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Кіріспе
«Бизнес-Мектеп» құралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019
жылдың 24 желтоқсанындағы № 968 қаулысына (бұдан әрі – Қаулы), Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі мен «Атамекен» Қазақстан
Республикасының Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы арасындағы 2020 жылғы 28
сәуірдегі №141040004944/200070/00 көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік
сатып алу туралы шартына (бұдан әрі – ҚР ҰЭМ Шарты) және Жеке тұлғаларға
(кәсіпкерлік қызметпен айналысуға үміткер) және кәсіпкерлік субъектілеріне
қаржылық емес қолдау көрсету тәртібі туралы Ережеге (бұдан әрі – Ереже)
сәйкес «Бизнестің жол картасы 2025» - «Қаржылық емес қолдау шаралары»
бизнесті қолдау мен дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы аясында іске
асырылады.
Қаулыға сәйкес қаржылай емес қолдаудың операторы - Қазақстан
Республикасының «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы (бұдан әрі – ҚР
ҰКП). ҚР ҰКП облыс орталықтарындағы, республикалық маңызы бар
қалалардағы және елордадағы Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары
(бұдан әрі – КҚКО) арқылы, сондай-ақ моноқалалардағы, шағын қалалардағы
және аудан орталықтарындағы Кәсіпкерлерге қолдау көрсету орталықтары
(КҚКО) арқылы бизнеске даярлау курстарын жүргізеді.
«Бизнес-мектеп» құралы кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі қолданыстағы
бағдарламаларға қатыспайтын жұмыспен қамтылған тұлғалардың жекелеген
санаттары үшін, сондай-ақ экономиканың барлық секторларында қызмет ететін
немесе жұмысын жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін ақысыз негізде ұсынылады.
«Бизнес-Мектеп» құралы қаржылай емес қолдаудың операторымен
моноқалаларда, шағын қалаларда және аудан орталықтарында, Нұр-Сұлтан,
Алматы, Шымкент, Семей қалаларында және облыс орталықтарындағы
КҚКОда ұсынылады.
«Бизнес-Мектеп» құралы аясында Excel форматында жоғарыда көрсетілген
жоба шеңберінде оқудан өткен және сертификат алған тыңдаушылар базасы
әзірленді. Тыңдаушылар базасы мынадай деректерді қамтиды:
1) оқыту курсын өткізу орны мен күні;
2) тыңдаушының тегі және аты;
3) тыңдаушының ЖСН-і;
4) тыңдаушының мәртебесі: кәсіпкер, жеке тұлға;
5) тыңдаушының жынысы: әйел, еркек;
6) тыңдаушының байланыс мәліметтері: телефон, электрондық пошта
(email), пошталық мекен-жайы;
7) берілген сертификаттың нөмірі.
Тыңдаушылар базасы көрсетілген қызмет туралы негізгі есептің
қосымшасында қағаз және электрондық тасығыштарда қоса беріледі.
Оқыту барысында 2019 жылы жүргізілген және келісілген, экономиканың
басым салаларында маркетингтік зерттеулер материалдары пайдаланылды, олар
Қазақстан кәсіпкерлері үшін «Бизнес аумағы» бірыңғай порталында
орналастырылды. Бұдан бөлек «Бизнес-Мектеп» компоненті бойынша 2020
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жылы экономиканың басым салаларында (барлығы 10 сала) маркетингтік
зерттеулер жүргізілді және ол ҚР ҰЭМ мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
АҚ (06.11.2020 жылғы №13886/37 шығыс хат) Қазақстан кәсіпкерлеріне
арналған «Бизнес аумағы» бірыңғай порталында одан әрі орналастыру үшін
енгізілді. Осы зерттеулер қаржылық емес қолдау операторының
https://atameken.co. оқыту веб-порталында да орналастырылған.
«Бизнес-мектеп» құралы шеңберінде оқыту жобалары кәсіпкерлік
қызметті дамытудың функционалдық бағыттары бойынша оқытуды ұсынуды
көздейді.
Оқыту курсының мақсаты-өндіріс процесі барысында ресурстардың
барлық түрлерін (уақыт, қаржы, адамдар, шикізат және материалдар) тиімді
басқаруға, тауарлар мен қызметтер сапасының өсуіне қол жеткізуге, өзіндік
құнды төмендетуге мүмкіндік беретін білімді беру және дағдыларды
қалыптастыру. Бұл кәсіпкерге тауарлар мен қызметтер нарығында баға және
баға емес факторлар (қызмет) есебінен бәсекелестік артықшылықтарға қол
жеткізуге, адам факторының әсерін барынша азайтуға, сапа нашарлығының
үлесін төмендетуге, жұмыс процестерінің жоғары бақылануы мен басқарылуын
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бір жағынан, жоба жетекшісі белгісіздігі
жоғары ортада жұмыс істейді және осы белгісіздікті құрылымдайды, өзі
қалаған болашақтың бейнесін қалыптастырады және осы бейнеге қол жеткізу
үшін қадамдарды жоспарлайды. Екінші жағынан, басшы әрдайым
«үшбұрышпен» шектелген: ақша-мерзімдер-сапа (функционал). Оқыту
курсының мақсаты - барлық тараптардың (инвестор, тапсырыс беруші,
жобалық команда/өнім беруші) мүдделерін ескере отырып, берілген шектеулер
шеңберінде жобаның нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін білімді
беру және дағдыларды қалыптастыру. Бұл білімдер мен дағдылар кәсіпкерге
жобаның барлық сатыларын кәсіби жүргізуге (бастамашылық, жоспарлау, іске
асыру, аяқтау) және жобалық мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Қатысушылар: экономиканың барлық секторларында әрекет ететін ісін
жаңа бастаған және жұмыс істеп жатқан кәсіпкерлер, сондай-ақ кәсіпкерлікті
қолдау жөніндегі қолданыстағы бағдарламалар шеңберінде жұмыс істемейтін
жұмыспен қамтылған адамдар.
Күндізгі оқытуды кәсіби бизнес-тренерлер жүргізеді. Күндізгі оқу
курсының ұзақтығы – 10 жұмыс күнінен аспайды. Сабақтар практикалық
жағдайлар мен жаттығуларды қоса алғанда, интерактивті режимде өтеді.
Қашықтықтан оқыту қаржылық емес қолдау операторының https://atameken.co
веб-порталында оқыту бейнероликтері арқылы жүргізіледі.
Курс бағдарламасына ҚР ҰЭМ шартына сәйкес келесі тақырыптар
енгізілді (https://atameken.co):
