік кешен – 34 адам (28,6%) және Жеңіл
өнеркәсіп – 25 адам (21%) ең басымды болды.
Сонымен қатар, басқа да салалық құрылымның көрсеткіші төмендегідей
(Сызба 43):
- білім беру – 12 адам (10,1%)
- Денсаулық сақтау - 3 адам (2,5%);
- Ақпарат және байланыс – 5 адам (4,2%);
- Туризм – 5 адам (3,4%);
- Өнер, сауық және демалу – 3 адам (2,5%)
- Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 6 адам (5%);
- Басқа кызметтер – 3 адам (2,5%)
- Құрылыс материалдарын және металл емес минералды өнімді өндіру
– 3 адам (2,5%)
- Өнеркәсіптің басқа да секторлары - 2 адам (1,7%).
- Кәсіби, техникалық және ғылыми қызмет – 14 адам (11,8%).
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Сызба 43. Салалық құрылым бойынша қатысушылар санының пайыздық
көрсеткіші

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, бесінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖК– 59 адам
(49,6%) болып табылады. ЖШС ретінде 46 адам (38,7%), ШҚ ретінде 12 адам
(10,1%), ӘКК – 2 адам (1,7%) болып табылады (Сызба 44).
Сызба 44. Қатысушылар санының ұйымдастырушылық-құқықтық
құрылымы

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде
көрініс тапсы: ерлер - 64 адам (жалпы тыңдаушылардың 53,8% құрайды),
әйелдер – 55 адам (жалпы тыңдаушылардың 46,2% құрайды (Сызба 45).
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Сызба 45. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай:
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 112
қатысушы (94,1%). Орта кәсіпкерлікке 7 адамның қатысы бар (5,9%). (Сызба
46).
Сызба 46. Қатысушылар мәртебесі бойынша кәсіпорындар мәртебесі

Оқудың төртінші ағынына қатысушы жас кәсіпкерлердің жас
ерекшелігіне келер болсақ, ең жастар 16-29 жас аралығындар 23,5% (28 адам)
құрады. Сан жағынан басым түскен орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас
аралығындағылар) барлық қатысушылардың 59,7% құрады (71 адам). Зейнет
алды жастағылар (50-56 жас аралығындағылар) 10,9% (13 адам) болса, зейнет
жасындағылар (57 жастан асқандар) 5,9% құрады (7 адам) (Сызба 47).
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Сызба 47. қатысушылардың жас арақатынасы бойынша есеп

Қатысушылардан кері байланыс алу мақсатында қатысушылар арасында
сауалнама жүргізілді. «Сізді қызықтыратын тақырып» сұрағына келіссөздер
жүргізу үдерісі, басқарушылық, кері байланыс құрылымы, жеке дамыту
мәселелері және басқа да кәсіпкерлер үшін маңызды тақырыптарға
тыңдаушылар жауап алды.
Дегенмен, кәсіпкерлер кейбір бизнес-тренингтерде бөлінген уақыттың
аздығын атап өтті. Мысалы, «Басқарушылық құзіреттеліктері мен бизнес
жоспар құру». Алайда, барлық академиялық сағаттар келісілген бағдарламаға
сәйкес өтті. 2018 жылы жаңа бағдарламаны дайындау барысында барлық
ескертулер мен ұсыныстар ескерілетін болады.
Бесінші ағын бойынша сабақтардың бағалау көрсеткіші мынадай:
«Халықаралық
ынтымақтастықтың
негізгі
мәселелері»,
Тиімді
презентациялау», «Бизнес жобаны талқылау», «Негізгі басқарушылық
құзыреттілік», «Келіссөздер процесінің психологиясы және жоспарлау.
Келіссөздер технологиясы» (Сызба 48).
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Сызба 48. Сауалнамаға сәйкес бизнес-тренингтердің рейтингі

Сауалнама қорытындысы бойынша бизнес-тренерлердің рейтингі
құрылды. Аталмыш рейтингті Әсел Жұмасейітова (ең жоғарғы 5 балл) алатын
болса, төмен бағаны (4,91 балл) Мирослав Воронков Алып тұр (Сызба 49)
Сызба 49. Сауалнамаға сәйкес бизнес-тренерлердің рейтингі
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Оқу барысы төмендегі сүретте көрсетілгендей:

