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1. Жалпы ақпарат
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылдың 25 тамыздағы
№522 Қаулысымен бекітілген, «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау
және дамыту мемлекеттік 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.
Қызметтік міндеттерін орындау мақсатында «Атамекен» ҰКП мен
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (ары қарай – ҚР
ҰЭМ) арасында 2018 жылдың 2 ақпанында №141040004944180008/00
көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт)
келісіміне отырды. Жоғарыда аталған Шарт Қазақстан аумағында бизнестренингтерді және шетелде бизнес-тағылымдаманы ұйымдастыру арқылы,
Бағдарлама шеңберінде қызметтерін экономиканың басым секторларында
жүзеге асыратын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қолдауды
қарастырады.
Осы есепке 2018 жылдың жылдық 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 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 ортану бойынша Бағдарлама аясында экономиканың
басым секторларында қызмет атқарылады, кәсіпкерліктің орта және кіші
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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 (Кесте 1):
Кесте 1. Оқу бағдарламасы
№ Апта
Оқыту
Оқыту ұзақтығы
Мерзімі
түрі
1 Бірінші
Күндізгі Оқыту 10 (он) күнтізбелік күн
80
және
бөлім
ішінде
күніне
сегіз
екінші
академиялық сағат бойынша
апта
үздіксіз
2 Үшінші
Онлайн семинарлар және
40
апта
Сырттай консультациялар 5 (бес)
күгтізбелік күн ішінде, күніне
бөлім
сегіз
академилық
сағат
бойынша үздіксіз
Қосымша кеңестер
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 2018 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
жылдың 2 ақпанындағы ҚР ҰЭМ мен «Атамекен» ҰКП арасында көрсетілетін
қызметтерді мемлекеттік сатып алулар туралы №141040004944180008/00
Шартқа сай 2018 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 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 2018
жылдың 3 наурызында «Атамекен» ҰКП интернет-ресурсында жарияланды. Баға
ұсыныстарын қабылдау 2018 жылдың 14 наурызда аяқталды.
Көрсетілген мерзімде екі жеткізушіден баға ұсыныстары түсті: 1)
«Цифрлық техника және технология институты» АҚ құрылған Консорциум
мекемесі; 2). «КБТУ инжиниринг және ақпараттық технологиялар институты»
ЖШС мен «Қазақстан-Британдық техникалық университеті» АҚ құрылған
Консорциум мекемесі.
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.
Кейін қызметтерді сатып алу бойынша қызметтер қайта
ұйымдастырылып, өткізілді. Қайта сатып алу қызметтері туралы хабарлама
«Атамекен» ҰКП интернет-ресурсында 2018 жылдың 13 сәуірінде жарияланды.
Баға ұсыныстарын қабылдау 2018 жылдың 23 сәуірінде аяқталды.
Аталмыш аралықта тағы үш жеткізушіден баға ұсыныстары келіп түсті:
1) «Цифрлық техника және технология институты» АҚ құрылған Консорциум
мекемесі; 2) «КБТУ инжиниринг және ақпараттық технологиялар институты»
ЖШС мен «Қазақстан-Британдық техникалық университеті» АҚ құрылған
Консорциум мекемесі; 3) «Молодежь» ғылыми-зерттеу орталығы ЖШС.
Ұсынылған баға ұсыныстарын қарау қорытындысы бойынша комиссия
ашық дауыс беру арқылы Ереженің 31 бөлімінің 2 бөлімшесіне сай баға
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ұсыныстарын беру арқылы білім мекемесі бойынша қызметтерді сатып алу
болмады деп шешті.
Сонымен қатар, құжаттар мен ең аз сомасына сәйкестендіру талабына
байланысты 2018 жылы 2 мамырда 16:30-да комиссия мүшелері «КБТУ
инжиниринг және ақпараттық технологиялар институты» ЖШС мен «ҚазақстанБритандық техникалық университеті» АҚ құрылған Консорциум мекемесінің
өкілі, Ректордың кеңесшісі Құсайынова Раушан Бергенқызымен кездесу өтті.
«Атамекен» ҰКП тарапынан «Атамекен» ҰКП Төрағасының орынбасары
О.Қаржауов, Бюджеттік департаменті директорының орынбасары А.Изгалиев
және Өңірлік даму департаментінің 2 санатты сарапшысы Ә.Мұзатова қатысты.
Кездесу барысында әлеуетті Өнім берушіге Тапсырыс беруші тарапынан бір
мекемеден қызметтерді сатып алу туралы талаптары айтылды. Әсіресе әлеуетті
өнім берушілердің ұсынылатын коммерциялық ұсыныстарына сәйкес ең аз
мөлшерде қызмет көрсету туралы. Кездесу қорытындысы бойынша бір
мекемеден қызметтерді сатып алу шарттарына сәйкес «КБТУ инжиниринг және
ақпараттық технологиялар институты» ЖШС мен «Қазақстан-Британ
техникалық университеті» АҚ Консорциумы мекемесімен келісім-шартқа
отыруға шешім қабылданды.
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. Осылайша білім
мекемесі ретінде 2018 жылы білім мекесі болып «КБТУ инжиниринг және
ақпараттық технологиялар институты» ЖШС мен «Қазақстан-Британ
техникалық университеті» АҚ Консорциумы таңдалды, олармен №25/05/18НПП/1 шартқа 2018 жылдың 25 мамырында 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 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 бизнестренингтерге қатысу туралы ақпараттандырды. Құралға қатысқысы
келетіндерден түскен өтініштерді Аймақтық кәсіпкерлер палатасы мен
кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары қабылдады.
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Берілген сұранымдар негізінде сұранымдардың салаларға бөлінген құрама
тізімі, оқу жоспары мен сабақ кестесі жасалды (Қосымша №2. Келісу туралы
хаттар). Оқу бағдарламасы төрт оқу бөлімдеріне құралған:

Модуль 1. Басқарушылық құзіреттіліктер;

Модуль 2. Сыртқы экономикалық байланыстар саласындағы
құзіреттіліктер;

Модуль 3. Он-лай 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 №3. бизнес-тренерлердің тізімі мен оқыту ақпараттары). Құрал
қатысушыларын оқытуға шақырылған отандық және шетелдік бизнес-тренерлер
біліктілік талаптарына сай (Қосымша №4. бизнес-тренерлердің түйіндемелері).
Семинарларды өткізу үшін әр түрлі саладан 30 кәсіби бизнес-тренерлер
мен мамандар жұмылдырылды. Солардың ішінде 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, бизнесті басқару бағдарламасының докторы, бизнес-кеңесші
Даниил Осипов, «Технологияларды коммерцияландыру бойынша мамандар
альянсы» ЖШС басқару директоры, Дүниежүзілік банкінің «Өнімді
инновацияларды ынталандыру» жобасының технологиялық брокері Гомар
Қаженов, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік
басқару академиясының директоры, экономика ғылымдарының докторы Ерлан
Әбіл және тағы басқа да көптеген мамандар Қазақстан мен шет елдерде
сұранысқа ие тренерлер жұмылдырылды.
Сонымен қатар, іштей оқыту аяқталған соң қатысушылар бағдарламаның
үшінші сатысы, яғни «Онлайн семинарлар мен кеңес берулерге» өтеді.
Алдағы 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 12
жоғары дәрежелі бизнес тренер жұмылдырылды.
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Төменде әр қалада өткен онлайн-вебинарлардың суреттері көрсетілген
(сурет 1):

Петропавл қаласы, бизнестренер Бақыт Тасыбаев

Астана қаласы, бизнес-тренер
Мирослав Воронков

Павлодар қаласы, бизнестренер Даниил Осипов

Ақтөбе қаласы, бизнес-тренер
Анатолий Усманов

Алматы/Қызылорда қалалары, бизнестренер
Мамашева Самал

Талдықорған қаласы, бизнес-тренер
Ғани Абадан

Атырау қаласы, , бизнес –тренер Саринова Галина
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Вебинарлар келесі тақырып бойынша өтті (Қосымша №5: Онлайнвебинарлар бойынша оқу құралдары):

Бизнес жобаларды қаржыландыру – Бақыт Тасыбаев, «Intento»
ЖШС директоры, КИМЭП Университетінің Салық және Қаржылық Есептеу
бағдарламасының оқытушысы;

Кәсіпкерлікте заң бойынша сұрақтар – Анатолий Усманов, бизнесті
дамыту бөлімінің бастығы. Халықаралық экспорттық-импорттық сауда
келісімдерінде кез-келген деңгейде келісім-шарттарды, халықаралық сауда
келісім-шарттарын, келісімдер мен меморандумдарды дайындау және
дайындау, түпкілікті нәтижеге бағытталған тиімділігі жоғары және сапалы
жұмысты әзірлеу, енгізу және түзету, халықаралық шарттарды орындау:
төлемдер, жеткізуді жоспарлау және орындау (көліктік логистика),
талаптарды дайындау бойынша білікті маман.

Сату құралдары – Руслан Саринов, маркетинг саласының маманы,
интеграцияланған
логистика
және
сертификатталған
бизнесжаттықтырушы. «Ақтау теңіз сауда порты» республикалық мемлекеттік
кәсіпорнында, «Қазақстан темір жолы» республикалық мемлекеттік
кәсіпорнында, «Самұрық-Қазына» Корпоративтік университетінде, «Мұнай
сақтандыру компаниясы» ААҚ-ның Pragma-USAID корпорациясының және
басқа да мекемелердің сұранысы бойынша жаттықтырушылық және
консалтингтік жұмыс жүргізген;

Маркетинг – Мирослав Воронков, ТМД елдеріндегі FreshBiz бизнесойыншыларының
сертификатталған
жаттықтурышысы,
Мәскеу
қаласындағы ресейлік «FreshBiz Review» журналының бас редакторы, Ұйымның
стратегиялық дамуы. Басқару дағдыларын дамыту. Мәселелерді талдау және
шешім қабылдау. Көшбасшы және басқару көшбасшылығы. Кеңейтілген
келіссөздер стратегиясы. ТОП көшбасшыларының құзыреттерін дамыту.
Ұйымдастыру персоналын басқару. Сапаны бақылау бойынша жетекші бизнестренер. Біліктілік түрлері: Бизнес-тренинг. Стратегиялық сессиялар. Бағалау.
Жеке жаттықтыру. FreshBiz іскерлік ойындар бас жүргізушісі;

Презентацияларды әрлеу жолдары – Ғани Абадан, Қазақстандағы
және одан тыс жерлердегі тренингтер өткізу бойынша мол тәжірибесі бар
кәсіби бизнес-тренер, @look.tm журналына сәйкес «7 табысты қазақтар»
тізіміне кіреді. Соңғы 3 жылда 6000-нан астам адамды оқытқан, «Youth
Business International» халықаралық бизнес-қоғамының сертификатталған
тәлімгері және бизнес-тренері, ҚР «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер
палатасының бизнес-тренері, «MOST ең жас кәсіпкерлер клубының»тәлімгері,
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры »АҚ-ның бизнес-кеңесшісі, Abadan &
Company »консалтингтік компаниясының бас серіктесі, Қазақстан
Республикасындағы IKEA жиһаздарын жеткізу компаниясының 4Room
(http://www.iget.kz/) негізін қалаушысы;