1. кәсіпкерлік орта және идеяларды қалыптастыру;
2. кәсіпкерліктің құқықтық мәселелері;
3. кәсіпкерлік қызметке салық салу;
4. кәсіпкерлерге арналған қаржы;
5. бизнес-жоспарлау;
6. кәсіпкерлерге арналған маркетинг;
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7. HR және команда құру;
8. кәсіпкерлер үшін франчайзинг;
9. цифрландыру және бизнес;
10. кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау шаралары.
Оқу модульдері келесі тақырыптарды ашады:
1. Кәсіпкерлік орта және идеяларды қалыптастыру. (Кәсіпкерлік ортаның
мәні. Генерация идеясы. Бизнестегі артықшылықтар мен кемшіліктер.
Кәсіпкерлік дағдылар. Кәсіпорын құруға дейінгі қажетті қадамдар).
2. Кәсіпкерліктің құқықтық мәселелері. (ҚР Кәсіпкерлік Кодексі. Шағын,
орта және ірі кәсіпкерліктің айырмашылықтары. Базалық ставкалар.
Кәсіпкерліктің түрлері мен нысандары. Кәсіпкерлік қызметті тіркеу. Шарт
құрастырушы. Кәсіпкерлік егжей-тегжейлі тексеру. Лицензиялар).
3. Кәсіпкерлік қызметке салық салу. (Салық салу жүйесі. Салық режимдері.
БЖТ. МӘМС туралы. YIS: қолданудың артықшылықтары. БКМ. POSтерминалдар. Қаржы ресурстарын басқару (ERP). ЭШФ).
4. Кәсіпкерлерге арналған қаржы. (Қаржылық сауаттылық. Ақша тарихы.
Уақыт бойынша ақша құны. Инфляция ұғымы. Қаржыны жоспарлау және
есепке алу. Міндетті сақтандыру. Несиелеу. Депозиттер. Бизнес-жоспардағы
қаржылық жоспар. Қаржылық есептілік).
5. Бизнесті жоспарлау. (Бизнес-модель түсінігі. Бизнес-жоспар, бөлімдер
және сипаттамасы бизнес-жоспарды әзірлеу кезеңдері. Қаржылық көрсеткіштер
және коэффициенттер. Бизнес-модель және бизнес-жоспар кәсіпкердің
қолданбалы құралдары).
6. Кәсіпкерлерге арналған Маркетинг. (Маркетинг мәні. Маркетингтік
зерттеу. Нарықты сегментациялау. Жылжыту стратегиясы. PEST талдау. SWOT
талдау. Бәсекелестерді талдау. Өнімді талдау. Мақсатты аудиторияны талдау.
Бағаны қалыптастыру. Сату ойығы. SMM-жылжыту. Сандық маркетинг).
7. HR және команда құру. (Адам ресурстарын басқару. Бизнестегі
қызметкерлердің рөлі. Табысты команда принципі. Кадрларды іріктеу жүйесі.
Қызметкерлерді ынталандыру және оқыту).
8. Кәсіпкерлер үшін Франчайзинг. (Франчайзинг бойынша жұмыс жүйесі.
Франчайзи және франчайзер үшін франшизаның артықшылықтары мен
кемшіліктері).
9.Цифрландыру және бизнес. («Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік
бағдарламасы). Сандық дағдылар және сандық құзыреттілік. Бизнеске арналған
электрондық сервистер. Бизнеске арналған қызметтер онлайн. Бизнестегі CRM
жүйесінің қажеттілігі).
10. Кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау шаралары. (ШОБ мемлекеттік реттеу
құралдары. Бизнеске арналған мемлекеттік бағдарламалар. Қаржылық емес
қолдау шаралары).
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Оқыту курстарын өткізу туралы ақпарат, өткізу кестелері БАҚ-та (өңірлік
ӨКП сайттарында немесе телеарналарда, радио мен баспа басылымдарында)
ақпаратты орналастыру және жарнамалық плакаттарды (жарнамалық
плакаттардың фотосуреттері қоса беріледі) орналастыру арқылы жарық көрді.
Барлық ақпарат пен материалдар, барлық облыстағы ӨКП веб-беттеріне
орналастырылған.
Жоспар бойынша жылына кемінде 7 500 (жеті мың бес жүз) адам
қамтылуы тиіс, оның ішінде күндізгі оқытумен – кемінде 2 500 (екі мың бес
жүз) адам және қашықтықтан оқытумен кемінде 5 000 (бес мың) адам
қамтылуы тиіс. «Бизнес-мектеп» құралы аясында 2020 жылы күндізгі оқу
бойынша 2 507 тыңдаушы өтті, күндізгі оқу бойынша жылдық жоспар
100,2%-ға орындалды, қашықтықтан оқыту бойынша 9 584 тыңдаушы
өтті, қашықтықтан оқыту бойынша жылдық жоспар 191,7%-ға
орындалды.
ШОБ субъектілері және жұмыспен қамтылған тұлғалар «Бизнес-Мектеп»
құралы бойынша оқуға өтінішті «Атамекен» ҚР ҰКП КҚКО береді.
Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері қажет болған жағдайда «БизнесМектеп» құралы шеңберінде оқыту жүргізуге жарамды, қажетті үй-жайларды
ұсынады.
Айта кету керек, ҚР ҰЭМ, ҚР ҰКП қаулысына және шарт талаптарына
сәйкес, материалдар мемлекеттік және орыс тілдеріне аударылып, үлестіру
материалдарын тыңдаушыларға одан әрі ұсыну үшін қаржылық емес қолдау
операторының https://atameken.co веб-порталы арқылы таратылды:
1) электрондық түрдегі оқу-әдістемелік құралдар;
2) электрондық түрдегі және қаржылық емес қолдау операторының оқыту
веб-порталындағы үлгілік бизнес-жоспарлар (20 бизнес-жоспар);
3) «Бизнес-мектеп» құралы бойынша оқытудан өткеннен кейін
тыңдаушыларға қағаз және/немесе электрондық түрде ұсынылатын оқыту
курсын аяқтағаны туралы сертификаттар.
1. Өңірлерде қызмет көрсету туралы жалпы ақпарат
Бизнес-оқыту 2020 жылы ҚР ҰЭМ Қаулысы, Шарты және ҚР ҰКП ішкі
құжаты – бизнес-жаттықтырушыларды, тәлімгерлерді іріктеу қағидаты және
өңірлер бөлінісінде қойылған міндеттерді іске асыру үшін қадамдық іс-қимыл
алгоритмі жазылған Ереже негізінде жүзеге асырылады.
ҚР ҰЭМ Шартына және Ережеге сәйкес ӨКП-пен жергілікті же рлерде
қызметтерді көрсету көлемі анықталған, барлық стандарттарға сай келетін
бизнес-сыныптар құрылған.
20 қараша 2020 ж. жағдай бойынша. ҚР ҰЭМ келісілген, «БизнесМектеп» құралының аясында өтеулі қызмет көрсету келісім-шарттары жасалған
23 жаттықтырушы өз қызметтерін жүзеге асыруда. Құралды тиісті іске асыру
мақсатында әдіскерлер, маркетологтар шақырылды. Жаттықтушылармен 2020
жылдың 1-тоқсанында күндізгі оқу жүргізілді.
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Төменде аймақтарда оқыту кестелерін орналастыру бойынша сілтемелер
берілген.
Нұр-Сұлтан қ.
https://astana.atameken.kz/ru/pages/476-ob-yavleniya

