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Кіріспе
«Бизнес-мектеп» құрауышы «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының «Кәсіпкерлікті қаржылай
емес қолдау шаралары» төртінші бағыты шеңберінде Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2018 жылғы 25 тамыздағы №522 қаулысына (бұдан әрі – Қаулы),
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі мен «Атамекен»
Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасының арасындағы
«Бизнес-мектеп» құрауышы шеңберіндегі оқыту жобаларын іске асыру
бойынша көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы 2018 жылғы
28 ақпандағы №141040004944/180033/00 шартқа (бұдан әрі – ҚР ҰЭМ шарты)
және жеке тұлғалар мен кәсіпкерлік субъектілеріне (кәсіпкерлік қызметпен
айналысуға үміткер) қаржылай емес қолдау көрсету тәртібі туралы ережеге
(бұдан әрі – Ереже) сәйкес іске асырылады.
Қаулыға сәйкес Қаржылай емес қолдаудың операторы «Атамекен»
Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы (бұдан әрі – ҚР
ҰКП) болып табылады. ҚР ҰКП жергілікті жерлерде облыс орталықтарындағы,
республикалық маңызы бар қалалардағы және астанадағы Кәсіпкерлерге
қызмет көрсету орталықтары (бұдан әрі – КҚКО) арқылы, сондай-ақ
моноқалалардағы, шағын қалалардағы және аудан орталықтарындағы
Кәсіпкерлерді қолдау орталықтары (КҚО) арқылы бизнес оқыту жүргізеді.
Бизнес оқыту экономиканың барлық секторларында жұмыс істеп тұрған
шағын және орта бизнес субъектілеріне (бұдан әрі – ШОБ субъектілері) тегін
ұсынылады.
«Бизнес – мектеп» құрауышы моноқалалардағы, шағын қалалардағы және
аудан орталықтарындағы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне және
кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа оқыту жобаларын ұсынуға бағытталған.
«Бизнес – мектеп» құрауышының қызметтері моноқалаларда, шағын
қалаларда және аудан орталықтарында КҚО, Астана, Алматы, Семей, Түркістан
қалаларында және облыс орталықтарында КҚКО ұсынылады.
«Бизнес-мектеп» құрауышы аясында жоғарыда көрсетілген жобаның
шеңберінде оқудан өткен және Excel форматында сертификаттар алған
тыңдаушылар базасы әзірленді. Тыңдаушылар базасы мынадай деректерді
қамтиды:
1) Оқыту курсын өткізу орны мен күні;
2) Тыңдаушының тегі мен аты;
3) Тыңдаушының ЖСН;
4) Тыңдаушының мәртебесі: кәсіпкер, жеке тұлға;
5) Тыңдаушының жынысы: әйел, ер;
6) Тыңдаушының байланыс деректері: телефон, электрондық пошта
мекенжайы (e-mail), пошталық мекенжайы;
7) Берілген сертификаттың нөмірі.
Тыңдаушылар базасы көрсетілген Қызмет туралы негізгі есептің
қосымшасында қағаз және электрондық жеткізгіштерде қоса берілді.
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Оқыту барысында «Бизнес аумағы» атты Қазақстандық кәсіпкерлерге
арналған бірыңғай порталда орналастырылған, 2016 жылы экономиканың
басым салаларында жүргізілген және келісілген маркетингтік зерттеу
материалдары пайдаланылды.
Бұл маркетингтік зерттеулерді жүргізу қосалқы мердігерлік ұйымдарды
тарту арқылы жүргізілетіндігімен және ол белгілі бір уақыт көлемін
алатындығымен түсіндіріледі. Бұл ретте, «Бизнестің жол картасы 2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының 181 пунктіне
сәйкес оқыту барысында шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері мен
кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа кәсіпкерлік қызметті жүргізу негіздері
бойынша оқу материалдары, құжаттардың стандартты пакеті, оның ішінде
бизнес-жоспарлар, қаржыландыруды алуға арналған құжаттардың үлгілері,
маркетингтік зерттеулер нәтижелері, инновацияларды енгізу саласындағы
халықаралық тәжірибе, сондай-ақ шағын кәсіпкерлікті құру идеяларының
анықтамалықтары беріледі. Осыған байланысты таратпа материалдарында
2017 жылғы маркетингтік зерттеулер пайдаланылған.
Сонымен қатар, 2018 жылы «Бизнес-мектеп» құрауышы бойынша
экономиканың басым салаларында (барлығы 10 сала) маркетингтік зерттеулер
жүргізу және оларды Қазақстанның кәсіпкерлеріне арналған «Бизнес аумағы»
бірыңғай порталында орналастыру қарастырылған.
«Бизнес-мектеп» құрауышы шеңберінде келесідей оқыту жобалары
ұсынылады:
1) «Бизнес-кеңесші» жобасы бойынша кәсіпкерлікті жүргізудің негіздеріне
қысқа мерзімдік оқыту;
2) «Бизнес-өсу»
жобасы
бойынша
кәсіпкерлікті
дамытудың
функциональдық бағыттары бойынша қысқа мерзімдік оқыту;
3) Тәлімгерлік қағидаттарды пайдалана отырып жобалық оқыту.
«Бизнес – мектеп» құрауышының шеңберіндегі оқыту жобалары
мыналарды ұсынуды көздейді:
1-кезең. Кәсіпкерлік қызметті жүргізу негіздеріне қысқа мерзімді
оқыту («Бизнес - кеңесші»).
Аталған курс шеңберінде жеке бизнес ашу, маркетинг, адами
ресурстарды басқару, заң негіздері, қаржы бойынша қысқа мерзімді оқыту
көзделеді. Курстың мақсаты Қазақстанның барлық өңірлерінде шағын және
орта бизнесті сапалы дамытуға ынталандыру болып табылады.
«Бизнес - кеңесші» жобасы бойынша оқытуды кәсіби бизнесжаттықтырушылар жүргізеді. Оқыту курсының ұзақтығы – кемінде 16 сағат.
Сабақтар практикалық жағдайларды және жаттығуларды талқылаумен
интерактивті режимде жүргізіледі.
Курс бағдарламасына ҚР ҰЭМ шартына сәйкес мынадай тақырыптар
енгізілген:
1. Кәсіпкерлікке кіріспе;
2. Кәсіпкерлік психологиясы;
3. Бизнес – жоспарлау;
4. Маркетингтік қызмет;
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5. Персоналды басқару;
6. Кәсіпкерлерге арналған қаржы;
7. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану;
8. Кәсіпкерліктегі заңдық аспектілер;
9. Франчайзинг.
Оқыту курстарын өткізу туралы ақпарат, өткізу кестелері БАҚ
(телеарналар, радио және баспа басылымдарында) ақпарат орналастыру және
жарнамалық плакаттар орналастыру арқылы жарияланады. Кәсіпкерлер мен
халықты бизнес жүргізу негіздеріне оқытуға қатысты барлық ақпарат пен
материалдар барлық облыстарда ӨКП беттерінде, сондай-ақ жергілікті БАҚ
орналастырылған.
Жоспар бойынша қамтылатын адамдар саны – 12 000 (он екі мың)
адам болуы тиіс. Аталған бағдарламаның шеңберінде 2018 жылда 16 959
тыңдаушы оқудан өтті. Жылдық жоспар 41,3%-ға артығымен орындалды.
2-кезең. Кәсіпкерлік қызметті дамытудың функционалдық
бағыттарына бескүндік оқыту («Бизнес-өсу»).
Бұл жоба аясында «Бизнес - кеңесші» жобасы бойынша курстардан өткені
туралы сертификаты бар ШОБ субъектілерін кәсіпкерлік қызметті жүргізу мен
дамытудың функционалдық бағыттары бойынша қысқа мерзімді оқытуды
қамтитын оқыту көзделген.
Оқыту бағдарламасына кәсіпкерлерге жүргізілген сауалнама мен
пікіртерімге сәйкес мынадай тақырыптар енгізілді:
1.
Маркетинг (Маркетингтің мәні. Маркетингтік зерттеулер мен
маркетингтік талдау. Тұтынушыларды талдау. Сатып алу туралы шешім
қабылдау процесі. Нарықты сегменттеу және өнімді жайғастыру. Тауар және
тауар саясаты. Өнімді ілгерілету. Кәсіпорынның маркетингтік стратегиясы).
2.
Сатуды тиімді басқару (Сатуға кіріспе. Сату психологиясы.
Клиенттер типтері. Сату кезеңдері. Байланыс орнату. Қажеттіліктерін анықтау.
Тауардың таныстырылымы. Наразылықтармен жұмыс. Мәмілені аяқтау. Сатуға
дайындық. Суық қоңырау шалулар).
3.
Қаржыны басқару (Талдау және жоспарлау. Кәсіпорынның негізгі
қоры мен негізгі құралы. Кәсіпорынның айналым қаражатын басқару.
Қаржылық есептілік талдауы. Экономикалық өсу әлеуеті).