Сүрет: Топтардағы жұмыс және қатысушылардың бизнес-жобаларымен сөз сөйлеуі

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
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.
Осылайша, 2017 жылы бизнес-тренингтен 43 кәсіпкердің Германияда
тематикалық тағылымдамадан өтті.
Сонымен Германиядағы тағылымдамаға қатысушылардан жалпы саны-43
адамнан тұратын 4 топ жасақталды (Қосымша 13. тағылымдамаға
қатысушылардың тізімі). Бірінші (саны - 20 адам) 2017 жылдың 14 сәуір мен
19 мамыр аралығында Штутгарт қаласында тағылымдамадан өтті. Екінші топ
(21 адамнан тұратын) 2017 жылдың 8 мамыр мен 2 маусым аралығында
Дрезден қаласында өтті. Қалған екі топ 2017 жылы күз мезгілінің қазан мен
қараша аралықтарында Штутгарт және Гамбург қалаларында өтті.
Кесте 9. Тағылымдамаға қатысушылар саны
Топ
Қатысушылар саны Тағылымдамадан Тағылымдамадан
өткен қаласы
өткен кезеңі
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1
2
3
4

20 адам
21 адам
1 адам
1 адам

Штутгарт қаласы
Дрезден қаласы
Штутгарт қаласы
Гамбург қаласы

24.04 – 19.05
08.05 – 02.06
25.09-20.10
23.10-17.11

Аймақтық бөлу көрсеткіші диаграммасы бойынша шетелдік тәжірибеден
өткен кәсіпкерлердің көп үлесі Астана қаласынан болды (14 адам немесе 32,6
пайыз барлық кәсіпкерлердің үлесінен алғанда)
Келесі көрсеткіштер төмендегідей (Сызба 50):
- Алматы қаласы – 6 адам (14%);
- Ақтөбе облысы – 1 адам (2,3%);
- Атырау облысы – 3 адам (7%);
- ШҚО – 2 адам (4,7%);
- БҚО – 1 адам (2,3%);
- Қарағанды облысы – 5 адам (11,6%);
- Қызылорда облысы – 2 адам (4,7%);
- Маңғыстау облысы – 1 адам (2,3%);
- Павлодар облысы – 6 адам (14%);
- ОҚО – 1 адам (2,3%);
- СҚО – 1 адам (2,3%).
Сызба 50. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылар саны

Барлық
тағылымдамаға
қатысушылардың
ішінен
ең
көбі
Агроөнеркәсіптік кешен - 8 адам (18,6%) және Кәсіби, ғылыми және
техникалық қызмет 6 адам (14%) болып табылады (Сызба 51).
Кесте 10. Экономиканың әр саласында қызмет ететін қатысушылар санының
пайыздық көрсеткіші
Жеңіл өнеркәсіп
5
11,6%
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Құрылыс материалдары мен өзге де металл
емес минералды өнімдер өндіру
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер
Басқа қызметтер
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Өнеркәсіптің басқа да секторлары
Металлургия, металл өңдеу және машина
жасау
Ақпараттандыру және байланыс
Транспорт және қоймалау
Туризм

4
3
3
2
3

9,3%
7%
7%
4,7%
7%

4
2
2
1

9,3%
4,7%
4,7%
2,3%

Сызба 51: Экономиканың әр саласында қызмет ететін қатысушылар
санының пайыздық көрсеткіші

Cалалық құрылым
Басқа кызметтер

7,0%

Өнер, сауық және демалу

4,7%

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер

7,0%

Кәсіби, техникалық және ғылыми қызмет
Ақпарат және байланыс
Туризм
Көлік және қоймалау
Өнеркәсіптің басқа да түрлері
Металлургия, металл өңдеу және машина жасау

4,7%
2,3%
4,7%
7,0%
9,3%

Ұйымдастырушылық-құқықтық үлгі бөлімінде барлық қатысушылардың
жалпы санының сараптамасына сай ЖШС болып табылатын ШОБ
субъектілерінің үлесі ЖК мен ШҚ жоғары. ЖШС жалпы саны 34 немесе 79,1%,
ЖК 7 немесе 16,3%, ШҚ 2 қатысушы немесе 4,7% (Сызба 52).
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Сызба 52. Ұйымдастырушылық
қатысушылар саны

-

құқықтық

құрылым

бойынша

Тағылымдамаға қатысушылар құрамындағы кәсіпорын статусының
көрсеткішіне сай сараптама көрсеткендей, шағын бизнес өкілдері 86% немесе
37 адамды құрады. Орта бизнес өкілдері 14% немесе 6 адамды құрады (Сызба
53).
Сызба 53. Қатысушылар саны бойынша кәсіпорындар мәртебесі