Өзгерістер мен жаңа жаңалықтарды басқару – Самал Мамашаева,
сертификатталған бизнес-жаттықтырушы, кеңесші, персоналды басқару,
сату, бизнес-процестер бойынша сарапшы, Іскерлік әкімшілік магистрі (MBA),
жетекші лауазымдардағы тәжірибесі мол/Гүлзира Естекова, корпоративтік
оқыту орталығының директоры, экономика ғылымдарының кандидаты, PhD,
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ҚБТУ жоағарғы оқу орныныңдоценті, сертификатталған бизнесжаттықтырушы;

Жобаларды басқару мен тасымалдау – Гүлмира Бодаубаева,
экономика ғылымдарының кандидаты, «Кеден одағы елдерінің көліктіклогистикалық
жүйелерінің
интеграциясының
проблемалары
мен
перспективалары» жобасының жетекшісі, Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Экономика институтында
құрылымдық бөлімшелердің қызметін үйлестірушы, «Экономиканың нақты
секторларының проблемаларын дамыту» бөлімшесінің аға ғылыми қызметкері,
10 шақты ғылыми жобаның орындаушысы, логистика проблемасы бойынша 40
аса шығарылымдары бар, конференция мен семинарлардың қатысушысы:
Астана экономикалық форумы, «Эксперт-200-Қазақстан» Ірі бизнестің
экономикалық форумы, ICALT-2015 конференциясы», Франция;

Бизнес жоспарды таныстыру - Әсел Жұмасейітова, ҚБТУ
профессоры. PhD, Кәсіптік құзыреттілік бағытында: экономикалық
интеграция аясында стратегиялық жоспарлау, Еуроодак, ЕурАзЭК,
халықаралық бизнестің тәуекелдері. «Халықаралық бизнес - XXI ғасырдың
шындықтары» (2014 ж.) «Ғаламдық бәсекеге қабілетті кеңістікте
экономикалық интеграция әдіснамасы» кітабының авторы (2009).
Сонымен қатар, алдын ала мақұлданған бағдарламадан тыс қосымша
вебинар өткізу мақсатында бизнес-тренерлер шақырылды. Шақырылған бизнестренерлер: «Қызметкерлерді ынталандыру», «Қызметкерлерді басқару»,
Анатолий Усманов «Халықаралық ынтымақтастықтың негізгі мәселелері» және
Алина Кузьмина «Персоналды басқару».
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
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. Тренер Әсел Жұмасейітова бизнес дамыту бойынша кеңес берду, Тренер
Мирослав Воронков қызметкер бойынша мәселерді шешу, стратегиялық және
тактикалық жағдайлар, стратегия бойынша жұмсақтылықты дамыту бойынша
кеңес берді. Тренер Галина Саринова қатысушыларды қызметкерлерді басқару
бойынша кеңес берді. 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):
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Кесте 2. Сараптама нәтижесі Бизнес жоспар құру бойынша негізгі
мәселелер:
Бизнес жоспар құру бойынша
Негіздеме
негізгі 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, 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 бизнес-тренерлердің тікелей
бақылауымен өз кәсіпорындарының немесе өнімдерінің бизнес-жоспарларын
құрды.
2.1 Оқытудың барлық ағындары туралы есеп
2018 жылы мамыр мен қазан айлары аралығында барлығы 569 адам бизнестренингтен өтті. Шарттың шарттарына сәйкес Құралдың оқытушылар саны 500ден кем болмауы тиіс (Қосымша №6. Барлық ағын бойынша қатысушылар саны)
(Кесте 3).
Кесте 3. 2018 жылдың сабақ кестесі мен қатысушылар саны
Қатысушылар
Топтар
Ағын
Оқу кезеңі
Қала
саны
саны
28 мамыр – 15
3
1
Астана
54
маусым
11 маусым – 29
5
2
Алматы
125
маусым
25 маусым – 13
2
Петропавл
31
шілде
2
3
9 шілде – 27 шілде
Павлодар
39
23 шілде – 10
2
Талдықорған
40
тамыз
6 тамыз – 24
2
Астана
37
тамыз
4
20 тамыз – 7
4
Ақтөбе
88
қыркүйек
12

5

1 қыркүйек – 19
қыркүйек
3 қыркүйек – 21
қыркүйек
17 қыркүйек – 5
қазан

Алматы

87

Қызылорда

35

Атырау

33

Барлығы

569

4
2
2
28

Білім беру бағдарламаларын іске асырудың ресми басталуы 2018 жылдың
28 мамыр күні Астана қаласынан басталды. Одан әрі Алматы, Петропавл,
Павлодар, Талдықорған, Ақтөбе, Қызылорда, Атырау, сонымен қатар, Астана
және Алматы қалаларында қайталанып өтті.
Оқу өткен мекенжайлар (Кесте 4):
Кесте 4. Оқу орындарының мекен – жайы
Астана қ.
Астана қаласы, Абай даңғылы 13 («Сарыарқа»
даңғылының қиылысы), 3-қабат, 301, 302, 303
кабинеттері.
Алматы қ.
Төле би к., 59 үй
(Қазақcтан-Британ техникалық университетінің
ғимараты (ескі алаң), Панфилов к. арқылы кіру, 410414 аудиториялары, 4 кабат)
Петропавл қаласы
Петропавл қаласы, Интернациональная көшесі 2,
Орталық Азия университеті,
Павлодар қаласы, Ломов көшесі 64, С.Торайғыров
Павлодар қаласы
атындағы
Павлодар мемлекеттік университеті
Астана қаласы
Астана қаласы, Ықылас Дүкенұлы көшесі 29, «ТұранАстана» университеті
Ақтөбе қаласы
Ақтөбе қаласы, Ә.Молдағұлова көшесі Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті,
№2 бас ғимарат, №1 аудитория
Алматы қаласы
Алматы қаласы, Төле би көшесі 59, Қазақ-Британ
Техникалық Университетінің 725 және 726
аудиториялары жанында «Баспасөз Орталығы»,
Қвзыбек би көшесі жағындағы кіреберіс
Қызылорда қаласы
Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі 29А, Қорқыт
ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті
Атырау қаласы
Уалиханов көшесі, 6, «Құсайын Т.К.» бизнес
орталығы
Бизнес-тренингтер 160 сағат оқу жоспарына сәйкес жүргізілді және
теориялық пен практикалық топтарды қамтитын іштей оқытудан және онлайнсеминарлар мен кеңестерден тұратын сырттай оқытуды қамтыды. Одан әрі
қосымша кеңес беру сағаттары жүргізілді. Оқыту күні 8 академиялық сағатқа
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ұзартылады, екі жұп 4 академиялық сағатқа ұзартылады. Бір күн ішінде кофебрейк пен түскі ас (1 сағат) екі үзіліс бар.
2018 жылы бойынша өткізілген тренинтер саны - 650, соның ішінде:
 бетпе-бет семинарлар – 560;
 вебинарлар – 90.
Қатысушылардың қатысу көрсеткіші қатынасу журналында тіркелінеді.
Оқыту табысты аяқтау үшін қатысушы кем дегенде 85% сыныптарға қатысу
керек.
Атамекен» ҰКП қызметкерлерімен барлық дәрісханалар, демалыс және қарымқатынас 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 155 адамды бесінші ағында құрады (сызба 1).
Сызба 1.Барлық ағын бойынша қатысушылар саны
Кезеңдер құрылымы
155
125

125
110

51

1 ағын

2 ағын

3 ағын

4 ағын

5 ағын

Аймақтар бойынша қарағанда, қатысушылар санының ең көбі Алматы
қаласында – 143 адам немесе 25,1% болды. Сонымен қатар, басқа аймақтардың
ішінен Алматы облысын (80 адам немесе 14%), Астана қаласын (74 адам немесе
13%), Ақтөбе облысын (47 адам немесе 8,3%) және Павлодар облысын (43 адам
немесе 7,5%) атам өтуге болады.
Осындай көрсеткіштер ең алдымен ШОК аймақтардағы дайындылығына
байланысты болып келеді. (Сызба 2).
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Сызба 2. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылар саны
Аймақтық құрылым
Солтүстік Қазақстан облысы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Павлодар облысы
Маңғыстау облысы
Қызылорда облысы
Қостанай облысы
Қарағанды облысы
Батыс Қазақстан облысы
Жамбыл облысы
Шығыс-Қазақстан облысы
Атырау облысы
Ақтөбе облысы
Алматы облысы
Ақмола облысы
Алматы қаласы
Астана қаласы

5,1%
1,2%
7,6%
0,4%
6,2%
2,3%
5,3%
0,9%
1,8%
2,1%
4,0%
8,3%
14,1%
2,8%
25,1%
13%

Сала бойынша көрсеткіштерде барлық ағын қатысушыларының басым
көптігі Агроөнеркәсіптік кешен – 149 адам (26%), Жеңіл өнеркәсіп – 92 адам
(16%) адамды құрайды. (Сызба 3).
Басқа көрсеткіштер төмендегідей (Кесте 5):
Кесте 5. Экономиканың әр саласында қызмет ететін қатысушылардың
салалық құрылымы
1 Тау-кен қазу өнеркәсібі
3
1%
Құрылыс материалдарын және металл емес
2 минералды өнімді өндіру
13
2%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

15

29
18
37
24
31
57
80
18
9
9

5%
3%
7%
4%
5%
10%
14%
3%
2%
2%

Сызба 3. Экономиканың әр саласында қызмет ететін қатысушылардың
салалық құрылымы
Салалық құрылым
Басқа кызметтер

2%

Өнер, сауық және демалу

2%

Денсаулық сақтау және әлеуметтік…

3%

Білім беру

14%

Кәсіби, техникалық және ғылыми қызмет

10%

Ақпарат және байланыс

5%

Туризм

4%

Көлік және қоймалау

7%

Өнеркәсіптің басқа да түрлері

3%

Металлургия, металл өңдеу және…

5%

Құрылыс материалдарын және металл…

2%

Жеңіл өнеркәсіп
Тау-кен қазу өнеркәсібі

16%
1%

Агроөнеркәсіптік кешен

26%

Бес ағын бойынша бизнесті жүргізуді ұйымдастыру-құқықтық үлгісі
бөлігінде қарасақ, қатысушылардың басым бөлігі Жеке кәсіпкер (ЖК) – 261 адам
(45,9%) қызмет етуші кәсіпорын жетекшілері болды. Жауапкершілігі шектеулі
серістестігі (ЖШС) ретінде 252 адам (44,3%) болды. Басқа көрсеткіштер
төмендегідей:(сызба 4) (Кесте 6).
Кесте 6. Қатысушылар саны бойынша ұйымдастырушылық – құқықтық
құрылымы
Ұйымдастырушылы-құқықтық
құрылым
Саны
%
ШҚ
38
6,7%
ӘКК
16
2,8%
ҚҚ
1
0,2%
ЖММ
1
0,2%
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Сызба 4. Қатысушылар саны бойынша ұйымдастырушылық – құқықтық
құрылымы
Ұйымдастырушылық - құқықтық құрылым
0,2%

0,2%

44,3%

45,9%

2,8%
ЖК

ШҚ

6,7%
ӘКҚ

ЖШС

ҚҚ

ЖММ

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай:
оқуға қатысушы компаниялардың біразы шағын бизнеске жатады – 96% (547
қатысушы). Орта бизнеске жатушылар саны 22 кәсіпорын (4%) (Сызба 5).
Сызба 5. Кәсіпорын мәртебесі бойынша қатысушылар саны
Кәсіпорын мәртебесі
4%

96%
шағын

орта

Барлық ағынның гендерлік арақатынастың көрсеткіші бойынша оқуға
қатысушылардың көбі ерлер 51% (293 адам), жобада әйелдердің үлесі – 49% (276
адам) құрайды. (Сызба 6).
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Сызба 6. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы
Гендерлік арақатынас