4.
Іскери келіссөздер (Коммерциялық ұсыныстар. Сату мәтіндері.
Бірегей сауда ұсынысы. Әлеуетті клиенттермен кездесулердегі жұмыс.
Келіссөздер. Келіссөздер технологиялары. Белсенді тыңдау техникасы. Жеке
тұлға типіне қарай клиентпен өзара іс-қимыл).
5.
Персоналды басқару (Персоналдың бизнестегі ролі. Персонал
таңдауды қалай жүргізу қажет? Сұхбаттасу. Еңбек келісім шарты.
Жұмысшыларды жұмысқа қабылдау және жұмыстан шығару. Аутсорсинг,
ақылы қызмет көрсету жөніндегі келісім шарт)
Оқыту курсының мақсаты – өндіріс процесінің барысында ресурстардың
барлық түрлерін (уақыт, қаржы, адамдар, шикізат және материалдар) тиімді
басқаруға мүмкіндік беретін білім беру және дағдыларды қалыптастыру,
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тауарлар мен көрсетілетін қызметтер сапасының артуына қол жеткізу, өзіндік
құнды төмендету. Бұл кәсіпкерге бағалық, сол сияқты бағалық емес (сервис)
есебінен тауарлар мен көрсетілетін қызметтер нарығында бәсекелік
басымдықтарға қол жеткізуге, адами фактордың әсерін барынша азайтуға,
ақаулар үлесін төмендетуге, жұмыс процестерінің жоғары бақылануын және
басқарылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Жобаның нәтижесі үй салу, ақпараттық жүйе құру, инвестициялық
жобаны іске асыру немесе ауқымды іс-шара өткізу болсын, әрдайым бірегей,
бірден-бір өнім және/немесе көрсетілетін қызмет. Бір жағынан, жобаның
жетекшісі – белгісіздігі жоғары ортада жұмыс істейді, осы белгісіздікті
құрылымдайды, алдағы күтілетін нәтиженің образын қалыптастырады және осы
образға қол жеткізуге арналған қадамдарды жоспарлайды. Екінші жағынан,
жетекші әрдайым ақша-мерзім-сапа (функционал) сияқты үшбұрыш шегінде
болады. Оқыту курсының мақсаты – жобаның ықтимал тәуекелдеріне деген
саналы көзқараспен, барлық тараптардың (инвестор, тапсырыс беруші, жоба
командасы/өнім беруші) мүдделерін ескере отырып, берілген шектеулердің
шеңберінде жобаның нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік беретін үздік
практиканы беру және дағдыларды қалыптастыру. Бұл білімдер мен дағдылар
– кәсіпкерге жобаның барлық сатыларын (бастамашылық ету, жоспарлау, іске
асыру, аяқтау) кәсібилікпен жүргізуге және жобалық мақсаттарға қол жеткізуге
мүмкіндік береді.
Қатысушылар: Жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер
Әріптестер:
•
«Казагроинновация» АҚ;
•
«Казагромаркетинг» АҚ;
•
ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығын өткізетін
компаниялар (Eurasia Group және т.б.);
•
салалық одақтар мен қауымдастықтар;
•
агробизнес орталықтары;
•
жекелеген салалар мамандары (мал шаруашылығы, өсімдік
шаруашылығы, сервис және т.б.);
• облыс кәсіпкерлері Өңірлік кеңесінің кәсіпкерлері.
Жоспар бойынша кемінде 2000 (екі мың) ШОБ субъектісі қамтылуы
тиіс. 2018 жылда «Бизнес-өсу» жобасы шеңберінде 2228 субъект оқудан
өтті.
3-кезең. Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту
(нақты жоба бойынша)
Бірінші кезеңде оқытылған тыңдаушылардың ішінен бағыттар мен
жобалар бойынша топтар іріктеліп, жинақталады.
Ісін жаңа бастаған кәсіпкердің таңдауына осы ауданда немесе моноқалада
(шағын қалада) іске асыруға болатын бірнеше шағын жоба ұсынылады.
Жобалар «Шағын бизнеске арналған 100 жоба» бизнес-анықтамалығынан
қалыптастырылады.
Әрбір ауданға және қалаға 5-10 шағын жобадан айқындалған, олар басым
бағыттарға немесе сұранысы бар бағыттарға сәйкес келеді. Жобалар жұмыс
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істеп тұрған кәсіпкерлер үшін 3 апталық және кәсіпкерлік бастамасы бар ісін
жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін 2 айға дейінгі кезеңдерден тұратын оқыту
мерзімдеріне бөлінген.
Барлық өңірлерде жобалар 2018 жылғы 20 қаңтарға дейін жергілікті
атқарушы органдармен келісілген және бекітілген.
Бағдарламаның мақсаты - кәсіби білім беру (аудандарда, моноқалаларда,
облыс орталықтарында бизнестің нақты түрін ашу және дамыту бойынша
қадамдық нұсқаулар) және табысты кәсіпкерлердің, салалық мамандардың
қатысуымен практикалық дағдыларды (жұмыс істеп тұрған жобаның немесе
бизнестің практикалық мысалында) қалыптастыру.
Оқыту бағдарламасының нәтижесі:
1. Әрбір аудан бөлінісінде 5-10 шағын жобаны (бизнес түрлерін)
айқындау.
2. Бизнес жоспар әзірлеу арқылы аудандарда, моноқалаларда, облыс
орталықтарында өз жобасын іске асыру.
3. Жобасын іске асыруға дайын әлеуетті кәсіпкерлердің резервін
қалыптастыру.
4. Тәлімгерлік қағидатын дамыту арқылы ісін жаңа бастаған
кәсіпкерлерге көмектесуге дайын кәсіпкерлердің тізімін қалыптастыру.
5. Шебер-кластарға, тренингтерге қатысуға дайын әріптес ұйымдардың
(жабдық, технология бойынша) тізімін қалыптастыру.
6. Аудандарда, моноқалаларда және шағын қалаларда ісін жаңа бастаған
кәсіпкерлердің қаржылық сауаттылығын арттыру.
Қатысушылар: әлеуетті кәсіпкерлер, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер және
жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер.
Әріптестер:
•
«Казагроинновация» АҚ;
•
«Казагромаркетинг» АҚ;
•
ауыл шаруашылығы техникасы мен жабдығын өткізетін
компаниялар (Eurasia Group және т.б.);
•
салалық одақтар мен қауымдастықтар;
•
агробизнес орталықтары;
•
жекелеген салалар мамандары (мал шаруашылығы, өсімдік
шаруашылығы, сервис және т.б.);
• облыс кәсіпкерлері өңірлік кеңесінің кәсіпкерлері.
Оқыту бағдарламасы екі бөліктен тұрады:
1. Бизнес негіздері мен кәсіпкерлік бойынша кеңейтілген білімдер беру:
• бизнесті ашу мен дамытудың қадамдық нұсқаулығы (өз ауданының,
қаласының нарығы зерделенеді);
• жұмыс істеп тұрған шағын жобалар қарастырылады, басқа
облыстардағы, елдердегі ұқсас жобалар зерделенеді;
• ЖК/ЖШС/ШҚ ашудың заңдық мәселелері;
• өндірістік жоспар;
• технологиялық жоспар;
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• операциялық жоспар;
• қаржылық жоспар;
• тәуекелдер және бизнесті сақтандыру.
Бірінші бөліктің нәтижесі:
Бизнестің бейіні – негізгі қызмет, табыстылық өлшемшарттары, бәсекелік
басымдықтар және оларды алға ілгерілету.
Әрбір бөлім өз бизнесі мысалындағы бірқатар практикалық
тапсырмалармен және жаттығулармен сүйемелденеді, бұл практикалық
дағдыларды бірден бекітуге мүмкіндік береді.
2. Бизнес жобаны енгізу және сүйемелдеу: таңдап алынған жобаны іске
асыру үшін қажетті іс-қимылдардың егжей-тегжейлі жоспары және оның өтелу
мерзімдері.
Екінші бөліктің нәтижесі: бизнес жүргізу бойынша практикалық
ұсынымдар және қаржы институттары арқылы инвестициялай отырып, 5-10
жобаны іске қосу.
Нақты жобаны айқындау кезінде өңірлерде 5-15 адамнан тұратын оқу
тобы қалыптастырылады. Нақты оқыту кестесі жасалады, жұмыс істеп тұрған
жобаларға бару ЖАО-мен келісіледі.
Одан әрі жобалық оқыту кезеңінде практикалық тәжірибе алу, көтерілген
мәселелерді түсіну мақсатында іске асырылған дайын жобаларға шығу жүзеге
асырылады.
Оқыту процесінде шағын және орта кәсіпкерлік субъектілеріне және
кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа кәсіпкерлік қызметті жүргізу негіздері
бойынша оқу материалдары, құжаттардың стандартты пакеттері, оның ішінде
бизнес-жоспарлар, қаржыландыру алу құжаттарының үлгілері, маркетингтік
зерттеулер нәтижелері, инновациялар енгізу саласындағы халықаралық