Тағылымдамаға қатысушылар құрамының гендерлік бөлу көрсеткішіне
сай жобаға қатысушылардың көп үлесі ерлерде – 29 адам (67,4%
қатысушылардың үлесінен алғанда), жобаға қатысушы әйелдер саны 32,6% (14
адам) (Сызба 54).
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Сызба 54. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы

Гендерлік арақатынас

67,4%
32,6%

Ерлер

Әйелдер

Барлық тағылымдамадан өткен қатысушылардың санын алсақ, 16-29 жас
аралығындағы жас кәсіпкерлердің үлесі 20,9% қүрады (немесе 9 адам), орта
жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) барлық қатысушылардың
69,8% құрады (30 адам). Зейнет алды жастағылар (50-56 жас аралығындағылар)
7% (3 адам) болса, зейнет жасындағылар қатысушылар 1 адам немесе 2,3%
құрады (Сызба 55).
Сызба 55. Қатысушылардың жас арақатынасы

Техникалық ерекшеліктің 5.6 бөлімінің 5 тармағы «Тағылымдаманы
ұйымдастыру» бойынша қатысушылар тағылымдама нәтижелері бойынша
тәжірибесі мен технологияларды ескерумен Кәсіпорынның егжей-тегжейлі
даму жоспары дайындалады. Осы ретте 2017 жылы тағылымдамадан өткен
қатысушылардың егжей-тегжейлі даму жоспары дайындалды. (Қосымша 14.
Кәсіпорынның егжей-тегжейлі даму жоспары). Егжей-тегжейлі даму
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жоспарында экономиканың басым секторларында қатысушылар банктер мен ірі
бизнес үшін ВРМ класс жүйесін енгізу, , азық-түлік өнеркәсібіне арналған
құрал-жабдықтарды, кесте машинаны сатып алу, кәдесыйлар өндіру үшін 3D
технологиясын енгізу, шөптерді сұрыптау үшін құрал-жабдық, химиялық
тазалау кәсіпорынын ашу, медициналық мақсатта пайдаланатын кәсіпорын
желісі, қазандық және сорғы жабдықтарды техникалық қызмет көрсету
бойынша қызмет көрсету орталығы, алкогольсіз сусындар өндіру, қойма
бағдарламасымен бірге сәнді жиһаз өндіру, және басқа да маңызды жобалар
қарастырылды.
Тағылымдаманың басында қатысушылар әсәрес неміс тарапымен кәсіби
келіссөздер жүргізу, тиімді өзіндік презентация дайындау және еуропалық
стандарт бойынша , сонымен қатар арнайы сұрақтерға тағылымдамаға жауап
алынды.
Бір ай көлемінде қатысушылар неміс кәсіпорындарына барумен қатар
неміс әріптестермен мәдениетаралық басқару, логистика, серіктестер іздеу,
қызметкерлерді басқару, келіссөздер жүргізу ерекшеліктері, құралдарға қызмет
көрсетудің кепілдігі саласында білімдерін жетілдірді. Егжей-тегжейлі
жоспарлардың қорытындысы бойынша қатысушылар топтық сапар кезінде
кәсіпорындарда адам ресурстарын және процестерді автоматтандыру бойынша
робототехника жүйесімен танысты.
Тұтастай алғанда, тәжірибеден өту кезінде қатысушыларға кез-келген
жабдықты жасау немесе жұмысшы персоналының жұмысын қарау процесі
мүмкіндігі болды. Бүгінгі күні әрбір қатысушы неміс бизнес-технологиясын өз
кәсіпорнына енгізуге дайын, атап айтқанда, бизнес процесін жүргізу тәртібі,
нақтылау және оның ерекшелігі.
Кәсіпорынның егжей-тегжейлі жоспарына сүйенсек 14 қазақстандық
компания жабдықтарды жеткізу, бірлескен өнімді немесе бірлескен кәсіпорын
құру үшін неміс компанияларымен тығыз байланыс орнатқан.
2017 жылғы тағылымдамаға қатысқан қатысушылардың бастапқы
көрсеткіштері төмендегідей:
1. Қатысушы Айтуова Люция - Қазақстандағы «Camunda» BPM
жүйелік интеграторын құру мақсатында серіктестік келісімшарты;
2. Қатысушы Алижанов Арслан - «Bellaform GmbH» және «MSI, Vante,
Plastic Weld Systems» неміс компанияларымен өзара түсіністік туралы
меморандумға қол қойды;
3. Қатысушы Валеев Равиль - EOS (Electro Optical Systems) неміс
компаниясының зергерлік 3D-принтерін сатып алу үшін 50 000 еуро сомасына
келісім-шарт жасалды;
4. Қатысушы Жангалиева Айгүл - «Unger Германия GmbH»
компаниясымен шаруа үшін биогаз орнатқыштарын сатып алу үшін келісімшартқа қол қою жоспарлануда;
5. Қатысушы Казылова Гүлзира - кәсіпорындарда «INGENIEURBURD
Lebens-mitteltechnologie» компаниясымен, атап айтқанда, ешкі фермасын ашу
туралы кеңес алу, жобаны жоспарлау, сатып алу және оқыту туралы келісім;
6. Қатысушы Кенжебаев Асфендияр - «ReCos Cosmetics GmbH» неміс