51%

49%

Ерлер

Әйелдер

2018 жылы оқуға қатысушы жас кәсіпкерлердің жас ерекшелігіне келер
болсақ, 16-29 жас аралығындағы жас кәсіпкерлер 111 адамның 20% құраса, орта
жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) 376 адамның 66% құрады.
Сонымен қатар, зейнет алды жастағылар 46 адамның 8%-ы және зейнет
жасындағыдар 36 адамның 6% құрады (Сызба 7).
Сызба 7. Қатысушылардың жас арақатынасы
Жас арақатынасы
20%
8%

6%

66%

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 күнде сауалнама жүргізілді (Қосымша №7. Барлық
ағын бойынша сауалнама қорытындылары). Қатысушылар әр тренингтері
бойынша сауалнамаға жауап беріп отырды. Сонымен қатар, барлық ағындар
барысында екі мәрте кофе-брейктер 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
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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 коммуникация» (5 баллдың 5 баллы), «бизнесжоспарды талқылау (5 баллдың 4,958 баллы), «басқарушылық қасиеттерді
дамыту» (5 баллдың 4,93 баллы), «Тиімді презентация» (4,925 балл 5-тен),
«тиімді жұмысты басқару» (5 баллдың 4,91 баллы), «келіссөздер жүргізу
процесінің психологиясы және жоспарлау. Келіссөздер технологмясы» (5
баллдың 4,91 баллы). Қатысушылардың арасында қызығушылық аз танытқан
«шетелдік компанияларға шарттарды дайындау» (5 баллдың 4,34 баллы) және
«бизнес жобаларды қаржыландыру» (5 баллдың 4,662 баллы) болып табылады
(Сызба 8).
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Сызба 8. Сауалнама қорытындысы бойынша өткізілген тренингтер
рейтингі
"Іскерлік байланыстар" құралы аясында сауалнама
қорытындысы бойынша тренингтер рейтингі
Жанжалды араласу және тұлғааралық дағдылар
инновациялық менеджмент
уақытты басқару
жоспарлау және келіссөз процесінің…
тиімді делегация дағдылары
Халықаралық мәселелердің негізгі сұрақтары
бизнес-жоспарды талқылау
Еуропалық Одақ экономикасының негіздері
техникалық-экономикалық негіздеме
негізгі басқару құзыреті
Сіздің компанияңыздың немесе өніміңіздің …
тиімді презентациялар
команда менеджменті. команда құру
маркетинг
шетелдік серіктестерді іздеу
шетелдік серіктестермен келіссөздер жүргізу
шетелдік серіктестерге сұраныс пен шарт…
клиентке бағдар беру
команда құру
көшбасшылықты дамыту
мәдениетаралық қарым-қатынас
бизнес-жоспарлау
халықаралық жобаларды басқару
персоналды басқару
бизнес-жобаларға қаржылық қолдау көрсету
жобаны қаржылық талдау
сапаны бақылау
бизнес-процестерді цифрландыру
іскери қарым-қатынас
инвестиция тарту
Жобаны басқару және логистика

4,838
4,805
4,822
4,91
4,91
4,78
4,958
4,901
4,78
4,856
4,88
4,925
4,813
4,8
4,809
4,841
4,34
4,838
4,84
4,93
4,8
4,767
4,875
4,86
4,662
4,77
4,9
4,875
5
4,75
4,8

Сонымен
бірге,
бизнес-тренерлердің
рейтингі
құрылды.
Тыңдаушылардың пікірінше, Зафирополоса Николастың, Ұлыбританиядан
келген ҚБТУ профессоры Чемеренко Андрейдің, Ресейден келген бизнестренерлердің сабақтары ең қызықты болып саналды – 5 баллдың ішіндегі 5
баллы. Жалпылай айтқанда жобаға қатысушылардың пікірінше бизнестренерлерді таңдау барысы жоғары дәрежеде өткенін атап өтті (Сызба 9).
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Сызба 9. Сауалнама қорытындысы бойынша бизнес-тренерлердің
рейтингі

"Іскерлік байланыстар" құралы аясында сауалнама
қорытындысы бойынша бизнес-тренерлердің рейтингі
Мамырбаев Алмас
Вячеслав Попов
Бодаубаева Гульмира
Бегайдарова Жанна
Кажкенов Гомар
Абиль Ерлан
Калмагамбетова Айнур
Цигельманн Ирина
Усманов Анатолий
Кузьмина Алина
Осипов Даниил
Сапыбекова Айжан
Макан Кайсар
Зафирополос Николас
Чемеренко Андрей
Мамутова Айгерим
Саринов Руслан
Лаптиева Наталья
Арай Успаева
Саринова Галина
Тасыбаев Бахыт
Даулетбаев Чингиз
Менсеитов Рамис
Мамашаева Самал
Айтмагамбетова Ляззат
Акбердиев Арман
Воронков Мирослав
Абадан Гани
Джумасейтова Асель
Естекова Гульзира

4,7
4,75
4,85
4,795
4,84
4,86
4,89
4,82
4,63
4,9
4,63
4,8
4,93
5
5
4,8
4,895
4,79
4,79
4,79
4,77
4,87
3
4,59
4,81
4,99
4,84
4,895
4,98
4,88

2.2 Оқудың бірінші ағынын іске асыру туралы есеп
Оқудың бірінші ағыны 2018 жылы 28 мамыр мен 15 маусым аралығында
Астана қаласында өтті. Барлығы 54 адам әр топта 18 адамнан тұратын 3 топта
оқытылды. (Қосымша №8. Бірінші ағынның қатысушылар тізімі).
Бірінші кезеңнің аймақтық құрылымының көрсеткіші бойынша ең көп
келген Астана қаласынан болып табылады (31 адам немесе 57,4%). Ақмола
облысынан 6 адам (11,1%), ШҚО– 2 адам (3,7%), Қарағанды облысы – 8 адам
(14,8%), БҚО - 3 адам (5,6%), Ақтөбе, Алматы, Павлодар, ОҚО облыстарынан 1
адамнан қатысты (1,9%). Бұндай көрсеткіш ең алдымен тренингтердің өтетін
жеріне байланысты (Сызба 10).
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Сызба 10. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылардың саны
Аймақтық құрылым
57,4%

14,8%

11,0%
5,5%

1,9%

3,7%

1,9%

1,9%

1,9%

Оқудың бірінші кезеңіндегі қатысушыларды салалық тұрғыдан қарағанда,
басым көпшілігі Ауыл шаруашылығы саласының өкілдері болып табылады – 7
адам (13%) (Сызба 11).
Басқа салалар бойынша қатысушылардың құрылымы төмендегідей көрініс
тапты:
Жеңіл өнеркәсіп – 11 адам (20%);
Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 5 адам (9%);
Көлік және жинақтау – 3 адам (6%);
Құрылыс материалдарын жасау – 1 адам (2%);
Туризм – 4 адам (7%);
Ақпарат және байланыс – 4 адам (7%);
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет – 6 адам (11%);
Білім беру – 5 адам (9%);
Тау-Кен өндірісі – 1 адам (2%);
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер – 2 адам (4%);
Өнер, ойын-сауық және демалыс – 1 адам (2%);
Басқа өнеркәсіп түрлері – 4 адам (8%).

22

Сызба 11. Салалық құрылым бойынша қатысушылардың саны
Салалық құрылым
Басқа өнеркәсіп түрлері

7%

Өнер, ойын-сауық, демалыс

2%

Денсаулық сақтау саласы

4%

тау-кен өндірісі

2%

Білім беру

9%

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

11%

Ақпарат және байланыс

7%

Туризм

7%

Құрылыс материалдарын жасау

2%

Көлік және жинақтау

6%

Металлургия, металл өңдеу және машина…

9%

Жеңіл өнеркәсіп

20%

Ауыр шаруашылығы

13%

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан қарағанда,
бірінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖШС-та қызмет етуші
кәсіпорын жетекшілері болды - 30 қатысушы (55,6%). ЖК ретінде - 23 қатысушы
(42,6%), ШҚ ретінде – 1 адам (1,8%) (Сызба 12).
Сызба 12. Ұйымдастырушылық – аймақтық құрылым бойынша
қатысушылардың саны
Ұйымдастырушылық-аймақтық құрылым

42,6%

55,6%

1,8%

ЖШС

ЖК

ШҚ

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай:
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 51
қатысушы (94%). Орта бизнеске жататындардың саны - 3 қатысушы (6%) (Сызба
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Сызба 13. Қатысушылардың саны бойынша кәсіпорындар мәртебесі
Кәсіпорындар мәртебесі
6%

94%

шағын

орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде көрініс
тапсы: ерлер - 30 адам (жалпы тыңдаушылардың 56% құрайды), әйелдер – 24
адам (жалпы тыңдаушылардың 44% құрайды) (Сызба 14).
Сызба 14. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы
Гендерлік арақатынас

44%
56%

Ерлер

Әйелдер

Оқудың бірінші кезеңіне қатысушы жас кәсіпкерлердің жас ерекшелігіне
келер болсақ, ең жастар 18-29 жас аралығындар 24% құрады (немесе 13 адам),
орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) барлық
қатысушылардың 70% құрады (38 адам). Зейнет жасындағылар (58 жастан
асқандар) 4% құрады (2 адам) құраса, зейнет алды жастағылар (50-57 жас
аралығындағылар) 2% (1 адам) құрады (Сызба 15).
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Сызба 15. қатысушылардың жас арақатынасы бойынша есеп
Жас арақатынасы
70%

24%

2%
4%

Жастар

Орта буын

Зейнет алды жастағылар

Зейнет жасындағылар

Бірінші ағын аясында бағдарламаның тиімділігі мен бизнес-тренерлердің
сапасын анықтау барысында сауалнама жүргізілді (Қосымша №9. Бірінші
ағынның сауалнама қорытындылары). Бағалау парақтарының талдау
көрсеткіштеріне сәйкес қатысушылардың пікірлері бойынша келесі тренингілер
жоғары тиімділікті көрсетті: «Бизнес жоспарды талқылау», «Халықаралық
ынтымақтастықтың негізгі мәселелері» (тренер Ә.Жұмасейітова), «Тиімді
презентация» (тренер Л.Айтмағанбетова), «Халықаралық жоба менеджменті
(тренер Ч.Даулетбаев), «Командалық менеджмент» (тренер Қ.Мақан),
«Компания немесе тауарды таныстыру, ұсыну» (тренер А.Ақбердиев.
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 2018 жылы 11 маусым мен 29 маусым аралығында
Алматы қаласында өтті. Барлығы 125 адамнан құралатын әр топта 25 адамнан
тұратын 5 топта оқытылды (Қосымша №10. Екінші ағын бойынша қатысушылар
тізімі).
Екінші ағынға қатысушылардың аймақтық құрылымы төмендегідей
көрініс тапты:
Кесте 7. Аймақтық құрылым бойынша екінші ағынның қатысушылар
саны
1 Алматы қ.
95
76%
2 Алматы обл.
13
10,4%
3 Астана қ.
6
4,8%
4 Жамбыл обл.
5
4%
5 Қарағанды обл.
2
1,6%
6 Ақмола обл.
1
0,8%
7 Ақтөбе обл.
1
0,8%
8 Қостанай обл.
1
0,8%
9 ОҚО
1
0,8%
Барлығы:
125
100%
Екінші ағынның нәтижесіне сәйкес аймақтық құрылым кезеңінде Алматы
қаласынан 95 кәсіпкер қатысты. Одан әрі Алматы облысы – 13 қатысушы (Сызба
16).
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Сызба 16. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылар саны
Аймақтық құрылым
76,0%