тәжірибе, сондай-ақ шағын кәсіпкерлік құру идеяларының анықтамалығы
беріледі.
«Бизнес-мектеп» құрауышының жобалары бойынша оқытуға өтініштерді
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері мен кәсіпкерлік бастамасы бар халық
КҚКО, «Атамекен» ҚР ҰКП КҚО береді.
Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері қажет болған жағдайда «Бизнесмектеп» құрауышы шеңберінде оқыту жобаларын жүргізуге жарайтын қажетті
үй-жайларды ұсынады.
Жоспар бойынша – кемінде 1000 адам қамтылуы тиіс.
Нәтиже – кемінде іске асырылған 200 жоба.
2018 жылғы 20 қарашадағы жағдай бойынша «Жобалық оқыту»
бағдарламасы бойынша 1158 қатысушы оқытылды, яғни жоспар 115,8%
орындалды. Нәтиже – жалпы соммасы 1 913,2 млн.теңгеге іске асырылған
жоба саны 264 немесе 22,8%.
ҚР ҰЭМ шарты мен қаулысындағы шарттарға сәйкес, ҚР ҰКП-менен
қатысушыларға тарату мақсатында қазақ және орыс тілдерінде үлестірмелі
материалдарды әзірленді және таралымын көбейткендгін атап өту қажет:
«Бизнес-кеңесші» жобасы бойынша:
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1) кәсіпкерлік бастамасы бар халыққа және кәсіпкерлерге арналған
«Бизнес-кеңесші» жобасы бойынша «Кәсіпкерліктің жедел-курсы» оқуәдістемелік құралын;
2) оларды кейіннен «Бизнес аумағы» Қазақстан кәсіпкерлерінің бірыңғай
бизнес-порталында орналастырумен үлгілік бизнес-жоспарларды (20 бизнесжоспар);
3) қағаз пакеттерді;
4) қаламсаптарды;
5) оқу-әдістемелік материалдар/құралдар және құжаттардың стандартты
топтамалары орналастырылған DVD дискілерді;
6) әрбір жоба бойынша оқытудан өткеннен кейін тыңдаушыларға табыс
етілетін оқыту курсын аяқтағандығы туралы сертификаттарды;
«Бизнес-өсу» жобасы бойынша:
1) «Бизнес-өсу» жобасы бойынша кәсіпкерлердің пікірлеріне пікіртерім
жүргізу нәтижесінде тақырыптар тізбесі бойынша оқу-әдістемелік
материалдарды/құралдарды;
2) қағаз пакеттерді;
3) қаламсаптарды;
4) оқу-әдістемелік материалдар/құралдар және құжаттардың стандартты
топтамалары орналастырылған DVD дискілерді;
5) әрбір жоба бойынша оқытудан өткеннен кейін тыңдаушыларға табыс
етілетін оқыту курсын аяқтағандығы туралы сертификаттарды;
Тәлімгерлік қағидаттарын қолданумен жобалық оқыту бойынша:
1) тәлімгерлік қағидаттарын қолданумен жобалық оқыту жөніндегі оқуәдістемелік материалдар/құралдарды;
2) оқу-әдістемелік материалдар/құралдар және құжаттардың стандартты
топтамасы орналастырылған DVD дискілерді;
3) әрбір жоба бойынша оқытудан өткеннен кейін тыңдаушыларға табыс
етілетін оқыту курсын аяқтағандығы туралы сертификаттарды;
1. Қызметті өңірлерде көрсету туралы жалпы ақпарат
2018 жылы бизнес-оқыту Қаулының, ҚР ҰЭМ шартының және ҚР ҰКП
ішкі құжаты – Ереженің негізінде іске асырылады, онда бизнесжаттықтырушыларды, тәлімгерлерді іріктеу қағидаты және өңірлер бөлінісінде
алға қойылған міндеттерді іске асыруға арналған іс-қимылдардың қадамдық
алгоритмі жазылған.
ҚР ҰЭМ шартына және Ережеге сәйкес ӨКП жергілікті жерлерде барлық
стандарттарға сәйкес келетін бизнес-кластар ашқан, онда тәлімгерлер,
менторларды, жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлерді және қаржы консультанттарын
тарту арқылы көрсетілетін бизнес оқыту бойынша қызметтердің көлемі
айқындалған.
2018 жылғы 20 қарашадағы жағдай бойынша ҚР ҰЭМ 31 облыстық
жаттықтырушы келісілген, олармен «Бизнес-мектеп» құрауышы шеңберінде
өтеусіз қызметтер көрсетуге шарттар жасалған. Өңірлерде жобаларды іске
асыру мақсатында шебер-кластар өткізу үшін 56 тәлімгерлер (менторлар)
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шақырылды. ҚР ҰЭМ шартына сәйкес «Жобалық оқыту» (Тәлімгерлік)
шеңберінде тәлімгерлікті растау мақсатында кәсіпорынның (кемінде 3 жыл)
тіркеу мерзімдері көрсетілген ЖК, ЖШС және ШҚ мемлекеттік тіркеу
куәліктері ұсынылды.
Сонымен бірге, Шартқа сәйкес «Тәлімгерлік» және «Бизнес-өсу»
жобалары
шеңберінде
оқыту
кестелері
ЖАО
келісіліп,
БАҚ-та
орналастырылды.
Төменде өңірлерде оқыту бойынша сілтемелер келтірілген.
Астана қаласы
http://astana.atameken.kz/ru/pages/659
Алматы қаласы
http://almaty.atameken.kz/ru/pages/541-biznes-shkola
Атырау облысы
http://atyrau.atameken.kz/ru/pages/254-ob-yavalenia
Ақмола облысы
http:// akmola. atameken.kz/ru/pages/556-ob-yavalenia
http:// akmola. atameken.kz/ru/pages/61
Ақтөбе облысы
http://aktobe.atameken.kz/ru/pages/409
Маңғыстау облысы
http://aktau. atameken.kz/ru/pages/407-ob-yavalenia
Қарағанды облысы
http://karaganda. atameken.kz/ru/pages/451-ob-yavalenia
Қостанай облысы
http://kostanay. atameken.kz/ru/pages/97-97
Қызылорда облысы
http://kyzylorda. atameken.kz/ru/pages/277
Алматы облысы
http://taldykorgan. atameken.kz/ru/pages/221-ob-yavalenia
Жамбыл облысы
http://taraz.atameken.kz/ru/pages/241-ob-yavleniya
Батыс-Қазақстан облысы
http://uralsk.atameken.kz/ru/pages/452-ob-yavleniya
http://uralsk.atameken.kz/ru/news/28701
Солтүстік-Қазақстан облысы
http://petropavl.atameken.kz/ru/pages/206-ob-yavleniya
Шығыс-Қазақстан облысы
http://oskemen.atameken.kz/ru/pages/202ob-yavleniya
http://oskemen.palata.kz/ru/news/26625
Павлодар облысы
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http://pavlodar. atameken.kz/ru/pages/113-113
Оңтүстік-Қазақстан облысы
http://shymkent. atameken.kz/ru/pages/446-biznae-obuchenie
atameken.kz/ru/pages/280ob-yavleniya
Сонымен қатар, ҚР ҰЭМ шартына сәйкес келесі стандартты қызмет
топтамалары ұсынылады:
- кәсіпкерлік қызметті жүргізу негіздері бойынша кәсіпкерлік бастамасы
бар халық пен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін қысқа мерзімдік
оқыту;
- кәсіпкерлік қызметті жүргізу негіздері бойынша материалдар,
құжаттардың стандартты топтамасы, оның ішінде бизнес-жоспарлар,
қаржыландыруға қатысты құжаттар үлгілері, инновацияларды енгізу
саласындағы халықаралық тәжірибе, сонымен қатар шағын кәсіпкерлікке
арналған идеялар анықтамалықтары;
- ҚР ҰКП бизнес-порталына кәсіпкерлердің еркін кіруін ұйымдастыру
мен ақпараттық-талдамалық қолдау жасалынды;
- жарнамалық плакаттар әзірленді және орналастырылды;
- бизнес жоспарларға өзекті сипат беру, құрастыру және онлайн сервис
бойынша қызметтер жүзеге асырылды. Қажетті ақпараттар
Қазақстан
кәсіпкерлеріне арналған «Бизнес аумағы» біріңғай порталына орналастырылу
үшін бағытталды. Сонымен қатар, мобильді қолданба («Атамекен» - бизнесжобалары) түрінде және
http://b-kenes.kz/ web қолданбасы түрінде де
қолжетімді болатын, типтік бизнес жоспарларға өзекті сипат беру және сақтау
үшін платформа әзірленген. Ақпараттар ҚР ҰКП корпоративті сайтында да
ұсынылған.
2. Салалық бөліністерде жалпы қатысушылар санын талдау
2.1. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасы.
2018 жылы ӨКП жаттықтырушылары 16 959 адам оқытып шықты.
«Бизнес-кеңесші» бағдарламасының шеңберінде салалық бөліністе
тыңдаушы-кәсіпкерлердің басым бөлігі қызметін мына салаларда жүзеге
асырады (1-кесте):
– Ауыл, орман және балық шаруашылығы – 1 729 немесе 30,88%;
– Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді
жөндеу – 1 173 немесе 20,95%;
– Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну – 1 118 немесе 19,97%;
1-кесте. «Бизнес-кеңесші»
бөліністегі тыңдаушылар саны
№