компаниясымен тері күтімі бойынша бірлескен өнімді құру туралы келісім;
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7. Қатысушы Куаналиев Асқар - ПВХ құбырлары, сүзгілер, бұрғылау
ерітінділерін және жабдықтарды өндіру үшін неміс компаниясының «Компания
Group Конрад Stukerjurgen» бірлескен кәсіпорын құру туралы келісімге қол
жеткізілді;
8. Қатысушы Қылышев Айдос – полиэфирден тұратын жасанды тасты
дайындау мақсатында «Respecta» компаниясымен жабдықтармен қамтамасыз
ету үшін келісім шартқа қол қою сатысында;
9. Қатысушы Оспанов Алмагүл - «Miradent» компаниясымен
профилактикалық өнімдеріне (Стоматология) дилерлк мақсатта келіссөздер
жүргізуде;
10. Қатысушы Эрметов Абдулазиз - Krones AG неміс компаниясының
құю желісін сатып алу;
11. Қатысушы Шарапиденов Бауыржан -«ANNABURGER Nutzfahrzeug
GmbH» компаниясымен ауыл шаруашылығы техникасы және технологияларын
Қазақстанда жеткізу үшін бірге жұмыс істеу үшін келісім;
12. Қатысушы Шамшадинов Дулат - жолжиектік тас жолдарын
автоматтандыру мақсатында «Optimas» компаниясынан сатып алынды,
сонымен қатар, «Хэс Групп» компаниясымен зауыт үшін жабдықтарды
жеткізуге алдын ала келісімге қол қойды;
13. 13.Қатысушы Утегенов Эдьдар - «SolarWorld AG» компаниясымен
алғашқы сатылым үшін 20 000 мың еуроға күн батареялары, өнертапқышы
және контроллер сатып алу келісім-шарт туралы меморандумға қол қойылды;
14. Қатысушы Стваев Нұржан - ЖШС «Азия Trafo» компаниясы үшін
169 000 мың еуроға радиалды-бұрғылау машиналары сатып алуға «KNUTH
Werkzeugmashinen» компаниясымен келісім-шартқа қол қою сатысында.
Алайда, кейбір мекемелердің талаптары неміс компаниялардың
қызметімен сәйкес келмеді. Сапар барысында кейбір неміс компанияларының
кәсіпкерлердің талдауларымен сәйкес келмейтін және басқа салада жұмыс
істейтіні белгілі болды. Бағдарлама мен тәжірибеден өту кезінде әрбір
кәсіпкердің белгіленген байланыстар мен әлеуетті серіктестермен кездесу
туралы өтініші туралы жеке тілектері ескеріледі. Мысалы, кәсіпкер Нұралина
Айжан 3D технологияларын үйренуге қызығушылық танытты және EOS GmbH,
BigRep GmbH, Stratasys GmbH компанияларымен кездесулер өткізді. .Кездесу
барысында кәсіпкер ынтымақтастықта олардың мүдделері сәйкес келмейтінін,
бірақ кәсіпкерлік, бизнес-үдерістер және мәдениетаралық басқару туралы
ақпарат алды. Сондай-ақ, көптеген кәсіпкерлер өзінің әлеуетті серіктестерімен
жеке кездесулер кезінде ынтымақтастық туралы коммерциялық ұсыныстар
алды. Енді баға санатының негізінде басқа да баламалар қарастырылуда.
Бұдан басқа, ынтымақтастық жобаларындағы әрбір қатысушының
ұсынған мәліметтері бойынша, 2018 жылы жобаларды іске асыруға мұқият
мониторинг жүргізілетін болады. Осыған байланысты келесі жылы неғұрлым
нақты нәтижелер ұсынылады.
Жалпы жобаның нәтижелері бойынша қатысушылар тәжірибе туралы
жылы лебіздерін білдірді. Айта кету керек, тәжірибе барысында қатысушылар
жеке бизнес-тренерлермен тығыз жұмыс істеді, тілдік кедергі болмады, себебі
барлық кездесулер білім беру орталықтарының өкілдерінің қатысуымен өтті.
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Шарт бойынша тағылымдамаға барып келген қатысушыларға жобаларын
іске асыру бойынша жыл сайын мониторинг жүргізіліп тұрады. Осы жылы GIZ
бірлесе мониторинг жіргізілді. Осы ретте, 2016 жылы Германия Федеративтік
Республикасына 48 қатысушы барып келді: Гамбург қаласы – 19 адам, Кельн –
8 адам және Дрезден – 21 адам. Жобаны іске асыру үдерісін бақылау
мақсатында аралық мониторинг жүргізілді (40 адамның жауабы негізінде).
Мониторинг аясында кейбір мекемелер экономиканың тұрақсыздығына, баға
өсімінің қолайсыздығына және неміс жабдықтарының аса қымбат болуына
байланысты жобаларды дамыту кейінгі уақытқа қалдырылған немесе басқа шет
елдермен қарқынды жұмыс істеуде.
Дегенмен 24 адам өзінің кәсіби деңгейін көтеріп, пайыздық санатта 59%
құрайды. Бір қатысушыда (2%) жұмыста лауазымы жоғарыласа, қалғандары
өзінің кәсіби деңгейімен жұмыста лауазымы жоғарылады – 16 адам (38%)
Cызба 56).
Сызба 56. Тағылымдаманың бизнесті дамытуға әсері