10,4%
4,8%

4,0%

1,6%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

Оқудың екінші кезеңінде бойынша қатысушылардың салалық құрылымы
төмендегідей көрініс тапты (Сызба 17):
- Ауыр шаруашылығы – 15 (12%);
- Өнеркәсіптің басқа да секторлары– 4 (3%);
- Денсаулық сақтау– 5 (4%);
- Ақпарат және байланыс – 9 (6%);
- Өнер, ойын-сауық және демалыс – 4 (3%);
- Жеңіл өнеркәсіп – 26 (21%);
- Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 2 (2%);
- Білім беру – 27 (22%);
- Құрылыс материалдары мен өзге де металл емес минералды өнімдер
өндіру– 2 (2%);
- Өзге де қызмет түрлерін көрсету– 4 (3%);
- Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет– 16 (13%);
- Көлік және жинақтау – 5 (4%);
- Туризм – 5 (4%);
- Тау-кен өндірісі – 1 (1%).
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Сызба 17. Салалық құрылым бойынша қатысушылар санынң пайыздық
көрсеткіші
САЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМ
3%
3%

1% 2%1%

3%
4%

22%

4%
4%
7%
21%
12%
13%
Білім беру
Жеңіл өнеркәсіп
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Ауыр шаруашылығы
Ақпарат және байланыс
Денсаулық сақтау
Транспорт и складирование
Туризм
Өнеркәсіптің басқа да секторлары
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Өзге де қызмет түрлерін көрсету
Металлургия, металл өңдеу және машина жасау
Құрылыс материалдары мен өзге де металл емес минералды өнімдер өндіру
Тау-кен өндірісі

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан қарағанда,
екінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі Жеке кәсіпкерлер – 62 адам
(50%) болып табылады. ЖШС ретінде 60 адам (48%), Шаруа қожалықтары
ретінде – 3 адам (2%) (Сызба 18).
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Сызба 18. Қатысушылар бойынша аймақтық-құрылым көрсеткіші
Ұйымдастырушылық - құқықтық құрылым
2%

50%
48%

ЖК

ЖШС

ШҚ

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай,
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 124
қатысушы (99%), орта бизнес – 1 қатысушы (1%) (Сызба 19).
Сызба 19. Қатысушылар мәртебесі бойынша кәсіпорындар мәртебесі
Кәсіпорындар мәртебесі
1%

99%

кіші

орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде көрініс
тапсы: ерлер - 52 адам (жалпы тыңдаушылардың 42% құрайды), әйелдер – 73
адам (жалпы тыңдаушылардың 58% құрайды (Сызба 20).
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Сызба 20. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы
ГЕНДЕРЛІК АРАҚАТЫНАСЫ

58%

ӘЙЕЛ

42%

ЕР

Оқудың екінші кезеңіне қатысушы жас кәсіпкерлердің жас ерекшелігіне
келер болсақ, ең жастар 17-29 жас аралығындар 16 % құрады (немесе 20 адам),
орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) барлық
қатысушылардың 70% құрады (88 адам). Зейнет алды жастағылар (50-57 жас
аралығындағылар) 8% (10 адам) болса, зейнет жасындағылар (58 жастан
а
с
Сызба 21. Қатысушылардың жас мөлшері ара қатынасы
қ
а
Жас мөлшері арақатынасы
н
д
Зейнет жасы
6%
а
р
)
Зейнет алды жастағылар
8%
6
%
қ
ұ
р
а
д
ы

Орта буын

Жастар

70%

16%

(
7
а
д
а
м
)
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Алматы қаласында өткен оқу барысы төмендегідей:

Екінші ағын аясында бағдарламаның тиімділігі мен бизнес-тренерлердің
сапасын анықтау барысында сауалнама жүргізілді (Қосымша №11. Екінші
ағынның сауалнама қорытындылары).
2.4 Оқудың үшінші ағынын іске асыру туралы есеп
Оқудың үшінші ағыны 2018 жылы 25 маусым мен 10 тамыз аралығында
Петропавл, Павлодар, Талдықорған қалаларында өтті:
- Петропавл қаласы – әр топта 15 және 16 адамның қатысуымен екі топта,
яғни 31 адам;
- Павлодар қаласы – әр топта 19 және 20 адамның қатысуымен екі топта,
яғни 39 адам;
- Талдықорған қаласы – әр топта 20 адамды құрайтын екі топта, яғни 40
адам.
Барлығы 110 адам оқытылды. (Қосымша №12. Үшінші ағынның
қатысушылар тізімі).
Үшінші ағынның аймақтық құрылымының көрсеткіші бойынша ең көп
келген Алматы облысынан (40 адам немесе 36%) және Павлодар облысынан (38
адам немесе 35%) болып табылады (Сызба 22).
Қалған аймақтардағы көрсеткіш мынадай:
- ШКО – 3 адам немесе 3%;
- СҚО – 29 адам немесе 26%.

31

Сызба 22. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылардың саны

Аймақтық құрылым

36%

35%
26%
3%

Алматы обл.

Павлодар обл.

ШҚО

СҚО

Оқудың үшінші ағынындағы қатысушыларды салалық тұрғыдан
қарағанда, басым көпшілігі Ауыл шаруашылығы саласының өкілдері болып
табылады – 47 адам (42,7%), Жеңіл өнеркәсіп – 14 адам (12,7%), Көлік және
жинақтау – 12 адам (10,9%) (Сызба 23).
Басқа салалар бойынша қатысушылардың құрылымы төмендегідей
көрініс тапты:
Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 8 адам
(7,3%);
Құрылыс материалдарын және металл емес минералды өнімді
өндіру – 4 адам (3,8%);
Туризм – 4 адам (3,6%);
Ақпарат және байланыс – 4 адам (3,6%);
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер – 1адам (0,9%);
Өнер, ойын-сауық және демалыс – 1 адам (0,9%);
Басқа кызметтер – 1 адам (0,9%);
Өнеркәсіптің басқа секторлары – 2 адам (1,8%)
Білім беру – 8 адам (7,3%);
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет – 4 адам (3,6%).

32

Сызба 23. Салалық құрылым бойынша қатысушылардың саны

Салалық құрылым
1,8%
Өнеркәсіптің басқа секторлары
0,9%
Басқа кызметтер
0,9%
Өнер, ойын-сауық және демалыс
0,9%
Денсаулық сақтау
7,3%
Білім беру
3,6%
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
3,6%
Ақпарат және байланыс
3,6%
Туризм
3,8%
Құрылыс материалдарын және металл…
10,9%
Көлік және жинақтау
7,3%
Металлургия, металл өңдеу және…
12,7%
Жеңіл өнеркәсіп
Ауыл шаруашылығы

42,7%

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, үшінші ағындағы қатысушылардың үлесі ЖШС-та қызмет етуші
кәсіпорын жетекшілері - 49 қатысушы (45%). ЖК ретінде - 41 қатысушы (37%),
ШҚ ретінде – 13 адам (12%) және ӘКК – 7 адам (6%) болып табылады (Сызба
24).
Сызба 24. Ұйымдастырушылық – аймақтық құрылым бойынша
қатысушылардың саны

Ұйымдастырушылық – аймақтық
құрылым
6%

12%
45%

37%

ЖШС

ЖК

ШҚ

ӘКК

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай:
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 100
қатысушы (91%). Орта бизнеске жататындардың саны – 10 қатысушы (9%)
(Сызба 25).
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Сызба 25. Қатысушылардың саны бойынша кәсіпорындар мәртебесі
Кәсіпорындар мәртебесі
9%

91%

шағын

орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде
көрініс тапсы: ерлер - 66 адам (жалпы тыңдаушылардың
60% құрайды), әйелдер – 44 адам (жалпы тыңдаушылардың 40% құрайды)
(Сызба 26).
Сызба 26. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы
Гендерлік арақатынас

40%

60%

Ерлер

Әйелдер

Оқудың үшінші ағынына қатысушы жас кәсіпкерлердің жас ерекшелігіне
келер болсақ, ең жастар 16-29 жас аралығындар 25% құрады (немесе 27 адам),
орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) барлық
қатысушылардың 63% құрады (69 адам). Зейнет жасындағылар (57 жастан
асқандар) 7% құрады (8 адам) құраса, зейнет алды жастағылар (50-56 жас
аралығындағылар) 5% (6 адам) құрады (Сызба 27).
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Сызба 27. қатысушылардың жас арақатынасы бойынша есеп
Жас арақатынасы
63%

25%
7%
5%

Жастар

Орта буын

Зейнет алды жастағылар

Зейнет жасындағылар

Үшінші ағын аясында бағдарламаның тиімділігі мен бизнес-тренерлердің
сапасын анықтау барысында үш апталық оқыту өткізілгеннен кейін сауалнама
жүргізілді (Қосымша №13. Үшінші ағын бойынша сауалнама қорытындылары).
Бағалау парақтарының талдау көрсеткіштеріне сәйкес қатысушылардың
пікірлері бойынша келесі тренингілер жоғары тиімділікті көрсетті: «Бизнес
жоспарды талқылау» (тренернер Ә.Жұмасейітова, Ч. Даулетбаев), «Компания
немесе тауарды таныстыру, ұсыну», «Келіссөз жүргізум психологиясы және
жоспарлау. Келіссһз жүргізу технологиясы» (Тренер А.Ақбердиев),
«персоналды басқару» (тренер Г.Саринова).
Сонымен қатар, фотоесеп ретінде үшінші ағыннын оқу процесі
төмендегідей:

Петропавл қаласындағы оқу
процесі
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Павлодар қаласындағы
оқу процесі

Талдықорған қаласындағы оқу
процесі

2.5 Оқудың төртінші ағынын іске асыру туралы есеп
Оқытудың төртінші ағыны 2018 жылы 6 тамыз бен 7 қыркүйек
аралығында Астана және Ақтөбе қалаларында өтті:
- Астана қаласы –әр топта 19 және 18 адамның қатысуымен екі топта,
яғни 37 адам;
- Ақтобе қаласы – әр топта 22 адамнан тұратын 4 топта, яғни адам.
Барлығы 125 адам оқытылды (Қосымша №14. Төртінші ағын бойынша
қатысушылар тізімі).
Төртінші ағынға қатысушылардың аймақтық құрылымында ең көбі
болған Ақтөбе облысынан 45 адам (36%) және Астана қаласынан 36 адам (28%)
(Сызба 28).
Қалған аймақтардағы көрсеткіш төмендегідей көрініс тапты:
- Алматы обл.
1 (1%)
- Жамбыл обл.
1 (1%)
- ШҚО
2 (2%)
- Ақмола обл.
8 (6%)
- Қостанай обл.
7 (6%)
- БҚО
1 (1%)
- Қарағанды обл.
15 (12%)
- ОҚО
3 (2%)
- Маңғыстау обл.
2 (2%)
- Павлодар обл.
4 (3%)
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Осындай көрсеткіш оқытудың өтетін жерлеріне байланысты.
Сызба 28. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылар саны

Аймақтық құрылым
2%
6%

1%

2%

1%

2% 3%
36%

12%

6%
28%

1%

Ақтөбе обл.

Астана қ.

Алматы обл.

Жамбыл обл.

ШҚО

Ақмола обл.

Қостанай обл.

БҚО

Қарағанды обл.

ОҚО

Маңғыстау обл.

Павлодар обл.