бағдарламасының

ЭҚЖЖ аталуы
11

шеңберіндегі
Саны

салалық

%

1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

1729

30,88%

2

Өңдеу өнеркәсібі

435

7,77%

2

0,04%

9

0,16%

3
4

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауаны
кондиционерлеу
Сумен қамтамасыз ету, кәріздік жүйе,
жиынтығын бақылау, қалдықтарын бөлу

5

Құрылыс

120

2,14%

6

Көтерме және бөлшектік сауда; автокөліктерді
және мотоциклдерді жөндеу

1173

20,95%

7

Көлік және қоймаға орналастыру

254

4,54%

8

Мекендеу және тамақтандыру жөніндегі қызмет

159

2,84%

9

Ақпарат және байланыс

77

1,38%

10

Қаржылық және сақтандыру

3

0,05%

11

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

100

1,79%

12

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

68

1,21%

13

Әкімшілік және қосымша қызмет көрсету
шеңберіндегі қызмет

64

1,14%

14

Білім беру

191

3,41%

15

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет

33

0,59%

16

Өнер, сауықтыру және демалыс

64

1,14%

17

Қызметтің өзге түрлерін ұсыну

1118

19,97%

5599

100%

Барлығы:

Тыңдаушы-кәсіпкерлердің ең аз саны келес салалар бойынша байқалады:
қаржылық және сақтандыру - 3 немесе 0,05% және электрмен жабдықтау, газ,
бу беру және ауа баптау – 2 немесе 0,04% (1 кесте, 1-диаграмма).
1-диаграмма. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасының шеңберіндегі салалық
бөліністегі тыңдаушылар саны

12

2-диаграмма. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасының шеңберіндегі салалық
бөліністегі тыңдаушылар үлесі
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2.2 «Жобалық оқыту» бағдарламасы
«Жобалық оқыту» бағдарламасының шеңберінде салалық бөліністе
тыңдаушы-кәсіпкерлердің басым бөлігі қызметін мына салаларда жүзеге
асырады (2-кесте, 3-диаграмма, 4-диаграмма):
– Ауыл, орман және балық шаруашылығы – 265 немесе 33,67%;
– Қызметтің өзге түрлерін ұсыну – 164 немесе 20,84%;
– Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді
жөндеу – 146 немесе 18,55%.
3 диаграмма. «Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық
оқыту» бағдарламасының шеңберіндегі салалық бөліністегі тыңдаушылар саны.

2-кесте. «Жобалық оқыту» бағдарламасының шеңберіндегі салалық
бөліністегі тыңдаушылар саны
№

ЭҚЖЖ аталуы

Саны

%

1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

265

33,67%

2

Өңдеу өнеркәсібі
Сумен қамтамасыз ету, кәріздік жүйе, жиынтығын
бақылау, қалдықтарын бөлу
Құрылыс
Көтерме және бөлшектік сауда; автокөліктерді және
мотоциклдерді жөндеу

78

9,91%

1

0,13%

12

1,52%

146

18,55%

3
4
5

14

6

Көлік және қоймаға орналастыру

18

2,29%

7

Мекендеу және тамақтандыру жөніндегі қызмет

15

1,91%

8

Ақпарат және байланыс

10

1,27%

9

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

14

1,78%

10

8

1,02%

8

1,02%

12

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет
Әкімшілік және қосымша қызмет көрсету
шеңберіндегі қызмет
Білім беру

30

3,81%

13

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет

9

1,14%

14

Өнер, сауықтыру және демалыс

9

1,14%

15

Қызметтің өзге түрлерін ұсыну

164

20,84%

Барлығы:

787

100%

11

Тыңдаушы-кәсіпкерлердің ең аз саны Таукен өндірісі және карьерларды
өңдеу - 1 немесе 0,13% (4-диаграмма).
4 диаграмма. «Жобалық оқыту» бағдарламасының шеңберіндегі салалық
бөліністегі тыңдаушылар үлесі.
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2.3. «Бизнес-өсу» бағдарламасы
«Бизнес-өсу» бағдарламасының шеңберінде салалық бөліністе
тыңдаушы-кәсіпкерлердің басым бөлігі қызметін мына салаларда жүзеге
асырады (3-кесте):
– Ауыл, орман және балық шаруашылығы – 623 немесе 27,96%;
– Қызметтің өзге түрлерін ұсыну – 506 немесе 22,71%;
– Көтерме және бөлшек сауда; автомобильдерді және мотоциклдерді
жөндеу – 486 немесе 21,18%.
3-кесте. «Бизнес-өсу»
бөліністегі тыңдаушылар саны.
№

бағдарламасының

ЭҚЖЖ аталуы

шеңберіндегі

салалық

Саны

%

1

Ауыл, орман және балық шаруашылығы

623

27,96%

2

Өңдеу өнеркәсібі

123

5,52%

3

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

6

0,27%

4

Құрылыс

35

1,57%

5

Көтерме және бөлшектік сауда

486

21,81%

6

Көлік және қоймаға орналастыру

139

6,24%

7

Мекендеу және тамақтандыру жөніндегі қызмет

51

2,29%

8

Ақпарат және байланыс

23

1,03%

9

Қаржылық және сақтандыру

3

0,13%

10

Жылжымайтын мүлікпен операциялар

38

1,71%

11

Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

35

1,57%

12

Әкімшілік және қосымша қызмет көрсету шеңберіндегі
қызмет

21

0,94%

13

Білім беру

87

3,90%

14

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет

27

1,21%

15

Өнер, сауықтыру және демалыс

25

1,12%

16

Қызметтің өзге түрлерін ұсыну

506

22,71%

2228

100%

Барлығы:

Тыңдаушы-кәсіпкерлердің ең аз саны қаржылық және сақтандыру - 3
немесе 0,13%, сумен қамтамасыз ету, кәріздік жүйе, жиынтығын бақылау,
қалдықтарын бөлу - 6 немесе 0,27%, (3 кесте, 5-диаграмма).
5-диаграмма. «Бизнес-өсу» бағдарламасының шеңберіндегі салалық
бөліністегі тыңдаушылар үлесі.
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6-диаграмма. «Бизнес-өсу» бағдарламасының шеңберіндегі салалық
бөліністегі тыңдаушылар үлесі.
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3. Қатысушылардың жалпы санын жас мөлшері бөлінісінде талдау
Қазақстан қоғамындағы кәсіпкерлер құрылымын талдау кәсіпкерлердің
жас сипаттарындағы айырмашылықтарды анықтады.
3.1. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасы
Есепті кезеңде «Бизнес-кеңесші» жобасы бойынша қатысушылар саны
мына жас аралығында көп: 30 - 49 жастағылар – 9 023 адам немесе барлық
қатысушылардың 53,2%-ы (7-диаграмма).
7-диаграмма. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасына қатысушылардың жас
мөлшері бөлінісіндегі саны.

17 - 29 жас санаты екінші орында, олар – 4 588 адам немесе 27,1%.
Санына қарай келесі қатысушылар мына жас санаттары болып табылады:
50 - 57 жастағылар – 2 323 адам немесе 13,7 % және 57 жастан асқандар –
1 025 адам немесе барлық қатысушылардың 6,0%-ы.
Кәсіпкерлердің өңірлік бөліністегі жас құрылымы айтарлықтай біркелкі
емес. Өңірлер бойынша жас мөлшері бөлінісінде саны мен арақатынасы 4кестеде көрсетілген.