Тағылымдамадан кейін кәсіпорындарда өзгерістер байқалды. Атап
айтқанда, 38 адам (75%) өз жобаларын жүзеге асырды, 8 адам (20%) сыртқы
әсерлерге байланысты жобаларын жүзеге асыра алмады және 2 адам (5%) неміс
тарапынан келісім барысында (Сызба 57)
Сызба 57. Кәсіпорындардағы өзгерістер
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Сауалнама кезінде жобаларын жүзеге асырған компаниялардың 75
пайызы өндіріс шығарылымын, қызмет алушылар санын, қызметкерлерін
санын жетілдірген (Сызба 58).
Сызба 58. Жүзеге асырылған жобалардың әсері

Сонымен қатар 40 адамның 20 пайызында жобалары жүзеге
асырылмаған. Экономиканың қолайсыздығы мен басқа да сыртқы әсерлер
себеп болуы мүмкін. Дегенмен 6 адамда жобаның жүзеге асырылуының басты
себебі қаржы тапшылығы болды. 1 адамда сыртқы факторлар әсер еткен. Басқа
жағынан алып қарағанда, қатысушылар басшылық тарапынан қолдау тапқан
(Сызба 59).
Сызба 59. Жобалардың жүзеге аспауының себебі

Қазіргі таңда қазақстандық компаниялар 27 немістік компаниялармен
тығыз байланыста. Тағылымдамадан кейін тауар тасымалдау, бірлескен өндіріс
ашу, ынтымақтастық туралы 634 360 мың еуроға 7 шартқа қол қойылған.
2016 жылдың мониторингі бойынша төмендегі жобалар жүзеге
асырылған:
1. ЖК «Жамиля Бектұрғанова», Маңғыстау облысы - мектепке дейінгі
білім беруді ұйымдастыру бойынша білім беру саласында - білім беру
орталығын құру, болашақта балабақша ашу жоспарланып отыр;
2. «Бизнес Партнер Консалт» ЖШС, Алматы қаласы - Ынтымақтастық
туралы келісімге қол қойды;
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«"Drilling WELL» ЖШС, ШҚО - сапа менеджменті, өндірісті
басқару, инновациялар, персоналды басқарудың заманауи әдістері
бойынша өндіріс және техникалық қызмет көрсету бойынша
біліктілігін арттырды;
4. «Мега Плюс» ЖШС, Павлодар облысы - сату көлемін ұлғайтты және
ақпараттық технологияларды енгізді;
5. «ASITEK» ЖШС – Мюнхен қаласында өкілдік ашып инженерлік
базаны мақұлдады;
6. «Полипринт» компаниясы біліктілігін арттырды және өндірістік
желісін кеңейтті;
7. «Спортконсул»
атауымен
жаңа
мекеме
құрылды.
ЭМС
технологиясын енгізу үшін неміс компаниясынан жабдық сатып
алынды және шартқа қол қойылды. Сонымен қатар. «Tezfit» атауымен
екінші студио ашылды;
8. «Рымханов» ЖК туризм, жылжымайтын мүлік саласында
консалтингті компания ашты және бизнес-тренинг ұйымдастыру үшін
«Premuim Business Group» ЖШС ашылды. Сонымен қатар,
медициналық туризм бойынша неміс компанияларымен тығыз
байланыс үстінде («Альфа-мед. Медитур» компаниясы);
9. «Рымханов» ЖК екінші қонақ үй салып, энергия үнемдейтін
технологияларды пайдаланады (Қосымша 15. 2016 жылдың
мониторингі бойынша кері байланыс қорытындысы).
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 (Қосымша 16. Әуе агенттікпен Шарт)