Алматы қ.
https://almaty.atameken.kz/ru/pages/541-biznes-shkola

Шымкент қ.
https://shymkent.atameken.kz/ru/pages/1004-biznes-shkola

Ақмола облысы
https://akmola.atameken.kz/ru/pages/556-ob-yavleniya

Ақтөбе облысы
https://aktobe.atameken.kz/ru/pages/409-obyavleniya

Алматы облысы
https://taldykorgan.atameken.kz/ru/pages/221-ob-yavleniya

Атырау облысы
https://atyrau.atameken.kz/ru/pages/254-ob-yavleniya

Шығыс Қазақстан облысы
https://oskemen.atameken.kz/ru/pages/202-ob-yavleniya
https://oskemen.atameken.kz/uploads/content/files/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D1%
80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D
0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE
%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%91%D0%
B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%92%D0%9A%D0%9E%20%D0%BD%D0
%B0%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202020(1).jpg

Жамбыл облысы
https://taraz.atameken.kz/ru/pages/241-ob-yavleniya

Батыс Қазақстан облысы
https://uralsk.atameken.kz/ru/pages/452-ob-yavleniya#collapse-KNiUc-4
https://uralsk.atameken.kz/ru/pages/452-ob-yavleniya#collapse-hD6Bf-2

Қарағанды облысы
https://karagandy.atameken.kz/ru/pages/451-ob

Қостанай облысы
https://kostanay.atameken.kz/ru/pages/845-biznes-shkola

Қызылорда облысы
https://kyzylorda.atameken.kz/ru/pages/277-ob-yavleniya

Манғыстау облысы
https://aktau.atameken.kz/ru/pages/407-ob-yavleniya

Павлодар облысы
https://pavlodar.atameken.kz/ru/pages/113-113

Солтүстік Қазақстан облысы
https://petropavl.atameken.kz/ru/pages/206-ob-yavleniya#collapse-cDb7l-10
https://petropavl.atameken.kz/uploads/content/files/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B
8%D0%BA%20%D0%91%D0%A8%201%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%
D0%B0%D0%BB.PDF
https://petropavl.atameken.kz/ru/pages/206-ob-yavleniya#collapse-FxXr6-6
https://petropavl.atameken.kz/ru/pages/206-ob-yavleniya#collapse-FxXr6-4
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https://petropavl.atameken.kz/ru/pages/206-ob-yavleniya

Түркістан облысы
https://turkestan.atameken.kz/ru/pages/867-obyavleniya
https://turkestan.atameken.kz/ru/pages/871-biznes-obuchenie

Сондай-ақ, ҚР ҰЭМ Шартының талаптарына сәйкес стандартталған
қызметтер пакеті ұсынылды:
- шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін және жұмыспен қамтылған
тұлғаларды кәсіпкерлік қызметті дамытудың функционалдық бағыттарына
оқыту;
- оқудан өткендерге құжаттардың стандартты пакеті: қаржыландыру
алуға арналған құжаттардың типтік нысандары, салалар бойынша маркетингтік
зерттеулердің есептері, инновацияларды енгізу саласындағы тәжірибе,
бизнесжоспарлар үлгісін қамтитын оқу материалдары электронды нұсқаларда
ұсынылды;
- ақпараттық-талдамалық қолдау және кәсіпкерлердің ҚР ҰКП
бизнеспорталына еркін қол жеткізуді ұйымдастыру жүзеге асырылды;
- https://atameken.co веб-портал арқылы қашықтықтан оқыту
функционалы іске қосылды.
2. Қатысушылардың салалық қимадағы жалпы санына талдау.
2020 жылы 12 091 тыңдаушы білім алды.
«Бизнес-Мектеп» құралының аясында салалық қимада кәсіпкер
тыңдаушылардың (9441) басым көпшілігі келесі салада қызмет етеді (1таблица):
–
–
–
–

Ауыл, орман және балық шаруашылығы – 3 052 немесе 32,33%;
Өзге қызметтер ұсыну – 2 382 немесе 25,23%;
Көтерме және бөлшек сауда – 1 309 немесе 13,87%;
Өңдеу өнеркәсібі – 732 немесе 7,75% (1-Кесте, 1-Диаграмма)

1-кесте. Салалық қимадағы тыңдаушылар саны.
№

Салалар

Саны

Проценттер

1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

3052

32,33%

2

Қызметтің өзге түрлерін ұсыну

2382

25,23%

3

Көтерме және бөлшектік сауда; автокөліктерді
және мотоциклдерді жөндеу

1309

13,87%

4

Өңдеу өнеркәсібі

732

7,75%

5

Көлік және қоймаға орналастыру

353

3,74%

6

Білім беру

325

3,44%

8

7

Мекендеу және тамақтандыру жөніндегі қызмет

253

2,68%

8

Құрылыс

198

2,10%

9

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

153

1,62%

10

Ақпарат және байланыс

152

1,61%

11

Өнер, сауықтыру және демалыс

146

1,55%

12

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет

99

1,05%

13

Әкімшілік және қосымша қызмет көрсету
шеңберіндегі қызмет

83

0,88%

14

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

78

0,83%

15

Үй қызметшілерін жалдайтын және өз тұтынуы
үшін тауарлар мен қызметтер өндіретін үй
шаруашылықтарының қызметі