Оқудың төртінші ағыны бойынша қатысушылардың салалық құрылымы
төмендегідей көрініс тапты (Сызба 29):
- Ауыр шаруашылығы – 28 (22%);
- Өнеркәсіптің басқа да секторлары– 6 (5%);
- Денсаулық сақтау– 3 (2%);
- Ақпарат және байланыс – 3 (2%);
- Өнер, ойын-сауық және демалыс – 2 (2%);
- Жеңіл өнеркәсіп – 19 (15%);
- Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 6 (5%);
- Білім беру – 20 (16%);
- Құрылыс материалдары мен өзге де металл емес минералды өнімдер
өндіру– 2 (2%);
- Өзге де қызмет түрлерін көрсету– 1 (1%);
- Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет– 17 (13%);
- Көлік және жинақтау – 11 (9%);
- Туризм – 6 (5%);
- Тау-кен өндірісі – 1 (1%).
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Сызба 29. Салалық құрылым бойынша қатысушылар санының пайыздық
көрсеткіші
Салалық құрылым
22%
16%

15%

13%

9%
5%

2% 2% 2%

5%

5%
2% 1%

1%

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, төртінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖК – 68 адам
(54%) болып табылады. ЖШС ретінде 51 адам (41%), ШҚ ретінде – 4 адам (3%),
ӘКК ретінде – 1 адам (1%) және ЖМ ретінде - 1 адамнан (1%) болып табылады
(Сызба 30).
Сызба 30. Қатысушылардың ұйымдастырушылық-құқықтық көрсеткіші
Ұйымдастырушылық - құқықтық құрылым
1%

1%
3%

41%

ЖК

54%

ЖШС

ШҚ

ӘКК

ЖМ

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай,
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 122
қатысушы (98%), орта бизнес – 3 қатысушы (2%) (Сызба 31).
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Сызба 31. Қатысушылар мәртебесі бойынша кәсіпорындар мәртебесі
Кәсіпорындар мәртебесі

98%

2%

кіші

орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде
көрініс тапсы: ерлер - 63 адам (жалпы тыңдаушылардың 50,4% құрайды),
әйелдер – 62 адам (жалпы тыңдаушылардың 49,6% құрайды (Сызба 32).
Сызба 32. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы
Гендерлік арақатынасы

Әйелдер

49,6%

Ерлер

50,4%

Оқудың төртінші ағынындағы қатысушы жас кәсіпкерлердің жас
ерекшелігіне келер болсақ, ең жастар 16-29 жас аралығындар 20,8% құрады
(немесе 26 адам), орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) барлық
қатысушылардың 64,8% құрады (81 адам). Зейнет алды жастағылар (50-56 жас
аралығындағылар) 9,6% (12 адам) болса, зейнет жасындағылар (57 жастан
асқандар) 4,8% құрады (6 адам) (Сызба 33).
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Сызба 33. Қатысушылардың жас мөлшері ара қатынасы
Жас мөлшері арақатынасы
Зейнет жасы

Зейнет алды жастағылар

4,8%

9,6%

64,8%

Орта буын

20,8%

Жастар

Төртінші ағын аясында бағдарламаның тиімділігі мен бизнестренерлердің сапасын анықтау барысында үш апталық оқу аяқталғаннан соң
сауалнама жүргізілді (Қосымша №15. Төртінші ағын бойынша сауалнама
қорытындылары).
Бағалау парақтарының талдау көрсеткіштеріне сәйкес қатысушылардың
пікірлері бойынша келесі тренингілер жоғары тиімділікті көрсетті: «Бизнес
жоспарды талқылау», «ЕуроОдақ пен Германия экономикасының негізі» (тренер
Ә.Жұмасейітова,), «Компания немесе тауарды таныстыру, ұсыну» (Тренер
А.Ақбердиев), «Келіссөз жүргізум психологиясы және жоспарлау. Келіссһз
жүргізу технологиясы» (Г.Естекова).
Сонымен қатар, фотоесеп ретінде төртінші ағыннын оқу процесі
төмендегідей:

Астана қаласындағы оқу
процесі
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Ақтөбе қаласындағы оқу процесі

2.6 Оқудың бесінші ағынын іске асыру туралы есеп
Оқытудың бесінші ағыны 2018 жылы 1 қыркүйек пен 21 қыркүйек
аралығында Алматы және Қызылорда қалаларында өтті:
Алматы қаласы- 87 адамнан тұратын 4 топта, яғни 3 топ 22 адамнан тұрса,
1 топ 21 адамды құрады;
Қызылорда қаласы– әр топта 18 және 17 қатысушыдан тұратын екі топ,
яғни 35 адамды құрады;
Атырау қаласы – әр топта 16 және 17 қатысушыдан тұратын екі топ, яғни
33 адамды құрады.
Барлығы 155 адам оқытылды (Қосымша №15. Бесінші ағын бойынша
қатысушылар тізімі).
Бесінші ағынның аймақтық құрылымы бойынша ең көбі Алматы
қаласынан 40 адам немесе 33% және Қызылорда облысынан 35 адам немесе 29%
қатысты (Сызба 34).
Сонымен қатар басқа да аймақтар келесі көрсеткішті көрсетті:
- Ақмола облысы – 1 адам немесе 1%;
- Алматы облысы – 25 адам немесе 20%;
- ШҚО – 5 адам немесе 4%;
- Астана қ. – 2 адам немесе 2%;
- Жамбыл обл. – 3 адам немесе 2%;
- Қарағанды обл. – 5 адам немесе 3%;
- Қостанай обл. – 5 адам немесе 3%;
- ОҚО – 2 адам немесе 1%;
- Атырау обл. – 23 адам немесе 15%;
- БҚО – 1 адам немесе 1%;
Осындай көрсеткіш, ең алдымен, тренингтердің өтетін
байланысты.
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жеріне

Сызба 34. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылар саны
Аймақтық құрылым
БҚО

0,6%

Атырау обл.
ОҚО

14,8%
1,3%

Қостанай обл.

3,2%

Қарағанды обл.

3,2%

Жамбыл обл.
Астана қ.

1,9%
1,3%

ШҚО

3,2%

Алматы обл.
Ақмола обл.

16,1%
0,6%

Қызылорда обл.

22,6%

Алматы қ.

31%

Салалық құрылым бойынша ең көп болған бесінші ағынның
қатысушылары төмендегідей көрініс тапты (Сызба 35):
Агроөнеркәсіптік кешен – 52 адам (33%), Жеңіл өнеркәсіп - 22 адам
(14%), білім беру – 20 адам (13%).
Сонымен қатар 10 пайыздан төмен салалық құрылымның көрінісі:
- Құрылыс материалдары мен өзге де металл емес минералды өнімдер
өндіру– 4 адам (3%);
- Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет – 14 адам (9%);
- Металлургия, металл өңдеу және машина жасау – 8 адам (5%);
- Денсаулық сақтау - 7 адам (5%);
- Өзге де қызмет түрлері – 2 адам (1%);
- Көлік және қоймалау – 6 адам (4%);
- Өнер, ойын-сауық және демалыс – 1 (1%);
- Туризм – 5 адам (3%);
- Ақпарат және байланыс – 11 адам (7%);
- Өнеркәсіптің басқа да секторлары - 3 адам (2%);
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Сызба 35. Салалық құрылым бойынша қатысушылар санынң пайыздық
көрсеткіші
Салалық құрылым
34%

14%
9%

3%
5%

1%

4%

13%

3% 7%

5%
1%

2%

Бизнесті жүргізудің ұйымдастыру-құқықтық үлгісі тұрғысынан
қарағанда, бесінші ағындағы қатысушылардың жартысынан көбі ЖК– 67 адам
(43%) және ЖШС – 62 адам (40%) болып табылады. ШҚ ретінде 17 адам (11%),
ӘКК – 8 адам (5%), және басқа да бизнесті жүргізудің ұйымдастырушылыққұқықтық үлгісі ретінде ҚҚ бір адамнан ортақ есеппен 1% құрады (Сызба 36).
Сызба 36. Қатысушылар бойынша аймақтық-құрылым көрсеткіш

Ұйымдастырушылық-құқықтық құрылым

43%

40%

5%
1%

ЖК

11%

ЖШС

ШҚ

ӘКК

ҚҚ

Кәсіпорын мәртебесі негізіндегі қатысушылардың көрсеткіші мынадай,
оқуға қатысушы компаниялардың көпшілігі шағын бизнеске жатады – 150
қатысушы (97%). Орта кәсіпкерлікке 5адамның қатысы бар (3%). (Сызба 37).
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Сызба 37. Қатысушылар мәртебесі бойынша кәсіпорындар мәртебесі

Кәсіпорын мәртебесі

97%

3%

Шағын

Орта

Оқуға қатысушылардың гендерлік арақатынасы төмендегідей түрде
көрініс тапсы: ерлер - 82 адам (жалпы тыңдаушылардың 53% құрайды), әйелдер
– 73 адам (жалпы тыңдаушылардың 47% құрайды (Сызба 38).
Сызба 38. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы
Гендерлік арақатынас

48%

52%

Ерлер

Әйелдер

Бесінші ағынына қатысушы жас кәсіпкерлердің жас ерекшелігіне келер
болсақ, ең жастар 16-29 жас аралығындар 16% (25 адам) құрады. Сан жағынан
басым түскен орта жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) барлық
қатысушылардың 65% құрады (100 адам). Зейнет алды жастағылар (50-56 жас
аралығындағылар) 10% (16 адам) болса, зейнет жасындағылар (57 жастан
асқандар) 9% құрады (14 адам) (Сызба 39).
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Сызба 39. Қатысушылардың жас мөлшері ара қатынасы
Жас арақатынасы

9%

57 жастан жоғары

12%

Зейнет алды жастағылар (50 және 56 жас
аралықтары)

65%
Орта буын (30 және 49 жас аралықтары)

16%

Жастар (16 және 29 жас аралықтары

Алдыңғы ағындарда өткізгендей, төртінші ағында да бизнесті ары қарай
дамыту мен шетелдік әріптестерді іздестіру мақсатында үш апталық оқу
аяқталғаннан соң сауалнама жүргізілді (Қосымша №17. Бесінші ағын бойынша
сауалнама
қорытындылары).
Сауалнама
қорытындысы
бойынша
қатысушылардың білдірген пікірлері бойынша ең қызықты тақырыптар: «Бизнес
жоспарды талқылау», «Халықаралық ынтымақтастықтың негізгі сұрақтары»
(тренер Жумасейтова Ә), «Халықаралық жобалық менеджмент» (тренер
Ч.Даулетбаев), «Бизнес-үрдістерді цифрлау» (тренер А.Чемеренко), «Іскери
қарым-қатынас» (тренер Nicholas Zafiropoulos) (Қосымша 12. бесінші ағын
бойынша сауалнама қорытындысы).
Сонымен қатар, фотоесеп ретінде бесінші ағыннын оқу процесі
төмендегідей:

Алматы қаласындағы оқу процесі
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Қызылорда қаласындағы оқу процесі