Алматы қаласы

Акмола обласы

Актобе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

ШҚО

Жамбыл облысы

БҚО

Қарағанды облысы

Костанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

СҚО

Түркістан облысы мен
Шымкент қ.

Жас буын
(17 ден 29 жасқа
дейін)
Орта жас
(30 дан 49 жасқа
дейін)
Зейнеткерлік
алдындағы жас
(50 ден 57 -ге дейін)

Астана қаласы

Аталуы

Барлығы:

4-кесте. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасына қатысушылардың жас
мөлшері мен өңірлер бөлінісіндегі саны

4 588

477

550

177

411

157

177

269

175

279

342

230

292

167

225

261

399

9 023

958

1 184

445

665

491

347

607

489

530

511

429

648

314

466

265

674

2 323

156

291

148

187

140

103

170

155

101

144

99

177

67

117

69

199

77

107

57-ден жоғары

1 025

Барлығы:

16 959

1 668 2 132

38

76

58

55

75

87

59

31

44

93

40

51

29

105

808

1 339

846

682

1 121

906

969

1 028

802

1 210

588

859

624

1 377
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4-кестеден көрініп отырғандай, жастар мен орта жастағылардың ең көп
саны Алматы мен Астана қалаларында байқалады. Зейнеткерлік жас алдындағы
және 57 жастан асқандардың жүгінулерінің саны Алматы қаласында басым.
Сондай-ақ кестеге сәйкес, барлық өңірлерде де 30 - 49 жастағылар басым
жас санаты болып табылады. Алайда маңыздылығы жағынан екінші санат – 17 29 жастан басталатын жас тобы.
3.2. «Жобалық оқыту» бағдарламасы
Жобалық оқыту бойынша оқытылғандардың ең көп саны – 30 - 49 жас
аралығындағы қатысушылар – 673 адам немесе барлық қатысушылардың
58,1% (5 -кесте,8 -диаграмма).

Барлығы:

Астана қаласы

Алматы қаласы

Акмола обласы

Актобе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

ШҚО

Жамбыл облысы

БҚО

Қарағанды облысы

Костанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

СҚО

Түркістан облысы мен
Шымкент қ.

5-кесте. «Жобалық оқыту» бағдарламасына қатысушылардың жас
мөлшері мен өңірлер бөлінісіндегі саны

258

20

16

9

9

9

9

21

26

21

17

17

18

15

21

14

16

673

85

41

42

46

35

24

46

67

36

42

35

30

39

40

30

35

Зейнеткерлік
алдындағы жас
(50 ден 57 -ге дейін)

160

10

13

8

8

18

9

19

13

7

15

9

9

5

4

6

7

57-ден жоғары

67

3

6

1

2

3

8

9

4

1

3

6

8

1

5

5

2

1 158

118

76

60

65

65

50

95

110

65

77

67

65

60

70

55

60

Аталуы

Жас буын
(17 ден 29 жасқа
дейін)
Орта жас
(30 дан 49 жасқа
дейін)

Барлығы:

8-диаграмма. «Жобалық оқыту» бағдарламасы бойынша қатысушылар
саны
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Екінші орында: 17 - 29 жастағылар – 258 адам немесе барлық
қатысушылардың 22,3%-ы. Үшінші орында: 50 - 57 жастағылар – 160 немесе
13,8% және 57 жастан асқандар – 67 адам немесе барлық қатысушылардың
5,8%-ы.
3.3. «Бизнес-өсу» бағдарламасы
«Бизнес-өсу» бағдарламасы бойынша оқытылғандар қатарынан 30-дан 49
жасқа дейінгілер саны – 1 267 адам немесе барлық қатысушылардың 56,9%-ы
(9-диаграмма).
9-диаграмма. «Бизнес-өсу» бағдарламасына қатысушылардың жас мөлшері
бөлінісіндегі саны

Екінші орында: 17 – 29 жастағылар – 433 немесе барлық қатысушылардың
19,4%-ы. Үшінші орында: 50 - 57 жастағылар – 361 адам немесе барлық
қатысушылардың 16,2%-ы және 57 жастан асатындар – 167 немесе барлық
қатысушылардың 7,5%-ы.

Алматы қаласы

Акмола обласы

Актобе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

ШҚО

Жамбыл облысы

БҚО

Қарағанды облысы

Костанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

СҚО

Түркістан облысы
мен Шымкент қ.

Жас буын (17 ден 29 жасқа
433
дейін)
Орта жас (30 дан 49 жасқа
1267
дейін)
Зейнеткерлік алдындағы жас
361
(50 ден 57 -ге дейін)

Астана қаласы

Аталуы

Барлығы:

Кәсіпкерлердің өңірлік бөліністегі жас құрылымы былайша қалыптасқан
(6-кесте).
6-кесте. «Бизнес-өсу» бағдарламасына қатысушылардың жас мөлшері мен
өңірлер бөлінісіндегі саны

33

33

18

43

8

27

25

21

26

41

22

28

28

29

18

33

89

113

60

119

46

92

88

62

78

83

79

73

68

88

57

72

18

21

16

30

30

38

22

26

14

19

15

20

14

12

38

28

57-ден жоғары

167

5

6

6

6

27

22

15

11

2

7

4

15

10

5

9

17

Барлығы:

2228

145

173

100

198

111

179

150

120

120

150

120

136

120

134

122

150
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4.Қатысушылардың жалпы санын гендерлік бөліністе талдау
4.1. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасы
«Бизнес-кеңесші» жобасы тыңдаушыларының гендерлік бөліністегі
құрамын талдау жобаға тыңдаушылардың жалпы санынан ер адамдар 56%
(9 497 ер адам) аса қызығушылық танытып отырғанын, жобадағы тыңдаушыәйелдердің үлесі 44% (7 462 әйел) құрағанын көрсетті (10-диаграмма).
10-диаграмма. «Бизнес-кеңесші» құрауышы бойынша қатысушылардың
гендерлік бөліністегі саны.

Өңірлік бөліністе ер адамдар мына өңірлерде басым: Алматы қаласы –
934 қатысушы, Түркістан облысы мен Шымкент қаласы – 928 және Астана
қаласы – 766. Қатысушы-ерлер мына өңірлерде аз: Маңғыстау облысы – 296,
Атырау облысы – 347 және СҚО – 347 (7-кесте).

Актобе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Жамбыл облысы

БҚО

Қарағанды облысы

Костанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

ШҚО

Павлодар облысы

СҚО

Түркістан облысы
мен Шымкент қ.

846

682

906

969

1 028

802

1 210

588

1 121

859

624

1 377

Еркектер

9 497

766

934

490

762

522

347

603

553

559

472

734

296

668

516

347

928

Әйелдер

7 462

902

1 198

318

577

324

335

303

416

469

330

476

292

453

343

277

449

Алматы қаласы

1 339

Астана қаласы

808

Барлығы:

Барлығы: 16 959 1 668 2 132

Наименование

Акмола обласы

7-кесте. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасы бойынша қатысушылардың
гендерлік бөліністегі саны.

Әйелдер мына өңірлерде оқу курсынан көп өткен: Алматы қаласында –
1 198 және Астана қаласында – 902. Мына өңірлерде әйелдер оқу курсына аз
қатысқан: СҚО – 277, Жамбыл облысы - 303 және Ақмола облысы – 318.
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4.2.«Жобалық оқыту» бағдарламасы
«Жобалық оқыту» бағдарламасы бойынша ерлер саны әйелдерге
қарағанда әлдеқайда көп емес. Жобалық оқыту бойынша ерлер 51,3% және
әйелдер 48,7% құрады (диаграмма 11).
11-диаграмма. Жобалық оқыту шеңберінде қатысушылардың гендерлік
бөліністегі саны.

Алматы қаласы

Ақмола облысы

Актобе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Жамбыл облысы

БҚО

Қарағанды облысы

Костанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

ШҚО

Павлодар облысы

СҚО

Түркістан облысы
мен Шымкент қ.

Барлығы: 1 158

Астана қаласы

Атауы

Барлығы:

Кесте 8. Жобалық оқыту шеңберінде қатысушылардың гендерлік
бөліністегі саны

118

76

60

65

65

50

110

65

77

67

65

60

95

70

55

60

Еркектер

594

34

33

27

21

40

21

85

26

36

39

31

30

57

46

36

32

Әйелдер

564

84

43

33

44

25

29

25

39

41

28

34

30

38

24

19

28

Оқудан ең көп әйел Астана қаласында – 84 және Ақтөбе облысында – 44
өтті. СҚО – 19 және Павлодар облысы – 24 әйелдер аз дәрежеде ұсынылған.
4.3. «Бизнес-өсу» бағдарламасы
«Бизнес-өсу» бағдарламасы бойынша қатысушылардың гендерлік белгі
бойынша жалпы саны 1178 ер адамды және 1050 әйелді құрады (9 кесте, 12диаграмма).
12-диаграмма. «Бизнес-өсу» бағдарламасына қатысушылардың гендерлік
белгі бойынша саны.
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бағдарламасына

Актобе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Жамбыл облысы

БҚО

Қарағанды облысы

Костанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

ШҚО

Павлодар облысы

СҚО

Түркістан облысы
мен Шымкент қ.