38

0,40%

16

Сумен қамтамасыз ету, кәріздік жүйе,
жиынтығын бақылау, қалдықтарын бөлу

32

0,34%

17

Қаржылық және сақтандыру қызметі

19

0,20%

18

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны
кондиционерлеу

15

0,16%

19

Таукен өндірісі және карьерларды өңдеу

13

0,14%

20

Эксаумақтық ұйымдар мен органдардың қызметі

9

0,10%

9441

100,00%

Барлығы

Кәсіпкерлер-тыңдаушылардың ең аз саны келесі салаларда байқалады:
– Эксаумақтық ұйымдар мен органдардың қызметі – 9 немесе,1%
– Таукен өндірісі және карьерларды өңдеу – 13 немесе 0,14%;
– Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны кондиционерлеу – 15
немесе 0,16% (1-кесте, 1,2-диаграмма).
1-Диаграмма
«Бизнес-Мектеп» құралы шеңберінде салалық қимадағы тыңдаушылар
үлесі.

9

2-Диаграмма. «Бизнес-Мектеп» құралы шеңберінде салалық қимадағы
тыңдаушылар саны.
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3. Қатысушылардың жас ерекшелігі қимасындағы жалпы санына
талдау.
Қазақстандық
қоғамдағы
кәсіпкерлерінің
құрылымын
талдау
кәсіпкерлердің жас ерекшеліктерінің айырмашылықтарын анықтады.
Есепті кезеңде «Бизнес-Мектеп» құралы бойынша қатысушылар
арасындағы ең көп саны 30 – дан 49 жасқа дейінгі жас аралығында – 6 697 адам
немесе барлық қатысушылардың 55,4% құрады. (3-диаграмма).
3-диаграмма. «Бизнес-Мектеп» бағдарламасы бойынша жас ерекшелігі
қимасындағы қатысушылар саны.
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Екінші орында 17-29 жас аралығындағы санат тіркелді – 3 518 адам
немесе 29,1%.
Санына қарай келесі қатысушылар: 50 - 57 жас аралығындағылар – 1 142
адам немесе 9,4% және 57 жастан асқандар – 734 адам немесе барлық
қатысушылардың 6,1%.
Өңірлік қимадағы жас құрылымы айтарлықтай біркелкі емес. Өңірлер
бойынша жас мөлшері қимасындағы қатысушылардың саны мен арақатысы 2кестеде көрсетілген.

Алматы облысы

Атырау облысы

Жамбыл облысы

БҚО

ШҚО

Қарағанды облысы

Костанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

313

406

145

112

207

227

153

283

215

251

245

105

208

176

129

106

237

Орта жас (30 дан 49
жасқа дейін)

6 697

646

754

237

290

391

644

275

475

319

678

346

247

289

214

266

196

430

Зейнеткерлік алдындағы
1 142
жас (50 ден 57 -ге дейін)

85

94

45

54

57

108

32

100

61

118

68

43

58

27

41

40

111

51

84

27

31

39

69

16

62

45

84

29

30

59

10

26

27

45

454

487

694

1 048

476

920

640

1 131

688

425

614

427

462

369

823

57-ден жоғары
Барлығы:

734

12 091 1 095 1 338

Түркістан облысы

Актобе облысы

3 518

СҚО

Акмола обласы

Жас буын (17 ден 29
жасқа дейін)

Аталуы

Барлығы:

Шымкент қаласы

жас

Алматы қаласы

қатысушылардың

Нұр-Сұлтан қаласы

2-кесте. «Бизнес-Кеңесші» бағдарламасына
мөлшері мен өңірлер қимасындағы саны.

2-кестеден көрініп тұрғандай, өтініш берген жас адамдардың басым бөлігі
Алматы қаласында – 406 немесе 11,5%, Нұр-Сұлтан қаласы – 313 немесе 8,9%
және қарағанды облысы – 245 немесе 6,9%.
Орта жастағы өтініш бергендердің ең көп саны Алматы қаласында – 754
немесе 11,3%, Шығыс Қазақстан облысында – 678 немесе 10,1%, және НұрСұлтан қаласында - 646 немесе 9,6%.
Зейнет жасының алдындағы тұлғалардың ең көбі Шығыс Қазақстан
облысында тіркелді –118 немесе 10,3%, Түркістан облысында – 111 немесе
9,7% және Алматы облысында – 108 немесе 9,5%.
57 жастан жоғары жастағы қатысушылардың саны Алматы қаласында
және Шығыс Қазақстан облысында – 84 немесе 11,4% және Алматы облысында
- 69 немесе сәйкесінше 9,4%.
Сондай-ақ кестеге сәйкес, барлық өңірлерде 30-дан 49 жасқа дейінгі жас
санаты басым. Алайда маңыздылығы жағынан екінші санат ол 17-29 жас
аралығындағы топ.
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4. Қатысушылардың гендерлік қимадағы жалпы санына талдау.
«Бизнес-мектеп» құралының тыңдаушылары құрамын гендерлік қимада
талдау жобаға барынша қызығушылық танытқандардың көрсеткіші
төмендегідей болды:
– тыңдаушылардың жалпы санынан ерлердің үлесі 56 % немесе 6 754 ер
адам;
– тыңдаушылардың жалпы санынан әйелдердің үлесі 44% немесе 5 337
адам. (3-кесте, 4-диаграмма).
4-диаграмма. «Бизнес-мектеп» құралы бойынша гендерлік қимадағы
қатысушылардың саны.