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 Құралдың бірінші кезеңінде оқыған 42 қатысушы
2018 жылы Германияда тематикалық тағылымдамадан өтті.
2018 жылы 42 адамнан тұратын 3 топ құрылды.(Қосымша №18.
тағылымдамаға қатысушылардың тізімі). 22 адамнан тұратын бірінші топ 9
сәуір мен 4 мамыр аралығында Дрезден қаласында бизнес-тағылымдамадан өтті.
Екінші топ және ұшінші топ (20 адамнан тұратын) 2018 жылдың 18 маусым мен
13 шілде аралығында Киль және Кельн қалаларында тағылымдамадан өтті (Кесте
7).
Кесте 8. Тағылымдамаға қатысушылар саны
Топ
Қатысушылар саны Тағылымдамадан Тағылымдамадан
өткен қаласы
өткен кезеңі
1
22 адам
Дрезден қаласы
09.04 – 04.05
2
14 адам
Кельн қаласы
18.06-13.07
3
6 адам
Киль қаласы
18.06-13.07
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Аймақтық бөлу көрсеткіші диаграммасы бойынша шетелдік тәжірибеден
өткен кәсіпкерлердің көп үлесі Астана қаласынан болды (11 адам немесе 26%
барлық кәсіпкерлердің үлесінен алғанда) (Сызба 40).
Келесі көрсеткіштер төмендегідей:
- Алматы қаласы – 8 адам (18%);
- Ақтөбе обл. – 2 адам (5%);
- Атырау обл. – 1 адам (2%);
- Қарағанды обл. – 2 адам (5%);
- Маңғыстау обл. – 1 адам (2%);
- Павлодар обл. – 2 адам (5%);
- ОҚО – 4 адам (10%);
- Ақмола обл. – 4 адам (10%);
- Алматы обл. – 2 адам (5%);
- Жамбыл обл. – 3 адам (7%);
- Қостанай обл. – 2 адам (5%).
Сызба 40. Аймақтық құрылым бойынша қатысушылар саны
Аймақтық құрылым
26%

18%
5%

10%
10%
7%

5%

5% 5%

5%
2%

2%

Барлық тағылымдамаға қатысушылардың ішінен ең көбі Жеңіл өнеркәсіп
саласының өкілдері – 9 адам (21%) болып табылады. Сонымен қатар ең аз
қатысқан Денсаулық сақтау, Ақпараттандыру және байланыс салаларынан
болып табылады. 1 адам немесе 2% құрады (Сызба 41).
Кесте 9. Экономиканың әр саласында қызмет ететін қатысушылар
санының пайыздық көрсеткіші
Ауыл шаруашылығы
4
10%
Жеңіл өнеркәсіп
9
21%
Құрылыс материалдары мен өзге де металл
емес минералды өнімдер өндіру
Денсаулық сақтау
Өнер, ойын-сауық және демалыс
Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
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2
1
2
8

5%
2%
5%
19%

Өнеркәсіптің басқа да секторлары
Металлургия
Ақпараттандыру және байланыс
Транспорт және қоймалау
Туризм
Барлығы

4
3
1
5
3
42

10%
7%
2%
12%
7%
100%

Сызба 41: Экономиканың әр саласында қызмет ететін қатысушылар
санының пайыздық көрсеткіші
Салалық құрылым
Туризм

7%

Транспорт және қоймалау

12%

Ақпараттандыру және байланыс

2%

Металлургия

7%

Өнеркәсіптің басқа да секторлары

10%

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

19%

Өнер, ойын-сауық және демалыс

5%

Денсаулық сақтау

2%

Құрылыс материалдары мен өзге де металл …

5%

Жеңіл өнеркәсіп

21%

Ауыл шаруашылығы

10%

Ұйымдастырушылық-құқықтық үлгі бөлімінде барлық қатысушылардың
жалпы санының сараптамасына сай ЖШС болып табылатын ШОБ
субъектілерінің үлесі ЖК мен ШҚ жоғары. ЖШС жалпы саны 32 немесе 76%,
ЖК 9 немесе 21%, ШҚ 1 қатысушы немесе 2% (Сызба 42).
Сызба 42. Ұйымдастырушылық - құқықтық құрылым бойынша
қатысушылар саны
Ұйымдастырушылық - құқықтық құрылым

76%

21%

2%
ЖШС

ЖК
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Шаруа қожалықтар

Тағылымдамаға қатысушылар құрамындағы кәсіпорын статусының
көрсеткішіне сай сараптама көрсеткендей, шағын бизнес өкілдері 93% немесе 39
адамды құрады. Орта бизнес өкілдері 7% немесе 3 адамды құрады (Сызба 43).
Сызба 43. Қатысушылар саны бойынша кәсіпорындар мәртебесі
Кәсіпорындар мәртебесі
7%

93%

Кіші

орта

Тағылымдамаға қатысушылар құрамының гендерлік бөлу көрсеткішіне
сай жобаға қатысушылардың көп үлесі ерлерде – 27 адам, (64%
қатысушылардың үлесінен алғанда), жобаға қатысушы әйелдер саны 36% (15
адам) (Сызба 44).
Сызба 44. Қатысушылардың гендерлік арақатынасы
Гендерлік арақатынасы

36%

64%

Ерлер

Әйелдер

Барлық тағылымдамадан өткен қатысушылардың санын алсақ, 18-29 жас
аралығындағы жас кәсіпкерлердің үлесі 17% қүрады (немесе 7 адам), орта
жастағы кәсіпкерлер (30-49 жас аралығындағылар) барлық қатысушылардың
73% құрады (31 адам). Зейнет алды жастағылар (50-57 жас аралығындағылар) 5%
(2 адам) болса, зейнет жасындағылар қатысушылар 2 адам немесе 5% құрады
(Сызба 45).
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Сызба 45. Қатысушылардың жас арақатынасы
Жас арақатынасы
73%

17%

Жастар

Орта буын

5%

5%

Зейнет алды
жастағылар

Зейнет жасындағылар

Техникалық ерекшеліктің шартына сәйкес қатысушылар тағылымдама
нәтижелері бойынша тәжірибесі мен технологияларды ескерумен Кәсіпорынның
егжей-тегжейлі даму жоспары дайындалады. Осы ретте 2018 жылы
тағылымдамадан өткен қатысушылардың егжей-тегжейлі даму жоспары
дайындалды (Қосымша №19. Кәсіпорынның егжей-тегжейлі даму жоспары).
Егжей-тегжейлі даму жоспарында экономиканың басым секторларында
қатысушылар бір мәрте қолданылатын медициналық бұйымдар, киімдер
шығаратын инновациялық медициналық құрал сатып алу, жинақталған блоктық
контейнерлер өндірісі, қағаз қаптарының жаңа технологиялық желісін енгізу,
үйді автоматтандыру жүйесін дамыту,тұрғын үй құрылысы өндірісін кеңейту
құрылыс материалдарының конструкциясының сапасын арттыру, фитнес
тренажерлар, қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату, теннис
жабдықтарын әзірлеу және сату, жиһаз қойма бағдарламасы, құрылыс өнімдерін,
композициялық материалдар және басқа да маңызды жобалармен картон
орамасын, бұранда өндіру үшін өндірістік зауыт ұйымдастыруды, өндірістік
жобалау басып шығару үшін офсеттік парақ баспа машина конфигурациялардың
сатып алу және және басқа да маңызды жобалар қарастырылды
Тағылымдаманың басында қатысушылар әсіресе неміс тарапымен кәсіби
келіссөздер жүргізу, тиімді өзіндік презентация дайындау және еуропалық
стандарт бойынша тәжірибе болмады, сонымен қатар арнайы сұрақтарға
тағылымдама аясында 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.
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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 19 қазақстандық
компания жабдықтарды жеткізу, бірлескен кәсіпорын құру үшін неміс
компанияларымен тығыз байланыс орнатқан.
2018 жылғы тағылымдамаға қатысқан қатысушылардың бастапқы
көрсеткіштері төмендегідей:
1. Қатысушы Бисенов Ахмет – ВІМ технологиясы аясында негізделетін
«WMC Consulting UG», «Tian Building Engineering», «Allbau Software» секілді
компаниялардан неміс сарапшыларын жұмысдыру жоспарлануда;
2. Қатысушы Галимов Амир – трансформаторларды стандартты түрде
емес өлшейтін «RITZ Instrument Transformers» компаниясынан арнайы
тапсырыспен сатып алу және оны Қазақстанда өндіріске енгізу;
3. Қатысушы Әуелбеков Әлібек - «Weckenmann» және «SOMMER»
компанияларымен меморандумға қол қоюды жоспарлап отыр;
4. Қатысушы Асанұлы Жасұлан - әлемдегі жетекші тренажерлар
өндірушілерінің неміс өкілдерімен, атап айтқанда, HAMMER STRENGTH,
PANATTA, FITBENCH баға нарығы бойынша келіссөздер жүргізуде;
5. Қатысушы Молдағалиева Айнұр - «Textilmaschinen Handel Naif»
компаниясынан Ақтөбеде құбырларға арналған құбырларды жөндеу бойынша
материалдарды сатып алу, сондай-ақ «WMW AG» компаниясынан «сіңдіру
қондырғыларын» жөндеуге арналған жабдықты сатып алу туралы келісім жасасу
жоспарланып отыр;
6. Қатысушы Тайбуева Бэла – «Desidor Gmbh»-дан кесте
машиналарына арналған жабдықты сатып алу жоспарлануда;
7. Қатысушы Чигрина Надежда - кәсіпорынды бақылау үшін «Prechtl
Lufttechnik GmbH» компаниясының маманын шақыру бойынша алдын ала
келіссөздер жүргізуде;
8. Қатысушы Тлеубай Нұрсұлтан – «COCO Job Touristik Gmbh &
Co.KG» компаниясынан қонақ үй қызметіне арналған дайын тұрғын үйлерді
сатып алу туралы келісімдерге қол жеткізілді;
9. Қатысушы Самұратов Жандос – «NMM Gmbh» неміс
компанияларымен және «Nano-Care Deutschland AG» компаниясымен нано
жабындыларды өндіру бойынша концентраттарды жеткізу туралы келісімдерге
қол жеткізілді, сондай-ақ тоқыма беттерін қорғауға арналған өнімдер желісін
іске қосу жоспарлануда;
10. Қатысушы Абдешоа Ауез – «Brandschutztechnik Muller GmbH»
компаниясынан өрт қауіпсіздігі үшін жабдық сатып алуды жоспарлап отыр,
«Fritz Emde Fabrikation von Maschinen und Vakuumanlagen GmbH»
компаниясымен бірлескен кәсіпорын құрып, «Ohrdrufer SchlauchWeberei
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Eschbach GmbH» және «Parschlachru GmbH» және «Armaturen GmbH»
өнімдерінің Қазақстандағы ресми өкілі болу жоспарланып отыр;
11. Қатысушы Абдрахманова Алтын – «HMF Hermeler Maschinenbau
GmbH» компаниясынан жабдықты сатып алу жоспарлануда;
12. Қатысушы Абдрахманова Әсия – «Milon GmbH» , «StimaWel»l және
«VisionBody GmbH компанияларымен Қазақстанда және Орталық Азияда
эксклюзивті тарату құқықтарымен иелену үшін келіссөздер жүргізілуде;
13. Қатысушы Әмірханов Асқар - суықтай илектеу машиналарын және
«EWMenn» көмегімен өздігінен жүретін бұрандаларды өндіруге арналған қайта
илектеу машиналарын жеткізу мүмкіндігі туралы алдын-ала келісім жүргізілуде;
14. Қатысушы Жакашев Ернар - «Thyssencrupp» компаниясынан
трансформаторлық болатты сатып алу туралы келісімге қол қоюды жоспарлап
отыр;
15. Қатысушы Игенбаев Нурлан - «SEBA KTM» компаниясымен электр
энергиясын өндіру зертханасына арналған жабдықтарды жеткізуге келісімшарт
жасасуды жоспарлап отыр;
16. Қатысушы Клюг Найля - тәжірибе алмасу үшін «Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein» және «Helmstorf» компанияларымен ынтымақтастық
орнату жоспарлануда;
17. Қатысушы Сайра Матаибаева – «HOMAG GSF 100» машинасын
сатып алу үшін «HOMAG Bohrsysteme GmbH» компаниясымен келісімшартқа
отыру жоспарлануда;
18. Қатысушы Молдасанова Малика - компания қызметкерлерін 7 күн
бойы «Соллич» компаниясында тағылымдамадан өтуге жіберуді жоспарлап
отыр;
19. Қатысушы Серікбаев Нұржан – «Advanced Neofood Machinery
GmbH» компаниясымен 30,850 еуро көлемінде Intellemix кешенінің кондитерлік
өнімдерін сатып алу туралы келісімге қол қою жоспарланып отыр.
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, 2019 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.
Шарт бойынша тағылымдамаға барып келген қатысушыларға жобаларын
іске асыру бойынша жыл сайын мониторинг жүргізіліп тұрады. Осы жылы 2017
жылы тағылымдаман өткен қатысушылардың жоспары бойынша мониторинг
жүргізілді. Осы ретте, 2017 жылы Германия Федеративтік Республикасына 43
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қатысушы барып келді: Гамбург қаласы – 1 адам, Штутгарт қаласы – 21 адам
және Дрезден қаласы – 21 адам. Жобаны іске асыру үдерісін бақылау мақсатында
аралық мониторинг жүргізілді (32 адамның жауабы негізінде) (Қосымша №20.
2017 жылғы қатысушылар бойынша мониторинг қорытындысы). 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.
Осы ретте, Қазақстанға келгеннен соң кәсіпорындарда келесі өзгерістер
байқалады:
Жылдық айналымның артуы қазақстандық 17 компанияда байқалады.
Активтердің орташа жылдық құны 11 компанияда өсті, бірақ 2 компанияда
төмендеу байқалды. Бұдан басқа, 111 адамға арналған жаңа жұмыс орындары
ашылды. Компанияларда оңтайландыру бар, яғни 34 адам қысқартылған.
Дегенмен, кейбір қатысушылар жылдық айналым немесе активтердің құны
туралы нақты мәліметтерді ұсынбады. Мұндай іс-әрекеттер, ең алдымен,
қазақстандық бизнестің менталитетімен байланысты.
«Келес Гидрострой» ЖШС-нің қатысушысы Рысжанова Қызжібек
ынтымақтастық туралы меморандум аясында «DIVE Turbinen GmbH & Co»
компаниясымен кіші Дархан ГЭС-ін салу жобасын жүзеге асырды. Компания
жабдықтармен қамтамасыз етуде серіктес болып табылады және жобаны іске
қосу 2019 жылдың наурыз айында Түркістан аймағында жоспарланып отыр.
Бұған қоса, «DIVE Turbinen GmbH & Co» компаниясының өкілдері осы жылдың
тамыз айында компанияға барды. Сондай-ақ, қатысушы Орталық Азиядағы
(Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан) ресми дилер мәртебесін алды.