Барлығы: 2228

145

173

100

198

111

179

120

120

150

120

136

120

150

134

122

150

Еркектер 1178

58

63

51

112

66

86

89

53

76

58

67

64

89

65

68

113

Әйелдер 1050

87

110

49

86

45

93

31

67

74

62

69

56

61

69

54

37

Атауы

Барлығы

Акмола обласы

гендерлік

Алматы қаласы

қатысушылардың

Астана қаласы

9-кесте. «Бизнес-өсу»
бөліністегі саны

Қатысушы әйелдердің саны өңірлік бөліністе былайша бөлінді: оқудан
өткен әйелдер Алматы қаласында көп, Жамбыл облысында оқудан өткен
әйелдер аз.
5. Өңірлік бөліністерде жалпы қатысушылар санын талдау

Павлодар облысы

СҚО

969 1 121 1 028 802 1 210 588

859

624 1 377 16 959
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Барлық

Маңғыстау облысы

Түркістан облысы мен
Шымкент қ.

БҚО

Қызылорда облысы

Жамбыл облысы

906

Костанай облысы

Атырау облысы

682

ШҚО

Алматы облысы

1 668 2 132 808 1 339 846

Актобе облысы

БизнесКенесші

Акмола обласы

1

Алматы қаласы

Атауы

Астана қаласы

№

Қарағанды облысы

5.1. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасы
2018 жылда ӨКП бизнес-жаттықтырушылары 16 959 адамды оқытты (10кесте).
10-кесте. Өңірлер бөлінісінде оқығандардың жалпы саны

10-кестеге сәйкес аталған бағдарлама бойынша мына өңірлерде
кәсіпкерлер көп оқытылды: Алматы қаласы – 2 132 немесе 12,6% және Астана
қаласында – 1 668 немесе 9,8%. Аз оқытылғаны Маңғыстау облысы – 588
немесе 3,5%, Солтүстік Қазақстан облысы – 624 немесе 3,7%, және Атырау
облысы – 682 немесе 4,0%.
13-диаграмма. Өңірлер бөлінісінде оқығандардың жалпы саны

14 -диаграмма. Өңірлер бөлінісіндегі оқығандардың үлесі
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5.2.«Жобалық оқыту» бағдарламасы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту»
бағдарламасы шеңберінде бизнес-жаттықтырушылар жобаға тартылған
тәлімгерлермен (бизнесінің ашылуына кемінде 3 жыл болатын кәсіпкерлер)
бірлесе отырып ҚР өңірлері бойынша 1158 адамды оқытты. Өңірлерде
жобаларды іске асыру мақсатында шебер-кластар өткізу үшін 56 тәлімгерлер
(менторлар) шақырылды.
Атап өтетін жайт, тәлімгерлер ақысыз негізде тартылуда.

№

Атауы

Астана қаласы

Алматы қаласы

Акмола обласы

Актобе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Жамбыл облысы

БҚО

ШҚО

Қарағанды облысы

Костанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

СҚО

Түркістан облысы
мен Шымкент қ.

Барлық

11-кесте. Өңірлер бөлінісінде оқығандардың жалпы саны

1

Жобалық
оқыту

118

76

60

65

65

50

110

65

95

77

67

65

60

70

55

60

1 158

15 диаграмма. Өңірлер бөлінісіндегі «Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана
отырып, жобалық оқыту» бағдарламасы бойынша оқытылғандар саны.

5.3. «Бизнес-өсу» бағдарламасы
«Бизнес-өсу» бағдарламасы шеңберінде есептік кезеңде өңірлер
бойынша ӨКП бизнес-жаттықтырушылары 2 228 адамды оқытты (12-кесте,
(диаграмма 16,17).
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Диаграмма
16.
Өңірлер
бөлінісінде
қатысушылардың үлесі туралы акпарат

«Бизнес-өсу»

жобасына

Диаграмма
17.
Өңірлер
бөлінісінде
қатысушылардың жалпы саны туралы акпарат

«Бизнес-өсу»

жобасына
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№

Атауы

Астана қаласы

Алматы қаласы

Акмола обласы

Актобе облысы

Алматы облысы

Атырау облысы

Жамбыл облысы

БҚО

ШҚО

Қарағанды облысы

Костанай облысы

Қызылорда облысы

Маңғыстау облысы

Павлодар облысы

СҚО

Туркестанская
область и
г.Шымкент

Барлық

Кесте 12. Өңірлер бөлінісінде "Бизнес-өсу" жобасына қатысушылардың
жалпы саны туралы акпарат.

1

Бизнес-Рост

145

173

100

198

111

179

120

120

150

150

120

136

120

134

122

150

2 228

«Бизнес өсу» жобасы бойынша ең көп қатысушылар саны Ақтөбе
облысында байқалды – 198 адам немесе 8,9%. Қатысушылар саны ең аз Ақмола
облысында – 100 адам немесе 4,5% және Алматы облысы 111 адам немесе 5%
байқалды.
«Бизнес-өсу» жобасы бойынша оқу курсы кәсіби дәрежесі жоғары ӨКП
бизнес-жаттықтырушыларымен 5 күнтізбелік күн мерзімінде жүргізіледі.
Сабақтар тәжірибелік жағдайлар мен тапсырмаларды талқылау арқылы
интреактивті режімде өтеді. Жоғарыда аталған оқу курсы әзірге тек облыс
орталықтарында жүргзілуде.
6. Ұйымдық-құқықтық нысан бөлінісінде қатысушылардың жалпы
санын талдау.
Есепті кезең ішінде дара кәсіпкерлер (бұдан әрі – ЖК), жауапкершілігі
шектеулі серіктестіктер (бұдан әрі – ЖШС) және коммерциялық қызметті
жүзеге асырушы шаруа қожалықтары (бұдан әрі – ШҚ) сияқты ШОБ
субъектілері оқыды.
6.1. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасы.
«Бизнес-кеңесші» бағдарламасы шеңберінде ұйымдық-құқықтық нысан
бөлінісінде қатысушылардың жалпы санын талдаудан ЖК меншік
нысанындағы ШОБ субъектілерінің үлесі ЖШС мен ШҚ асып түсетіні көрінді.
«Бизнес-кеңесші» жобасы тыңдаушыларының санын ұйымдық-құқықтық
нысандар бойынша бөлуде есепті кезең ішінде Жеке тұлғалардың (11 360)
заңды тұлғалардан (5 599) басым екені айқын (13-кесте). Жұмыс істеп тұрған
кәсіпкерлердің жалпы санынан – жеке кәсіпкерлер 4 271 немесе 76,3%, ЖШС –
651 немесе 11,6%, шаруа қожалықтары – 646 немесе 11,5%, өзге ұйымдық
нысандар (қоғамдық қорлар, қоғамдық ұйымдар) – 31 немесе 0,6% (13 кесте, 18
-диаграмма) құрады.

27

саны

Кесте 13. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасы бойынша қатысушылардың

Аталуы

Саны

%

ЖК
ЖШС

4 271

76,3%

651

11,6%

ШҚ

646

11,5%

Басқалары

31

0,6%

Барлығы

5 599

100%

18-диаграмма. Ұйымдық-құқықтық нысан бөлінісінде «Бизнес-кеңесші»
бағдарламасы бойынша қатысушылардың саны

6.2. «Жобалық оқыту» бағдарламасы
«Жобалық оқыту» бағдарламасы шеңберінде қатысушы-тыңдаушы жеке
тұлғалардың саны (371) заңды тұлғалардан (787) айтарлықтай аз (14 кесте, 19 диаграмма).
14-кесте. «Жобалық оқыту» бағдарламасы бойынша қатысушылар саны
Аталуы

Саны

%

ЖК

638

81,1%

ЖШС

68

8,6%

ШҚ

81

10,3%

Барлығы

787

100,0%
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«Жобалық оқыту» бағдарламасы бойынша да барлық басқа бағдарламалар
сияқты ЖК (81,1%) ЖШС (8,6%) субъектілерінен артық (20-диаграмма).
19-диаграмма. Ұйымдық-құқықтық нысан бөлінісінде «Жобалық оқыту»
бағдарламасы бойынша қатысушылар саны