Алматы облысы

Атырау облысы

Жамбыл облысы

БҚО

ШҚО

Қарағанды облысы

Костанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

454

487

694

1 048

476

920

640

1 131

688

425

614

427

462

369

823

Еркектер

6 754

506

649

232

283

359

601

261

555

402

702

374

257

325

216

284

212

536

Әйелдер

5 337

589

689

222

204

335

447

215

365

238

429

314

168

289

211

178

157

287
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Түркістан облысы

Актобе облысы

1 095 1 338

СҚО

Акмола обласы

12 091

Алматы қаласы

Барлығы:

Аталуы

Барлығы:

Шымкент қаласы

Нұр-Сұлтан қаласы

3-кесте. «Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы бойынша гендерлік қимадағы
қатысушылар саны.

5-диаграмма. «Бизнес-Мектеп» құралы бойынша өңірлік қимадағы
қатысушы – ер адамдардың саны.

Өңірлік қимада ерлер төмендегі өңірлерде басым:
– Шығыс Қазақстан облысы – 702 қатысушы;
– Алматы қ. – 649 қатысушы;
– Алматы облысы – 601 қатысушы.
Ерлердің ең аз үлесі Солтүстік Қазақстан облысында, Маңғыстай облысы
мен шымкент қаласында (5-диаграмма).
6-диаграмма. «Бизнес-Мектеп» құралы бойынша өңірлік қимадағы
қатысушы әйелдердің саны.

Оқытудан өткен әйелдердің ең көп үлесі Алматы қ. – 689, г.Нур-Султан –
589 и Алматинской области - 447.
Оқытуға ең аз әйел қатысқан өңір Солтүстік Қазақстан облысы – 157.
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5. Қатысушылардың өңірлік қимадағы жалпы санына талдау.
«Бизнес-мектеп» құралы аясында 2020 жылы күндізгі оқу бойынша 2 507
тыңдаушы өтті, күндізгі оқу бойынша жылдық жоспар 100,2% - ға орындалды,
қашықтықтан оқыту бойынша 9 584 тыңдаушы өтті, қашықтықтан оқыту
бойынша жылдық жоспар 191,7% - ға орындалды. (4-кесте).

Акмола облысы

Актобе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Жамбыл облысы

БҚО

ШҚО

Қарағанды облысы

Костанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

438

365

61

108

95

85

127

32

563

86

53

78

60

144

44

120

2 783

күндізгі оқу

771

900

89

426

586

953

391

793

608

568

602

372

536

367

318

325

703

9 308

454

487

694

1 048

476

920

640

1 131

688

425

614

427

462

369

823 12 091

қашықтықтан
оқу

1 095 1 338

7-диаграмма. Өңірлер қимасындағы қатысушылардың жалпы саны.
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Барлық

Шымкент қаласы

324

Түркістан облысы

Алматы қаласы

Бизнес-Мектеп,
оның ішінде:

Атауы

СҚО

Нұр-сұлтан қаласы

4-кесте. Өңірлер қимасындағы білім алғандардың жалпы саны.

4-кестеге сәйкес, Алматы қаласында 1 338 тыңдаушы, Шығыс Қазақстан
облысында - 1 131 қатысушы, Нұр-Сұлтан қаласында - 1 095 адам және
Алматы облысында – 1 048 тыңдаушы оқытылды.
Тыңдаушылардың ең аз саны Солтүстік Қазақстан облысында – 369,
Қостанай облысында – 425 және Маңғыстау облысында – 427 оқыды.
Сонымен қатар, күндізгі оқу бойынша ең көп көрсеткіш Шығыс
Қазақстан облысында – 563 тыңдаушы, ең аз – Батыс Қазақстан облысында – 32
тыңдаушы.
Қашықтықтан оқытудан өткен тыңдаушылардың ең көп саны Алматы
облысында – 953 тыңдаушы, ең аз саны Павлодар облысында – 318 қатысушы
болды.
8-диаграмма. Өңірлер қимасындағы білім алғандар үлесі.
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6. Қатысушылардың ұйымдық-құқықтық
жалпы санына талдау

нысан

қимасындағы

Есепті кезеңде коммерциялық қызметті жүзеге асыратын жеке
кәсіпкерлер (бұдан әрі – ЖК), жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер (бұдан
әрі – ЖШС) және шаруа қожалықтары (бұдан әрі – ШҚ) сияқты ШОБ
субъектілері оқыды.
«Бизнес-Мектеп» құралы шеңберінде ұйымдастыру-құқықтық нысаны
бойынша қатысушылардың жалпы санын талдаудан ЖК меншік нысаны бар
ШОБ субъектілерінің үлесі ЖШС мен ШҚ-дан басым екенін көрсетті. Есепті
кезеңде «Бизнес-Мектеп» жобасы тыңдаушыларының санын ұйымдыққұқықтық нысандар бойынша бөлуде заңды тұлғалардың көлемі (9 441)
жұмыспен қамтылғандар санынан (2 650) көп екендігі айқындалды. (5-кесте, 9диаграмма).
5-кесте. «Бизнес-Мектеп» бағдарламасы бойынша ұйымдастыруқұқықтық қимасындағы қатысушылардың саны.
Аталуы

Саны

%

ЖК

7908

65,4%

ЖШС
ШҚ
Басқалары

1010
410
113

8,4%

Жұмыспен қамтылған тұлғалар

2650

21,9%

Барлығы

12091

100,0%

3,4%
0,9%

9 – диаграмма. «Бизнес-Мектеп» бағдарламасы бойынша ұйымдастыруқұқықтық қимасындағы қатысушылар саны.
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7. Басқа бағыттардағы тыңдаушылар талдауы.
«Бизнес мектеп» құралы тыңдаушыларының басқа бағыттарға одан әрі
қатысу көрсеткіштері мыналарды анықтады: қатысушылардың сауалнамасына
сәйкес «Бизнестің жол картасы 2025» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасының барлық құралдарының ішінде тыңдаушылар
тарапынан «гранттық қаржыландыру» құралы - 4 719 тыңдаушы үшін үлкен
қызығушылық тудырды. «Топ-менеджментті оқыту» құралы - 1 066
тыңдаушыға қызық болды.
10-диаграмма. «Бизнес-Мектеп» құралының тыңдаушыларының басқа
бағыттарға қатысуы туралы ақпарат.