Сонымен бірге, ағымдағы жылы 8 қарашада «Атамекен» ҰКП орталық
аппаратында GIZ өкілдерімен кездесу өтті. Кездесу барысында өзара
ынтымақтастық мәселелері және Құралдың екінші кезеңін іске асыру сұрақтары
талқыланды. Неміс тарапынан Орталық Азиядағы Оқу бағдарламасын басқару
жөніндегі жетекшісі А.Леке мен Орталық Азиядағы Оқу бағдарламасын
басқару жөніндегі менеджері Е.Кулешова, «Атамекен» ҰКП Өңірлік даму
департаменті басшысының орынбасары М.Мырзахметов пен «Атамекен» ҰКП
Өңірлік даму департаментінің сараршысы А.Мұзатова қатысты.
Бүгінгі таңда Құралдың екінші кезеңіне өтуге конкурс өткізу үшін GIZ
және ХШҰ бірге дайындық жұмыстары басталып кетті. Осы таңда, «Іскерлік
байланыстар» құралы бойынша бизнес-тренингтер өткен кәсіпкерлерге
хабарланды. Техникалық ерекшелікке сәйкес, Назарбаев жоғарғы оқу
орнындағы «Топ-менеджмент» бағдарламасының ұйымдастырушыларына да
хабарланды (Қосымша 17. Назарбаев жоғарға оқу орнына жіберілген хаттың
көшірмесі). Өз тарапынан Аймақтық кәсіпкерлер палаталары мен Кәсіпкерге
3.

56

қолдау көрсету орталықтары құжаттарды толтыру барысында кәсіпкерлерге
қолдау көрсетуде.
Іріктеу үрдісіне қатысуға 154 кәсіпкер өтініш берді, оның ішінде
бастапқы құжаттық тексеруден 144 адам өтті және конкурстық комиссиямен
сұхбаттасуға шақырылуға іріктелді.
Германияда тағылымдамадан өтуге үміткерлерді іріктеу жөніндегі
комиссияның отырысы осы жылдың 4-10 желтоқсан аралығында өтеді.
Комиссия нәтижесі бойынша 2018 жылы Германияда тағылымдамадан
өту үшін конкурстық іріктеуден өткен қатысушылар тізімі ҰЭМ-ге қосымша
жіберіледі.
4. Басқа да іс-шараларды жүргізу туралы есеп
2017 жылы 13 шілдеде «Атамекен» ҰКП ҰЭМ-мен бірге саудаэкономикалық ынтымақтастық жөніндегі Қазақстан-герман үкіметаралық
жұмыс тобының 11-ші отырысының жұмысына қатысты. «Атамекен» ҰКП
атынан «Атамекен» ҰКП сарапшысы А.Мұзатова мен ҰЭМ кәсіпкерлікті
дамыту департаментінің бөлім басшысы Д.Таженова қатысты. Жұмыс тобының
жұмысы барысында «Бизнестің жол картасы-2020» бағдарламасының аясынжа
жүзеге асырылып жатқан «Басшылардың біліктілігін арттыру» бағдарламасына
ұсыныстар Хаттамаға енгізілді.
Сонымен қатар, 2017 жылдың 13 шілде күні «Атамекен» ҰКП сарапшысы
А.Мұзатова темірбетон өнімдерін шығаратын «Сапа Су» ЖШС барды. Кездесу
аясында Германияның Федералды экономика және энергетика министрлігінің
парламенттік хатшысы Уве Бекмайер мырза, GIZ өкілдері болды. Осы ретте,
Зауыттың директоры Таир Муралиев мырза 2014 жылы Дрезден қаласында
тағылымдамадан өткен. Зауыт қазіргі заманғы неміс жабдықтармен
жабдықталған, ол коммуналдық қызметтер үшін бетон өнімдерін өндіру үшін
нарығында жетекші орынға ие. Зауыттың бірінші жобалардың бірі Астана
қаласында ЭКСПО-2017 инфрақұрылымын салуға арналған бетоннан жасалған
бұйымдарды өндіру болды.