20 - диаграмма. Ұйымдық-құқықтық нысан бөлінісінде «Жобалық оқыту»
бағдарламасы бойынша қатысушылар саны

Бұл бағдарлама қазір жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлерге арналғанына
қарамастан, оған жеке тұлғалар да қатысты, өйткені сауалнамалық деректер
бойынша олардың бір бөлігі кәсіпкерлік қызметтерін тоқтатып, бизнеспен
айналысуды жалғастыруды және оны дамытуды қалап отыр.
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6.3. «Бизнес- өсу» бағдарламасы
Ұйымдық-құқықтық нысан бөлінісінде қатысушылардың жалпы санының
талдауы ЖК меншік нысаны бар ШОБ субъектілерінің үлесі (76,1%) ЖШС
санынан (12,7%) асып түсетінін көрсетті (15-кесте, 21-диаграмма).
15 кесте. «Бизнес-өсу» бағдарламасы бойынша қатысушылар саны
Аталуы

Саны

%

ЖК

1695

76,1%

ЖШС

284

12,7%

ШҚ

223

10,0%

Басқалары

26

1,2%

Барлығы

2228

100%

21-диаграмма. «Бизнес өсу» бағдарламасы бойынша ұйымдық-құқықтық
нысан бөлінісінде қатысушылар саны

7. Басқа бағыттардағы тыңдаушыларды талдау
«Бизнес- кеңесші» тыңдаушыларының басқа бағыттарға одан әрі қатысу
көрсеткіштері мынаны анықтады: қатысушыларға сауалнама жүргізу
нәтижесінде «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасының барлық құралдарынан «Гранты» құралы
тыңдаушылар тарапынан аса үлкен қызығушылық тудырды – бұл жөнінде 3 922
тыңдаушы атап өтті.
22 - диаграмма. «Бизнес кеңесші» курсы тыңдаушыларының
бағдарламаның басқа бағыттарына әрі қарай қатысуы жөніндегі сауалнама
қорытындысы.
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Тартымдылығы жағынан екінші құрал «Сервистік қолдау» бұл жөнінде
3 878 тыңдаушы мәлімдеді. «Субсидиялау» – тартымдылығы жағынан келесі
құралға айналды – оны 3 583 тыңдаушы атап өтті. 3 487 тыңдаушының «Бизнес
өсу» бағытына қатысуға ниетті бар. 3 138 қатысушы «Жобалық оқыту»
бағдарламасы бойынша оқуды жалғастыруды жоспарлап отыр. 2 902
тыңдаушыны «Кепілдендіру» бағыты қызықтырады. 2 606 қатысушы «Іскерлік
байланыстар» құрауышы шеңберінде оқуды жоспарлап отыр. Оқуға қатысқан
2 109 тыңдаушы «Жас кәсіпкерлер мектебі» курсын оқығысы келеді. 1 748
қатысушы «Аға сеньорлар» құрауышы шеңберінде сарапшыларды тартуға
қызығушылық білдірді.
Одан басқа, тыңдаушылардың ішінде 1 800 респондент «Топ
менеджмент» жобасына қатысуға ниет білдірді.
«Жобалық оқыту» курсы тыңдаушыларының бағдарламаның басқа
бағыттарына әрі қарай қатысуы жөніндегі сауалнама жүргізілді. Бұл
сауалнаманың қорытындысы 23 диаграммада көрсетілген.
23 - диаграмма. «Жобалық оқыту» курсы тыңдаушыларының
бағдарламаның басқа бағыттарына әрі қарай қатысуы жөніндегі сауалнама
қорытындысы.
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«Бизнес өсу» курсы тыңдаушыларының бағдарламаның басқа
бағыттарына әрі қарай қатысуы жөніндегі сауалнама жүргізілді. Бұл
сауалнаманың қорытындысы 24 диаграммада көрсетілген.
24 диаграмма. «Бизнес өсу» курсы тыңдаушыларының бағдарламаның
басқа бағыттарына әрі қарай қатысуы жөніндегі сауалнама қорытындысы.

8. Жалпы санын талдау, оқытудың жүргізілуін бағалау, жобаның
тиімділігін талдау
8.1. «Бизнес-кеңесші» бағдарламасы» (сауалнама жүргізу негізінде)
«Бизнес – кеңесші» жобасы шеңберінде 2018 жылы жүргізілген оқытудың
сапасын бағалау семинарлардың соңында алынған сауалнамаларды өңдеу
арқылы жүзеге асырылды. Сауалнамаларды іріктеп өңдеу нәтижелері былайша
қалыптасып отыр.
Сауалнама жүргізуге сәйкес тыңдаушылардың басым бөлігі тыңдалған
курстың деңгейін жоғары бағалап отыр, оның ішінде 93,9% (15 917 тыңдаушы)
курсты «өте жоғары», 6,1% (1 042) тыңдаушы «жоғары деңгейдегідей» деп
бағалады (25-диаграмма).
25-диаграмма. Тыңдалған «Бизнес-кеңесші» курсын бағалау
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8.2.«Жобалық оқыту» бағдарламасы (сауалнама жүргізу негізінде)
«Жобалық оқыту» жобасы шеңберінде 2018 жылы жүргізілген оқытудың
сапасын бағалау семинарлардың соңында алынған сауалнамаларды өңдеу
арқылы жүзеге асырылды.
Жобалық оқыту шеңберінде 1 135 респондент жоғары баға қойса,
барлығы 23 қатысушы курсты «жақсы» деп бағалады (26-диаграмма).
26-диаграмма. Тыңдалған «Жобалық оқыту» курсын бағалау