Тыңдаушылар тарапынан қызығушылық танытқан екінші жоба –
«Бизнеске сервистік қолдау көрсету» бағыты, бұл туралы 4 513 тыңдаушы
мәлімдеді.
Тартымдылығы жоғары болған екінші жоба - «Субсидиялау» бағыты бұл туралы 3 140 тыңдаушы мәлімдеді.
«Кепілдік беру» бағытын 2 960 тыңдаушы таңдады.
2 881 қатысушы «ЕҚДБ бағдарламасы» құралын пайдалануды жоспарлап
отыр.
2 321 тыңдаушы «Аға сеньорлар» құралы бойынша қатысуға ниет
білдірді.
«Іскерлік байланыстар» құралын 1 776 қатысушы таңдады.
«Шағын және орта бизнестің Топ-менеджментін оқыту» бағыты 1 066
қатысушыны қызықтырды.
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8.

Жалпы санды талдау: оқудың жүргізілуін бағалау, зерттеулер
негізінде жобаның тиімділігін талдау

2020 жылы «Бизнес-мектеп» құралы шеңберінде өткізілген оқыту
сапасын бағалау семинарлар соңында өткізілетін электрондық сауалнама
арқылы жүзеге асырылды. Электрондық сауалнаманы өңдеу нәтижелері
келесідей.
Сауалнама деректеріне сәйкес тыңдаушылардың көпшілігі тыңдаған
курстың деңгейін жоғары бағалайды – тыңдаушылардың 53,5% (6 474) «өте
жоғары деңгей» деп бағаласа, тыңдаушылардың 36,6% (4 426) «өте жоғары
деңгейге» және 1 191 немесе 9,9% «төмен де, жоғары да емес» деп бағалаған.
(7-кесте, 11-диаграмма).
7-кесте. «Бизнес-Мектеп» құралы бойынша оқытылған курстың деңгейін
бағалау.
№

Баға

Саны

%

1

Өте жоғары деңгейде

6474

53,5%

2

Дегенімен жоғары деңгейде

4426

36,6%

3

Төмен де жоғары да емес

1191

9,9%

Барлығы

12091

100,0%

11 - диаграмма. «Бизнес-Мектеп» құралы бойынша оқытылған курстың
деңгейі
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Тыңдаушылар «Бизнес-мектеп» құралы аясында өткізілген оқыту
ақпаратының практикалық маңыздылығын бағалады:
7 868 респондент немесе 65,1% - «толық қанағаттандырылды» деген баға
қойды, 3 555 тыңдаушы немесе 29,4% - «өте қанағаттандырылды» деп
бағалады, 538 қатысушы немесе 4,4% - курстың практикалық маңыздылығын
«ішінара қанағаттандырылды, ішінара жоқ» деп бағалады және барлығы 13
қатысушы немесе 1,1%
- курстың практикалық маңыздылығын
«қанағаттанарлық емес» деп бағалады (8-кесте, 12-диаграмма).
8-кесте. «Бизнес-Мектеп» құралы бойынша курс ақпаратының
практикалық маңыздылығын бағалау
№

Баға

Саны

%

1

Толық қанағаттандырылды

7868

65,1%

2

Қанағаттанарлыққа жақын

3555

29,4%

3

Ішінара қанағаттандырылды, ішінара жоқ

538

4,4%

4

Қанағаттанарлық емес

130

1,1%

12091

100

Барлығы

12-диаграмма. «Бизнес-Мектеп» құралы
ақпаратының практикалық маңыздылығы
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аясында

өткізілген

оқу

Сондай-ақ «Бизнес-мектеп» құралы аясында өткізілген оқыту
тақырыптарының өзектілігіне сауалнама жүргізілді:
8 209 респондент «толығымен қанағаттандырылды» деген баға берді, 3
373 тыңдаушы “өте қанағаттанарлық” деп бағаланды, 440 қатысушы «ішінара
қанағаттандырылды, ішінара жоқ» деп бағаланды және барлығы 69 қатысушы
өткізілген оқыту тақырыптарының өзектілігін «қанағаттанбадым» деп бағалады
(9-кесте, 14-диаграмма).
9-кесте. Тыңдаушылардың «Бизнес-мектеп» құралы бойынша өткізілген
оқыту тақырыптарының өзектілігіне қанағаттануы
№

Баға

Саны

%

1

Толық қанағаттандырылды

8209

67,9%

2

Қанағаттанарлыққа жақын

3373

27,9%

3

Ішінара қанағаттандырылды, ішінара жоқ

440

3,6%

4

Қанағаттанарлық емес

69

0,6%

12091

100%

Барлығы

14-диаграмма. «Бизнес-Мектеп» құралы бойынша тыңдалған курспен
қанағаттанған тыңдаушылар үлесі
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9. Жобаны іске асыру сәтінен бастап жаңа бизнесті ашу және
қызметті кеңейту көрсеткіштерін талдау
Оқу аяқталғаннан кейін «Бизнес-мектеп» жобасы бойынша оқытудың
тиімділігіне талдау жүргізілді. Осы мақсатта тыңдаушылар арасында сауалнама
жүргізілді.
«Бизнес-мектеп» компонентін оқығандар арасындағы сауалнама
жауаптарына сәйкес 2020 жылғы 20 қарашадағы жағдай бойынша білім алған
12 091 тыңдаушының 12,7% немесе 1 535 тыңдаушы биылғы жылы өз
жобаларын іске асырды (10-кесте).
Кесте 10. Өңірлер бөлінісінде «Бизнес-мектеп» құралы бойынша 2020
жылы тыңдаушылар жүзеге асырған жобалар саны.
«БЖК – 2025»
БҚДМБ грант

НЖҚЖКД «Енбек» МБ
МҚҰ/НС/АШҚҚҚ

«БЖК – 2025»
БҚДМБ субсидиялау

Жобалар
саны

Сома,
мың теңге

Жобалар
саны

Сома,
мың теңге

Жобалар
саны

НұрСұлтан қ.

29

145 947,0

17

91 510,0

Алматы қ.

38

100 350,0

12

108 000,0

Шымкент қ.
Ақмола обл.
Ақтөбе обл.
Алматы обл
Атырау обл.
ШҚО
Жамбыл обл.
БҚО
Қарағанды
обл
Қостанай
обл.
Қызылорда
обл.
Маңғыстау
обл.
Павлодар
обл.
СҚО
Түркістан
обл.