Сурет: Тағылымдаман кейін Германиядан сатып алынған жабдық
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2017 жылы 12 қыркүйекте «Атамекен» ҰКП Басқарма Төрағасының
орынбасары Төлеміс Шотановтың «Іскерлік байланыстар» құралының
қатысушыларымен кездесуі өтті. Сонымен қатар, кездесуге Қазақ-Британ
университетінің корпоративтік оқыту орталығының жетекшісі Ксения
Филимонова және «GIZ» жоба менеджері Елена Кулешова қатысты. Кездесу
аясында Төлеміс Шотанов «Іскерлік байланыстар» туралы баяндады.
Кездесудің негізгі мақсаты – кәсіпкерлерден кері байланыс алу болып
табылады.
Кездесу барысында мынадай мәселелер талқыланды:
- Болашақта кәсіпкерлердің «Іскерлік байланыстар» құралына деген
көзқарастары;
- Жоба бағдарламасы – қосымша өзгерістер енгізу қажеттілігі, тиімді
семинарлар;
- Бизнес-тренерлер құрамын қандай түрде көреді;
- Оқу барысында кәсіпкерлер қандай мәселелермен бетпе-бет келеді;
- Жобаны жүзеге асыру барысында қандай аймақтарда өткізген дұрыс.
Кәсіпкерлердің әрбір қойылған сұрағына толыққанды жауап
қайтарылды. Сонымен қатар, Германияға тағылымдамаға бару – екі
ел арасындағы экономикалық ынтымақтастықтың нәтижесі ретінде
бағаланды.

Сурет. Қатысушылардың «Атамекен» ҰКП Басқарма Төрағасы орынбасары
Т.Шотанов мырзамен бірге
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Сурет. Солдан оңға: Ксения Филимонова, Төлеміс Шотанов, Елена Кулешова

Сонымен қатар, барлық оқу ағындарында «Іскерлік байланыстар»
бойынша тағылымдамадан өтіп келген кәсіпкерлер мен «GIZ» өкілдерінің
қатысуымен кездесу өткізіліп тұрады. Кездесу барысында Құралға қатысумен
қатар оның мүмкіндіктері туралды талқыланады.
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. Халықты ақпараттандыру мақсатында апта сайын «Егемен
Қазақстан» және «Курсив» газеттерінде ақпарат жарияланып тұрды. Сонымен
қатар, аймақтарда жергілікті газеттерде ақпарат жарияланды (Қосымша 18. БАҚ
жариялау үшін Шарт).
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, 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.
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"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 қызметіне 1432 немесе
8-800-080-80-10 нөмерлері 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 19. БАҚ бойынша
материалдар).
Сонымен қатар, кәсіпкерлерді хабарландыру бойынша әрбір кәсіпкермен
нақты жұмыс жүргізілді. Осы ретте, оқу мекемесінің аясында құрылған жұмыс
тобында Delovye.svyazi2017.kbtu@gmail.com электронды поштасы арқылы
қатысушыларға негізгі ақпарат, жіберілімдер, материалдарға сілтемелер және
т.б. іске асырылды. Әрбір қатысушының арнайы толтырылған сұранымында
көрсетілген ақпаратқа сәйкес ақпарат жолданды. Оқуға шақыру ақпараты
жолданған кейін телефон арқылы хабарландырылды. (Қосымша 20. Ағындар
бойынша шақыру ақпараты, ақпарат жеткізілімдері).
4.2 Жарнамалық аудио және видеороликтермен қамтамасыз ету
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 21. Аудио және бейнежазба бойынша шарты және DVDдискілер).
4.3 Құралды жүзеге
конференция өткізу