«DIVE Turbinen GmbH & Co» компаниясы өкілінің Қазақстанға сапары

«Аршын» ЖШС-нің басшысы Шамшадинов Дулат «Optimas
Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH» компаниясымен OPTIMAS H88 төселетін
плитка төсеу машинасын және Optimas планерін сатып алу үшін 64 800 евро
мөлшерінде шарт жасасты. Бұдан басқа, «Аршын» ЖШС (Ақтау) және «HESS
Group GmbH» арасында MULTIMAT RH 500-3 бетон құю машинасын сатып алу
туралы меморандумға қол қойылды. Ағымдағы жылы Ақтаудағы жергілікті
мамандарды оқыту үшін «Optimas Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH» өкілі
келді.
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«Optimas Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH» компаниясы өкілінің Ақтау қаласына сапары

«Интеллпром» ЖШС-нің басшысы Асқар Қуаналиев Қазақстанда «Stüwa
Brunnenfilter Bohrbedarf» компаниясымен Қазақстанда бірлескен кәсіпорын
ашты.
Қатысушы Стваев Нұржан неміс «KNUTH Werkzeugmaschinen»
компаниясымен радиалды бұрылыс техникасын сатып алу үшін 169 мың еуроға
келісімшартқа қол қойды. Ендігі сатыда жинау өндірісін іске қосуды талқылау
бойынша келіссөздер жүргізілуде.
Қатысушы Рахметова Жанар неміс институтымен ынтымақтастық туралы
келісімге қол қойды және профессор Волганг Лешті Қазақстанда тәжірибе
алмасуға шақырды.
Қатысушы Валеев Равиль неміс «EOS» (Electro Optical Systems)
компаниясынан 50 000 евро көлемінде 3D баспа техникасын сатып алу туралы
келісімшартқа қол қойды.
«AstStone» ЖШС-нің өкілі Қылышев Айдос «RESPECTA Maschinenbau GmbH»
компаниясымен 202,700 мың еуро мөлшерінде жасанды тасты өндіруге арналған
композиттік материалдарды өндіруге арналған жабдықты сатып алу туралы
келісімшартқа қол қойды. Бірақ қаржының жетіспеуіне байланысты, сатып алу
белгісіз мерзімге кейінге қалдырылады.
«Вояж-Алтай Казахстан» ЖШС-нің өкілі Ирина Шчеглова БаденВюртемберг Экспорттық Академиясымен білім беру, ғылым саласындағы
ынтымақтастықты дамыту және ғылыми зерттеулердің жаңа интеграцияланған
бағыттарын дамыту туралы келісімшартқа қол қойды.
Тағылымдама нәтижесі бойынша «Artson Build Invest» ЖШС- нің
Мұнтаев Нұржан «Artson Build Invest» ЖШС құрылтайшыларының мүшесі
болып тағайындалды.
Қатысушы Алжанов Арслан неміс компаниялары «Bellaform GmbH»
және «MSI», «Vante», «Plastic Weld Systems Inc» компанияларымен
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды;
«Business Class» ЖШС-нің өкілі Колесникова Марина «Huth International»
неміс компаниясымен дистрибьюторлық келісім шартқа отыру үрдісінде;
Reisswolf Kazakhstan ЖШС-нің мүшесі Төлеген Әділ 450,000 еуро
көлемінде «Физикалық ТБЖ қызметі» және «Digital RMS» қызметі қызметтерін
пайдалануға арналған франчайзинг сатып алды;
Қатысушы Өтегенов Эльдар «SolarWorld AG»-мен 20 000 евро
мөлшеріндегі күн батареяларын, жабдықтарды және контроллерлерді алғашқы
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сатып алу туралы келісімшарт жасау туралы меморандумға қол қойды және
Қазақстан Республикасындағы ресми дистрибьюторы болды;
Қатысушы Жанғалиева Айгүл шаруа қожалықтары үшін биогаз
зауыттары аясында «Unger Germany Gmbh» ресейлік делдалынан жабдық сатып
алды;
«Жахан Атырау» ЖШС-нің өкілі Байсмақов Диас Орталық Азия
аймағындағы (Қазақстан, Маңғыстау, Қырғызстан) WILO зауытының дилерлері
арқылы сорғы жабдықтарының өндірісі бойынша ынтымақтастық орнатқан.
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 №21. Әуе агенттікпен Шарт)
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 №22. Назарбаев жоғарға оқу орнына жіберілген хаттың
көшірмесі). Өз тарапынан Аймақтық кәсіпкерлер палаталары мен Кәсіпкерге
қолдау көрсету орталықтары құжаттарды толтыру барысында кәсіпкерлерге
қолдау көрсетуде.
Іріктеу үрдісіне қатысуға 147 кәсіпкер өтініш берді, оның ішінде
бастапқы құжаттық тексеруден 147 адам өтті және конкурстық комиссиямен
сұхбаттасуға шақырылуға іріктелді.
Германияда тағылымдамадан өтуге үміткерлерді іріктеу жөніндегі
комиссияның отырысы осы жылдың 11 және 14 желтоқсан аралығында өтеді.
Комиссия нәтижесі бойынша 2019 жылы Германияда тағылымдамадан
өту үшін конкурстық іріктеуден өткен қатысушылар тізімі ҰЭМ-ге қосымша
жіберіледі.
4. Басқа да іс-шараларды жүргізу туралы есеп
Жобаның тиімділігін және танылуын арттыру мақсатында 2018 жылдың
14 маусымында «Атамекен» ҰКП Басқарма Президиумының төрағасы
Т.Құлыбаевтың Павлодар облысына ресми сапары барысында «Іскерлік
байланыстар», «Аға сеньорлар» және «Бизнес-Бастау» жобаларының
түлектерінің көрмесі ұйымдастырылды. Сапар барысында Президиум Төрағасы
әр қатысушымен сөйлескен жобалардың сәттілігін кеңінен бағалады.
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«Іскерлік байланыстар», «Аға сеньорлар» және «Бизнес-Бастау» жобаларының
түлектерінің көрмесі

2018 жылдың 9 шілдесінде «Атамекен» ҰКП «Қазақстан
Республикасының халықаралық бағдарламалар түлектері» Қауымдастығымен
бірге «Astana.Together.Future» жұмыс форумы өтті. Форум жұмысының мақсаты
шетел тауарларын сатып алу арқылы қазақстандық тауарларды алға жылжыту
бойынша ынтымақтастықты жолға қою болып табылады. Форум аясында шет
елдермен құрал-жабдықтардың түлектерінің ықтимал ынтымақтастығы туралы
мәселелер талқыланды, олардың қатысушылары өз елдеріндегі жоғары және
орта буын менеджерлерінің біліктілігін арттыру бағдарламасының түлектері.
Жұмыс форумына Ресей, Түркіменстан және Қырғызстан өкілдері қатысты.
«Ісвкерлік байланыстар» жобасының арқасында отандық бизнес шетел
әріптестерімен тұрақты әріптестік орнату мүмкіншілігі тууда.

Форумға қатысушылар

Іс-шара барысында қатысушылар кішігірім өнімдер көрмесін өткізді және
серіктестіктерге тікелей қызығушылық танытты.
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Отандық өндірушілердің шығарылған тауарларының көрмесі

Жобаның тиімділігін және танылуын арттыру мақсатында Құралдың
екінші кезеңі туралы егжей-тегжейлі түсіндіру мақсатында «Топ-менеджмент»
жобасы
бойынша
Назарбаев
университетінде
арнайы
семинарлар
ұйымдастырылды. Осы ретте «Атамекен» ҰКП қызметкерлерді толыққанды
ақпаратмен қамтамасыз етті.
Сонымен қатар, қатысушыларды ынталандыру мақсатында Германияға
бизнес-тағылымдамаға барып келген қатысушылармен арнайы кездесулер
ұйымдастырылды. Осы ретте, бесінші ағын аясында Алматы қаласында 2017
жылы тағылымдамадан өткен қатысушысы Равиль Миндубаев келді.
2018 жылдың 14 маусымында «Атамекен» ҰКП Басқарма
Президиумының төрағасы Т. Құлыбаевтың Павлодар облысына ресми сапары
барысында «Іскерлік байланыстар», «Аға сеньорлар» және «Бизнес-Бастау»
жобаларының түлектерінің көрмесі ұйымдастырылды. Сапар барысында
Президиум Төрағасы әр қатысушымен сөйлескен жобалардың сәттілігін кеңінен
бағалады. Ол өзіңің жеке тәжірибесімен және қызығушылық танытқан барлық
сұрақтарға жауап берді.