24
13
18
3
10
47
19
11

102 500,0
35 500,0
74 946,0
6 650,0
20 500,0
210 740,0
70 000,0
47 300,0

18
65
52
101
43
126
111
82

134 100,0
767 536,0
207 946,0
431 549,0
200 300,0
422 350,0
587 404,0
253 410,0
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52 500,0

148

9

39 047,0

16
4

Барлығы

267

Қаржы көзі
Өңір

4

Барлығы
Жобалар
саны

Сома
мың теңге

108

488 822,0

123

2 887 012,8

42
81
70
104
55
173
130
93

236 600,0
818 036,0
282 892,0
438 199,0
260 800,0
633 090,0
657 404,0
300 710,0

894 989,6

170

947 489,6

47

175 207,0

56

214 254,0

35 000,0

38

137 400,0

54

172 400,0

11 800,0

60

362 292,0

64

374 092,0

73

251 541,6

73

251 541,6

35

339 500,0

39

360 194,0

81

395 850,0

13

58 700,0

6

25 800,0

100

480 350,0

1109

5 760 885,2

89

2 701
690,5

70

367
837,3

1535

9 803 887,0

20 694,0

973 474,0

Сома, мың
теңге

Инвестор/
Меншікті қаражат
Сома
Жобалар
мың
саны
теңге
251
62
365,0

71

2 587
990,5

3

15 000,0

2

40 000,0

2

90 672,3

1 535 тыңдаушы жалпы сомасы 9 803 887 000 теңге болатын жобаларды
іске асырды, оның ішінде:
- «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» Мемлекеттік бағдарламасы» шеңберінде
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, микроқаржы ұйымдары
және несиелік серіктестіктер арқылы қаржыландыру аясында жалпы сомасы 5
760 885 200 теңге болатын 1 109 жоба;
- «Бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 2025»
шеңберінде гранттар – 973 474 000 теңге сомасына 267 жоба;
- Пайыздық мөлшерлемені субсидиялау – 2 701 690 460 теңге сомасына
89 жоба;
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- Жеке инвестор/өз қаражаты арқылы – 367 837 300 теңге сомасына 70
жоба (11-кесте).
11-кесте. Қаржыландыру көздері мен сомасы бөлінісінде «Бизнес-мектеп»
құралы бойынша тыңдаушылардың 2020 жылы іске асырған жобаларының
саны.
Атауы

Жобалар саны

Сома, мың теңге

267

973 474,0

1109

5 760 885,2

«БЖК – 2025» БҚДМБ, субсидиялау

89

2 701 690,5

Инвестор / Меншікті қаражат

70

367 837,3

1535

9 803 887,0

НЖҚЖКД «Енбек» МБ МҚҰ/НС/АШҚҚҚ
«БЖК – 2025» БҚДМБ, грант

Барлығы

15- диаграмма. Қаржыландыру көздері бөлінісінде «Бизнес-мектеп»
құралы бойынша 2020 жылы тыңдаушылар іске асырған жобалар саны.