асыру

нәтижелері бойынша

кеңейтілген

Ағымдағы жылдың 9 қарашасы күні "Атамекен" ҰКП GIZ -бен бірлесе
отырып, Құрал қатысушыларының бизнес-жоспарларын жүзеге асыру
нәтижелері бойынша кеңейтілген конференция өткізді (Қосымша 22.
Конференцияны өткізу бойынша ақпарат).
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 «Қазақстанның Сыртқы сауда палатасы» жергілікті
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қызмет көрсету мекемесімен Шартқа отырды. (Қосымша 23. ЖШС
«Қазақстанның Сыртқы сауда палатасы» -мен Шарт).
Конференция 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.
Жалпы алғанда, конференция мен семинарлар жұмысына 100-ге жуық
кісіпкерлер және келесідей серіктестер мен ұйымдастырушылар атсалысты:
 Йонатан Вайнберг, Қазақстан Республикасындағы Тұрғылықты
Германия Елшісінің орынбасары;
 Мұхтар
Мырзахметов,
"Атамекен"
ҰКП
өңірлік
дамыту
Басқармасыдиректорының орынбасары;
 Әйкерім Мұзатова, "Атамекен" ҰКП өңірлік дамыту басқармасының
сарапшысы;
 д-р Анжела Леке, Орталық Азия/ GIZ басқарушылық кадрларды
даярлау Бағдарламасының жетекшісі;
 Мади Рымжанов, «Даму» Кәсіпкерлікті дамыту қорының» ҰК
Атқарушы басшысы;
 Гүлнар Жұманова, ИНИИТ-дің бас маманы;
 Майра Сұлтанова, «Ассоциация выпускников международных
программ» қорының Басқарма Төрағасы.
4.4 Басқару кадрларын даярлау бағдарламасының қатысушы
елдердің Серіктестік конференция жұмысына қатысу
Ағымдағы жылы Германия тарапынан Басқару кадрларын даярлау
бағдарламасының
қатысушы
елдердің
Серіктестік
конференция
жоспарланбаған.
4.5 Қазақстан-герман басқару комитетінің кезекті отырысына
қатысу
2017 жылы Қазақстан-герман басқару комитетінің кезекті отырысына
өткізілмеді.
4.6 Құрал түлектерінің Ассоциациясын қолдау
Құрал түлектерінің Ассоциациясын қолдауды қамтамасыз ету мақсатында
«Атамекен» ҰКП мен Қазақстанның халықаралық бағдарламалар түлектерінің
қауымдастығымен Шартқа отырды (Қосымша 24. Қазақстанның халықаралық
бағдарламалар түлектерінің қауымдастығымен Шарт). Бағдарламадан кейінгі
2017 жылға бекітілген жоспарға сәйкес, кездесулер, семинарлар, іскерлік
ойындар, мастер-класстармен барлығы 5 іс-шара өткізілді. Іс-шараларға
қатысушылардың жалпы саны бойынша Астана, Алматы, Павлодар, Шымкент
және Ақтөбе
қалаларында өтті. Аймақтарда семинарлар «Кайдзен
философиясы» мен «ASTRUM» іскерлік ойындар негізінде өтті. (Қосымша 25.
Қазақстанның халықаралық бағдарламалар түлектерінің қауымдастығы
бойынша (семинар) ақпарат).
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5. Қосымша
Қосымша 1. Білім беру мекемесімен Шарт
Қосымша 2. Келісу туралы хаттар
Қосымша 3. Оқу кестесі мен бағдарламасы
Қосымша 4. бизнес-тренерлердің оқыту құралдары мен тізімі
Қосымша 5. бизнес-тренерлер түйіндемелері
Қосымша 6. Қатысушылардың сертификаттары
Қосымша 7. Барлық ағын бойынша қатысушылар саны
Қосымша 8. Бірінші ағынның қатысушылар тізімі
Қосымша 9. Екінші ағын бойынша қатысушылар тізімі
Қосымша 10. Үшінші ағынның қатысушылар тізімі
Қосымша 11. Төртінші ағын бойынша қатысушылар тізімі
Қосымша 12. Төртінші ағын бойынша қатысушылар тізімі
Қосымша 13. тағылымдамаға қатысушылардың тізімі
Қосымша 14. Кәсіпорынның егжей-тегжейлі даму жоспары
Қосымша 15. 2016 жылдың мониторингі бойынша кері байланыс қорытындысы
Қосымша 16. Әуе агенттікпен Шарт
Қосымша 17. Назарбаев жоғарға оқу орнына жіберілген хаттың көшірмесі
Қосымша 18. БАҚ жариялау үшін Шарт
Қосымша 19. БАҚ бойынша материалдар
Қосымша 20. Ағындар бойынша шақыру ақпараты, ақпарат жеткізілімдері
Қосымша 21. Аудио және бейнежазба бойынша шарты және DVD-дискілер
Қосымша 22. Конференцияны өткізу бойынша ақпарат
Қосымша 24. Қазақстанның халықаралық бағдарламалар түлектерінің
қауымдастығымен Шарт
Қосымша 25. Қазақстанның халықаралық бағдарламалар түлектерінің
қауымдастығы бойынша (семинар) ақпарат
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