«Іскерлік байланыстар» жобасының 2017
жылғы қатысушысы Равиль Миндубаев

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
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жүзеге асырылады. Сонымен қатар, «ABC TV» және «Казақ радиосы» ақпарат
жүйесінде интервью ұйымдастырылып тұрды.

Сурет 19. Бағдарлама «Ордабаев. Актуально».
Қатысушы: «Атамекен» ҰКП сарапшысы А.
Музатова және Құралдыңи 2016 жылға
қатысушысы Б. Бек-Булат (орыс тілінде).

Сурет 20. Бағдарлама «Басты тақырып».
Қатысушы: Атамекен» ҰКП сарапшысы А.
Музатова (қазақ тілінде).

Студия қонақтары: «Атамекен» ҰКП бизнес-тренері - Арман
Акбердиев; инновациялық фитнес орталықтарының директоры - Бану Бек-Болат; фитнес
орталығының басшысы - Маржан Асқарова

Сонымен қатар, аймақтарда жергілікті газеттерде тағылымдама түлектері
туралы ақпарат жарияланды.
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.
Сонымен қатар, «Атамекен» ҰКП мамандандырылған Байланыс қызметі
өтініштерді өңдеумен және дыбыстық байланыс арналары бойынша
ақпараттандырумен айналысатын қосымша ақпараттық арна болып табылады.
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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 №23. БАҚ).
Сонымен қатар, кәсіпкерлерді хабарландыру бойынша әрбір кәсіпкермен
нақты жұмыс жүргізілді. Осы ретте, оқу мекемесінің аясында құрылған
жұмыс тобында Delovye.svyazi2018.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 №24.
Ағындар бойынша шақыру ақпараты, ақпарат жеткізілімдері).
Мемлекеттік сатып алу туралы шарттың Техникалық ерекшелігінің 7.1тармағына сәйкес Орындаушымен Құрал туралы ақпаратты республикалық
телеканалдарда, радио және арнайы веб-желілерде жариялау мақсатында шарт
жасалды. Осы орайда бейнежазба 31 телеканалында, аудиожазба «Авторадио»
радиосында және Құрал туралы баннерлер www.tengrinews.kz сайтында
жарияланып тұрды (Қосымша №25. БАҚ ақпарат жариялау үшін Шарт).

www.tengrinews.kz
сайтында
ақпараттың жариялануы

Құрал

туралы

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.
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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).
(Қосымша №26. Аудио және бейнежазба бойынша шарты және DVD-дискілер).
4.3 Құралды жүзеге асыру нәтижелері бойынша Кеңейтілген
конференция өткізу
Ағымдағы жылдың 8 қарашасы күні "Атамекен" ҰКП Құрал
қатысушыларының бизнес-жоспарларын жүзеге асыру нәтижелері бойынша
кеңейтілген конференция өткізді (Қосымша №27. Конференцияны өткізу
бойынша ақпарат).
Конференцияны ұйымдастырудың басты мақсаты - Қазақстан мен
Германия кәсіпкерлері арасындағы өзара тиімді ынтымақтастықтың
мүмкіндіктері мен перспективаларын талқылау, сондай-ақ «Бизнестің жол
картасы-2020» қолдау және бизнесті дамыту мемлекеттік бағдарламасының
«Іскерлік байланыстар» құралы аясында елдер арасындағы өзара тиімді
ынтымақтастықтың тиімділігін арттыру.
Конференция аясында шетелдік тәжірибені аяқтаған кәсіпкерлер өздерінің
компаниялардың табысқа жету мүмкіндігіне ие болды, олар құралға қатысу
арқылы қол жеткізді.
Конференция аясында шетелдік тағылымдамадан өткен кәсіпкерлер өз
компанияларының жетістіктерін Құралда алған білім-дағдыларының арқасында
қол жеткізгендігін атап өтті. Құралдың әлеуетті қатысушылары құралдың
сәттілігі туралы білу мүмкіндігіне ие болды.

Түлектердің ортақ суреті

Аталған конференцияны ұйымдастыру және өткізу мақсатында
«Атамекен» ҰКП ЖШС «Қазақстанның халықаралық бағдарламалар түлектері
қауымдастығы» ҚҚ жергілікті қызмет көрсету мекемесімен Шартқа отырды.
(Қосымша №28. «Қазақстанның халықаралық бағдарламалар түлектері
қауымдастығы» ҚҚ -мен Шарт).
Конференция бағдарламасы екі блоктан құрылған:
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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 130-5а жуық
кәсіпкерлер және келесідей серіктестер мен ұйымдастырушылар атсалысты:
 Йонатан Вайнберг, Қазақстан Республикасындағы Тұрғылықты
Германия Елшісінің орынбасары;
 Эльдар Жұмағазиев, "Атамекен" ҰКП Басқарма Төрағасының
орынбасары;
 Абзал Әбдікәрімов, ҚР ҮЭМ Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
департаменті директоры;
 Майра Сұлтанова, «Ассоциация выпускников международных
программ» қорының Басқарма Төрағасы;
 Аспена Досмағанова, Атамекен «ҰКП» Басқарма Төрағасы
орынбасарының міндетін атқарушы, методология және трансформация
департаментінің атқарушы директоры;
 Нұрасыл Жарбасов, Назарбаев Университетінің Жоғары бизнес
мектебінің түлектер қауымдастығының төрағасы.

Конференцияның негізгі сөйлеушілері

Бұдан басқа, Конференция барысында бейнежазба бойынша :
 д-р Анжела Леке, Орталық Азия/ GIZ басқарушылық кадрларды
даярлау Бағдарламасының жетекшісі;
 Денис Нұрғалиев, Ресей Федерациясының Президенттің Басқаруды
оқыту бағдарламасының түлектері Ассоциациясының өкілі;
 Рустам Машаткулов, Түрікменстан менеджмент білім беру
бағдарламасының түлектер қауымдастығының өкілі;
 Айбек Қаныметов пен Алтынбек Биялиев, Қырғызстандағы Неміс
менеджментін оқыту бағдарламасының түлектері Ассоциациясының
өкілдері.
Модератор 1998 жылдан бастап Ресей Федерациясы, Украина және
Белоруссия аумағында неміс компаниясының өкілі, BI Group, Технодом,
«Самұрық-Қазына» бизнес-тренері сияқты ірі компаниялармен Қазақстанда
бизнес-консультантты сәтті жүзеге асырып келе жатқан бизнесмен, сарапшы
Левченко Андрей Борисович.
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Бизнес-тренер, бизнес-кеңесші Левченко Андрей Борисович
Сонымен қатар, бағдарлама түлектері сөз сөйледі:
2010 жыл – М. Сұлтанова
2012 жыл – М. Ағыбаев
2017 жыл – И. Тұрсыналина

Майра Сұлтанова, «Ассоциация выпускников международных программ»
қорының Басқарма Төрағасы сөз сөйлеуі

Атамекен «ҰКП» Басқарма Төрағасы орынбасарының міндетін атқарушы Аспена
Досмағанованың презентациясы

Конференцияның екінші бөлігінде 3 семинар өткізілді:
 Арман Ақбердиев «Клиентке бағдарланған» тақырыбында;
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 Алия Сағымбаева «Табысты бизнес үшін алғышарттар» тақырыбында;
 Андрей Левченко: «Жергіліктіден жаһандыққа дейін: жаңа кәсіпкерлік
пен жаңа менеджмент» тақырыбында өтті.

Конференцияның жұмыс барысы

4.4 Басқару кадрларын даярлау бағдарламасының қатысушы
елдердің Серіктестік конференция жұмысына қатысу
Серіктестердің айтуынша, қазіргі кезде басқарушы кадрларды даярлау
бағдарламасына қатысушы елдердің серіктес-конференциясын өткізу жоспары
жоқ. Дегенмен, биыл Германия Федеративтік Республикасының Экономика
және энергетика федералды министрлігі Германияның халықаралық
ынтымақтастық қоғамымен (GIZ) бірлесіп Германиямен серіктестікке қолайлы
бағдарламасының 20-жылдығын атап өтті. Басшылықтың тығыз жұмыс
кестесіне байланысты басшылық аталған іс-шараға қатыса алмады.
4.5 Қазақстан-герман басқару комитетінің кезекті отырысына қатысу
2018 жылы Қазақстан-герман басқару комитетінің кезекті отырысы
өткізілмеді.
4.6 Құрал түлектерінің Ассоциациясын қолдау
Құрал түлектерінің Ассоциациясын қолдауды қамтамасыз ету мақсатында
«Атамекен» ҰКП «Key Partners Сonsulting» ЖШС Шартқа отырды (Қосымша
№29. «Key Partners Сonsulting» ЖШС Шарт). Бағдарламадан кейін
қарастыралған іс-шаралар аясында кездесулер, семинарлар, іскерлік ойындар,
мастер-класстармен барлығы 5 іс-шара өткізілді. Іс-шараларға қатысушылардың
жалпы саны бойынша Астана, Алматы, Шымкент, Қарағанды және Ақтөбе
қалаларында өтті. Аймақтарда семинарлар «Басшылыққа арналған цифрлау»,
«Кәсіпкерлерге арналған FreshBiz бизнес ойыны», «Жаяу технологиялар – А-дан
Я-ға дейін» секілді іскерлік ойындар негізінде өтті. (Қосымша №30.
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. Бизнес-тренерлердің тізімі мен оқыту ақпараттары;
Қосымша №4.Бизнес-тренерлердің түйіндемелері;
Қосымша №5. Онлайн- вебинарлар бойынша оқу құралдары;
Қосымша №6. Барлық ағын бойынша қатысушылар саны;
Қосымша №7. Барлық ағын бойынша сауалнама қорытындылары;
Қосымша №8. Бірінші ағынның қатысушылар тізімі;
Қосымша №9. Бірінші ағынның сауалнама қорытындылары;
Қосымша №10. Екінші ағын бойынша қатысушылар тізімі;
Қосымша №11. Екінші ағынның сауалнама қорытындылары;
Қосымша №12. Үшінші ағынның қатысушылар тізімі;
Қосымша №13. Үшінші ағынның сауалнама қорытындылары;
Қосымша №14. Төртінші ағын бойынша қатысушылар тізімі;
Қосымша №15. Төртінші ағынның сауалнама қорытындылары;
Қосымша №16. Бесінші ағын бойынша қатысушылар тізімі;
Қосымша №17. Бесінші ағынның сауалнама қорытындылары;
Қосымша №18. Тағылымдамаға қатысушылардың тізімі;
Қосымша №19. Кәсіпорынның егжей-тегжейлі даму жоспары;
Қосымша №20. 2017 жылғы қатысушылар бойынша мониторинг қорытындысы;
Қосымша №21. Әуе агенттікпен Шарт;
Қосымша №22. Назарбаев жоғарға оқу орнына жіберілген хаттың көшірмесі;
Қосымша №23.БАҚ;
Қосымша №24. Ағындар бойынша шақыру ақпараты, ақпарат жеткізілімдері;
Қосымша №25. БАҚ жариялау үшін Шарт;
Қосымша №26. Аудио және бейнежазба бойынша шарты және DVD-дискілер;
Қосымша №27. Конференцияны өткізу бойынша ақпарат;
Қосымша №28. Қазақстанның халықаралық бағдарламалар түлектерінің
қауымдастығымен Шарт;
Қосымша №29. «Key Partners Сonsulting» ЖШС Шарт»;
Қосымша №30. Қазақстанның халықаралық бағдарламалар түлектерінің
қауымдастығы бойынша (семинар) ақпарат).
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