Сауалнамаға сәйкес жобалардың ең көп саны Шығыс Қазақстан және
Қарағанды облысының тыңдаушыларының үлесінде, 633 090 мың теңге және
тиісінше 947 489,6 мың теңге сомасына 170 және 173 жобаны іске асырылды.
Тыңдаушылардың ең аз жобалары Солтүстік Қазақстан облысында – 39
жоба және Шымкент қаласында – 42 жоба іске қосылды.
16-диаграмма. Қаржыландыру көздері мен өңірлер бөлінісінде «Бизнесмектеп» құралы бойынша тыңдаушылардың 2020 жылы іске асырған жобалар
саны.
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Қорытынды
1. 2020 жылы жоспар бойынша жылына кемінде 7 500 (жеті мың бес
жүз) адам қамтылуы тиіс, оның ішінде күндізгі оқытумен – кемінде 2 500 (екі
мың бес жүз) адам және қашықтықтан оқытумен кемінде 5 000 (бес мың) адам
қамтылуы тиіс. «Бизнес-мектеп» құралы аясында 2020 жылы күндізгі оқу
бойынша 2 507 тыңдаушы өтті, күндізгі оқу бойынша жылдық жоспар 100,2% ға орындалды, қашықтықтан оқыту бойынша 9 584 тыңдаушы өтті,
қашықтықтан оқыту бойынша жылдық жоспар 191,7% - ға орындалды.
2. Өңірлік бөліністе «Бизнес-Мектеп» құралы бойынша ең көп оқыту
мына өңірлерде өтті:
– Алматы қаласы – 1 338 немесе 11,1%;
– Шығыс Қазақстан облысы – 1 131 немесе 9,4%;
– Нұр-Сұлтан қаласы – 1095 немесе 9,1%;
– Алматы облысы – 1 048 немесе 8,7%.
Келесі өңірлерде оқыту аз деңгейде өтті:
– Солтүстік Қазақстан облысы – 369 немесе 3,1%;
– Қостанай облысы – 425 немесе 3,52%;
– Маңғыстау облысы – 427 немесе 3,53%.
2.1. Күндізгі оқытумен ең көп қамтылған тыңдаушылар келесі өңірлерде:
- Шығыс Қазақстан облысы-563 немесе 22,5%;
- Алматы қ. - 438 немесе 17,5%;
- Нұр-Сұлтан қ. - 324 немесе 12,9%;
- Алматы облысы-1 048 немесе 8,7%.
Төмендегі өңірлерде қатысушылар аз дәрежеде күндізгі оқудан өтті:
- Батыс Қазақстан облысы - 32 немесе 1,3%;
- Солтүстік Қазақстан облысы - 44 немесе 1,8%;
- Қостанай облысы - 53 немесе 2,1%.
2.2. Келесі өңірлерде оқыту қаржылай емес қолдау операторының оқыту
веб-порталы арқылы қашықтықтан оқыту негізінде өтті:
- Алматы облысы - 953 немесе 9,9%;
- Алматы қ. - 900 немесе 9,4%;
- Жамбыл облысы - 793 немесе 8,3%.
Қашықтықтан оқытуға қатысқан қатысушылар саны аз өңірлер:
- Павлодар облысы - 318 немесе 3,32;%;
- Солтүстік Қазақстан облысы - 325 немесе 3,39%;
- Шымкент қ. - 365 немесе 3,8%.
3. Тыңдаушы-кәсіпкерлердің ең көп саны келесі салаларда қызмет
атқарады:
– Ауыл, орман және балық шаруашылығы - 3 052 немесе 32,33%;
– Өзге де қызмет түрлерін ұсыну - 2 382 немесе 25,23%;
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- Көтерме және бөлшек сауда - 1 309 немесе 13,87%;
- Өңдеу өнеркәсібі - 732 немесе 7,75%.
Кәсіпкер тыңдаушылардың ең аз саны мына салаларда байқалады:
- Аумақтан тыс ұйымдар мен органдардың қызметі - 9 немесе 0,1;%
- Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу - 13 немесе 0,14%;
- Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау - 15 немесе 0,16%.
4. Ұйымдастырушылық - құқықтық нысандағы қатысушылардың жалпы
санының талдауынан ЖК меншік нысанындағы ШОБ субъектілерінің үлесі
ЖШС мен ШҚ-ға қарағанда басым екенін көрсетті. «Бизнес-мектеп» құралы
тыңдаушыларының санын ұйымдық-құқықтық нысандар бойынша бөлуде
есепті кезеңде кәсіпкерлік субъектілерінің 9 441 немесе 79% жұмыспен
қамтылған адамнан 2 650 немесе 21%-ге басым екені анық.
5. Есепті кезеңде қатысушылардың ең көп саны 30-дан 49 жасқа дейінгі
қатысушылар арасында байқалады - 6 697 немесе 55,4%. Екінші орында 17
жастан 29 жасқа дейінгі жас санаты тұр – 3 518 немесе 29,1%. Келесі
қатысушылар саны бойынша 50-ден 57 жасқа дейінгі жас санаты – 1 142 немесе
9,4% және 57 жастан жоғары-734 немесе 6,1%.
6. «Бизнес-мектеп» тыңдаушыларының басқа бағыттарға одан әрі қатысу
көрсеткіштері мыналарды анықтады: қатысушылардың сауалнамасына сәйкес
«Бизнестің жол картасы – 2025» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасының» барлық құралдарының ішінен тыңдаушылар тарапынан
төменде көрсетілген құралдар үлкен қызығушылық тудырған:
- «Гранттық қаржыландыру» - 4 719;
- «Бизнеске сервистік қолдау көрсету» - 4 513;
- «Субсидиялау» - 3 140;
- «Кепілдік беру» - 2 960;
- «ЕҚДБ бағдарламасы» - 2 881;
- «Аға сеньорлар» - 2 321;
- «Іскерлік байланыстар» - 1 776;
- «Шағын және орта бизнестің Топ - менеджментін оқыту» - 1 066.
7. Оқудан барлығы 6 754 ер адам немесе 56% және 5 337 әйел немесе
44% өтті.
Аймақтар бойынша ер адамдар келесі аймақтарда басым:
– Шығыс Қазақстан облысы – 702 қатысушы немесе 10,4%;
– Алматы қ. – 649 қатысушы немесе 906%;
– Алматы облысы – 601 немесе 8,9%.
Ер адамдар келесі аймақтарда аз:
– Солтүстік Қазақстан облысы – 212 қатысушы немесе 3,1%;
– Маңғыстау облысы – 216 қатысушы немесе 3,2%;
– Шымкент қ. – 232 қатысушы немесе 3,4%.
Өңірлік бөліністе әйелдер мынадай өңірлерде басым:
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– Алматы қ. – 689 қатысушы немесе 12,9%;
– Нұр-Сұлтан қ. – 589 қатысушы немесе 11%;
– Алматы облысы – 447 қатысушы немесе 8,4%.
Әйелдер келесі аймақтарда аз:
– Солтүстік Қазақстан облысы – 157 қатысушы немесе 2,9%;
– Қостанай облысы – 168 қатысушы немесе 3,2%;
– Павлодар облысы – 178 қатысушы немесе 3,3%.
8. Қатысушылардың жалпы санынан 3,2% немесе 376 адамның
мүгедектігі бар, оның ішінде:
- мүгедектіктің бірінші дәрежесі – 67 қатысушы немесе 0,55%;
- мүгедектіктің екінші дәрежесі – 144 қатысушы немесе 1,2%;
- мүгедектіктің үшінші дәрежесі – 165 қатысушы немесе 1,4%.
9. Сауалнамаға сәйкес, тыңдаушылардың көпшілігі курс деңгейін жоғары
бағалайды: тыңдаушылардың 6 474 немесе 53,5% «өте жоғары деңгей»,
тыңдаушылардың 4 426 немесе 36,6% «өте жоғары деңгейге жақын» және 1 191
немесе 9,9% «төмен де, жоғары да емес» деп бағалаған.
10. «Бизнес-мектеп» компоненті бойынша білім алғандар арасындағы
сауалнамаларға сәйкес ағымдағы жылы 12 091 білім алғандардың 12,7%-ы
немесе 1 535 тыңдаушы жалпы сомасы 9 803 887 000 теңге болатын жобаларды
іске асырды, оның шінде:
- «Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек» Мемлекеттік бағдарламасы» шеңберінде
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ, микроқаржы ұйымдары
және кредиттік серіктестіктер арқылы қаржыландыру - 5 760 885 200 теңге
сомасына 1 109 жоба жүзеге асырылған;
- «Бизнесті қолдау мен дамытудың 2025» мемлекеттік бағдарламасы»
шеңберінде бөлінген гранттар – 267 жобағы 973 474 000 теңге;
- Пайыздық мөлшерлемені субсидиялау - 2 701 690 460 теңге сомасына 89
жоба;
- Жеке инвестор / меншікті қаражат – 367 837 300 теңге сомасына 70
жоба.
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Қосымша 3 179 бетте:
1-Қосымша 249 бетте;
2-Қосымша 1 бетте;
3-Қосымша 134 бетте;
4-Қосымша 1 бетте;
5-Қосымша мемлекеттік және орыс тілдерінде 346 бетте;
6-Қосымша 1 бетте;
7-Қосымша 4 бетте;
8-Қосымша мемлекеттік және орыс тілдерінде 731 бетте;
9-Қосымша мемлекеттік және орыс тілдерінде 1710 бетте;
10- Қосымша 2 бетте.
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Жаппай кәсіпкерлік және
микроқаржыландыру департаментінің
директоры

Жаппай кәсіпкерлік және
микроқаржыландыру департаментінің
сарапшысы
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