8.3.«Бизнес-өсу» бағдарламасы (сауалнама жүргізу негізінде)
«Бизнес-өсу» бағдарламасы шеңберінде сауалнамаларды талдау
нәтижелері бойынша тыңдаушылардың басым бөлігі (93%) оқытуды «өте
жақсы», «жақсы» (7%) өткізген жаттықтырушы дәріс берушілердің жұмысын
бағалады (27-диаграмма).
27-диаграмма. Тыңдалған «Бизнес-Өсу» курсын бағалау
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9. Жаңа бизнес ашу және жобаны іске асыру кезінен бастап қызметті
кеңейту көрсеткіштерін талдау
Оқыту аяқталғаннан кейін тәлімгерлік қағидатын қолдана отырып «Бизнескеңесші», «Бизнес-өсу» және «Жобалық оқыту» жобалары бойынша оқытудың
тиімділігін талдау жүзеге асырылды. Бұл мақсатта тыңдаушылардан сауланама
алынды.
«Бизнес-мектеп» жобасының шеңберінде оқудан өткен әлеуетті және
жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлерге жүргізілген талдаудың қорытындысы
бойынша мынадай қорытынды көрсеткіштер анықталды:
«Бизнес-мектеп» құрамдауышы бойынша оқытылғандар арасында
жүргізілген пікіртерімдерге сәйкес оқытылған 20 345 адамның ішінде 13,1 %
немесе 2 667 адам бизнес ашты, оқытылғандардың ішінде 8,64% немесе 1 758
адам жалпы соммасы 6 745,4 млн.теңге құрайтын қаражат тартқан, оның
ішінде:
- 909 адам «Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ -ның
бағдарламалары арқылы жалпы соммасы 3 157,5 млн.теңге болатын қаражат
тартты;
- 35 адам ЕДБ (Екінші деңгейлі банктер) арқылы 239,17 млн.теңге
болатын қаражат тартты;
- 307 адам «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы бойынша жүргізілетін аймақтық гранттар
шеңберінде және басқа да грантар арқылы 429,49 млн.теңге соммасында
қаражат алды;
- 262 адам 1 843,3 млн.теңге соммасында өз қаражаты есебінен
қаржыландырылған;
- 244 адам 1 062,74 млн.теңге соммасында басқа да қаржылық
институттар (несие серіктестіктер, микроқаржы ұйымдар) арқылы
қаржыландырылған;
- 1 жоба 13,0 млн. теңге соммасында «Қазагроқаржы» АҚ қаражаты
есебінен қаржыландырылған;
Жобалық оқыту шеңберінде оқытылған 1 158 респондеттердің 264 немесе
22,8% жалпы соммасы 1 913,2 млн.теңге болатын жобаларды жүзеге асырған.
Тәлімгерлік қағидатын қолдана отырып «Жобалық оқыту» жобасы
бойынша оқыту аяқталғаннан кейін өңірлер бойынша іске асырылған жобалар
қосымшада берілген.
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Қорытынды
1. Өңірлер бөлінісінде мына өңірлерде кәсіпкерлер көп оқытылды:
Алматы қаласы – 2 381 немесе 11,7% , Астана қаласы 2 381 немесе 11,7% және
Ақтөбе облысында 1 602 немесе 7,9%. Аз оқытылғаны Маңғыстау облысы –
801 немесе 3,9%, Солтүстік Қазақстан облысы – 801 немесе 3,9% және Атырау
облысы – 911 немесе 4,5%.
2. Салалық бөліністе тыңдаушы-кәсіпкерлердің басым бөлігі қызметін
мына салаларда жүзеге асырады:
– Ауыл, орман және балық шаруашылығы;
– Көтерме және бөлшек сауда;
– Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну.
Тыңдаушы-кәсіпкерлердің ең аз саны келесі салалар бойынша байқалады:
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау және Сумен жабдықтау,
кәріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын және таратылуын бақылау.
3. «Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту»
бағдарламасы бойынша оқыту Астана қаласы, Жамбыл облысында және
Қарағанды облысында өтті.
4. «Бизнес-өсу» жобасы бойынша ең көп қатысушылар саны Ақтөбе
қаласында байқалды – 198 адам немесе 8,88%. Қатысушылар саны ең аз Ақмола
облысында байқалды - 100 немесе 4,48%.
5. «Бизнес-кеңесші», «Бизнес-өсу», «Жобалық оқыту» бағдарламалары
шеңберінде ұйымдық-құқықтық нысан бөлінісінде қатысушылардың жалпы
санын талдаудан ДК меншік нысанындағы ШОБ субъектілерінің үлесі ЖШС
мен ШҚ асып түсетіні көрінді. Бұл категория статистика бойынша Комитеттің
мәліметтеріне сәйкес Қазақстанда ШОК субъектілерінің арасында үлкен үлес
алатындығымен түсіндіріледі.
6. «Бизнес-мектеп» тыңдаушыларының басқа бағыттарға одан әрі қатысу
көрсеткіштері мынаны анықтады: қатысушыларға сауалнама жүргізу
нәтижесінде «Бизнестің бірыңғай жол картасы - 2020» бағдарламасының
барлық құралдарынан «Сервистік қолдау» құралы тыңдаушылар тарапынан аса
үлкен қызығушылық тудырды.
7. Өңірлік бөліністе ер адамдар «Бизнес-өсу» жобасы бойынша мына
өңірлерде басым: Түркістан облысы мен Шымкент қаласы – 113 қатысушы,
Ақтөбе облысы – 112, Шығыс Қазақстан облысы және Жамбыл облысы – 89.
Қатысушы-ерлер мына өңірлерде аз: Ақмола облысы – 51 және Батыс
Қазақстан облысы – 54.
8. «Жобалық оқыту» бағдарламасы бойынша ерлер саны әйелдерге
қарағанда бірдей дәрежеде дерлік. Жобалық оқыту бойынша ерлер 52,5% және
әйелдер 47,5% құрады
9. Әйелдер мына өңірлерде оқу курсынан көп өткен: Алматы қаласында –
1 351, Астана қаласында – 1 073, Карағанды облысында – 584 және Қызылорда
облысында – 579. Мына өңірлерде әйелдер оқу курсына аз қатысқан: Солтүстік
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Қазақстан облысы – 350, Жамбыл облысы – 359 және Маңғыстау облысы –
364.
10. Есепті кезеңде қатысушылар саны мына жас аралығында көп: 30 - 49
жастағылар. 17 - 29 жас санаты екінші орында. Санына қарай келесі
қатысушылар мына жас санаттары болып табылады: 50 - 57 жастағылар және
57 жастан асқандар .
11. Сауалнама деректемелеріне сәйкес «өте жақсы» деп бағалаған
тыңдаушылар саны 94% құрады, «жақсы» деген баға қойғандар үлесі - 6%
және ішінара қанағаттанғандар – жоқ.
Оқыту аяқталғаннан кейін тәлімгерлік қағидатын қолдана отырып «Бизнескеңесші», «Бизнес-өсу» және «Жобалық оқыту» жобалары бойынша оқытудың
тиімділігін талдау жүзеге асырылды. Бұл мақсатта тыңдаушылардан сауланама
алынды.
«Бизнес-мектеп» жобасының шеңберінде оқудан өткен әлеуетті және
жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлерге жүргізілген талдаудың қорытындысы
бойынша мынадай қорытынды көрсеткіштер анықталды:
«Бизнес-мектеп» құрамдауышы бойынша оқытылғандар арасында
жүргізілген пікіртерімдерге сәйкес оқытылған 20 345 адамның ішінде 13,1%
немесе 2 667 адам бизнес ашты, оқытылғандардың ішінде 13,1% немесе 1 667
адам жалпы соммасы 6 745,4 млн.теңге құрайтын қаражат тартқан, оның ішінде
жобалық оқыту шеңберінде оқытылған 1 158 респондеттердің 264 немесе 22,8%
жалпы соммасы 1 913,2 млн.теңге болатын жобаларды жүзеге асырған.
Тәлімгерлік қағидатын қолдана отырып «Жобалық оқыту» жобасы
бойынша оқыту аяқталғаннан кейін жалпы талдауға сәйкес ең көп іске
асырылған жобалардың саны Астана қаласында - 45 жоба жалпы сомасы 309,92
млн. теңге, Қарағанды облысында 36 жоба жалпы сомасы 191,01 млн.теңге,
Жамбыл және Шығыс Қазақстан облысында 20 жобадан жалпы сомасы 72,75
млн.тенге және 960,47 млн.тенге тиісінше .
Жобалар мына өңірлерде аз іске асырылған: Солтүстік Қазақстан облысы
7 жоба жалпы сомасы 20,3 млн.теңге, Маңғыстау облысы - 8 жоба жалпы
сомасы 713,74 млн.теңге және Атырау облысы 8 жоба жалпы сомасы 45,8
млн.теңге.
Тәлімгерлік қағидатын қолдана отырып «Жобалық оқыту» жобасы
бойынша оқыту аяқталғаннан кейін өңірлер бойынша 264 жоба іске асырылған:
Ақтөбе облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Ақтөбе облысы бойынша барлығы 65 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 22,8 млн теңге болатын 11 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 17%) іске асырылды, олардың ішінде
"Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы шеңберінде
«Ауыл
шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ арқылы 2 жоба жалпы сомасы 7
млн. теңге несие алды, 1 жоба "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және
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жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы
шеңберіндегі жалпы сомасы 5,0 млн.теңге құрайтын «Forte bank» АҚ арқылы
несие алды және жалпы сомасы 10,8 млн.теңге 8 жоба өз қаражаты есебінен
іске қосылды.
Ақмола облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Ақмола облысы бойынша барлығы 60 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 63,02 млн теңге болатын 15 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 25%) іске асырылды, олардың ішінде 1
жоба «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі жалпы сомасы 14,87 млн.теңге
болатын гранттық қаржыландыруға ие болды, «Ауыл шаруашылығын
қаржылық қолдау қоры» АҚ арқылы 5 жоба жалпы сомасы 20,3 млн. теңге
несие алды және және жалпы сомасы 27,85 млн.теңге болатын 3 жоба екінші
деңгейлі банктер арқылы несие алды.
Алматы облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Алматы облысы бойынша барлығы 65 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 8,22 млн теңге болатын 10 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 15,38%) өз қаражаты есебінен іске
қосылды.
Шығыс Қазақстан облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Шығыс Қазақстан облысы бойынша барлығы 95 адам оқытылды. Жобалық
оқыту қорытындылары бойынша жалпы сомасы 960,47 млн теңге болатын 20
жоба (тыңдаушылардың жалпы санының 21%) іске асырылды, олардың ішінде
9 жоба «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі жалпы сомасы 25,726 млн.теңге
болатын гранттық қаржыландыруға ие болды, «Ауыл шаруашылығын
қаржылық қолдау қоры» АҚ арқылы 3 жоба жалпы сомасы 14,0 млн. теңге
несие алды, «Бархытбел Несие» несиелік серіктестік арқылы 7 жоба жалпы
сомасы 62,536 млн. теңге несие алды және 4 жоба жалпы сомасы 872,198 млн.
теңге өз қаражаты есебінен іске қосылды, оның ішінде 1 жоба Мемлекет және
жеке кәсіпкерлік арасындағы әріптестікке арналған бағдарлама бойынша .
Астана қаласы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Астана қаласы бойынша барлығы 118 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 309,921 млн теңге болатын 45 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 38,1%) іске асырылды, олардың ішінде 41
жоба жалпы сомасы 299,200 млн.тенге құрайтын өз қаражаты есебінен іске
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қосылды, 3 жоба "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай
кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған бағдарламасы
шеңберіндегі жалпы сомасы 721,5 мың теңге болатын гранттық
қаржыландыруға ие болды және және 1 жоба "Еңбек" нәтижелі жұмыспен
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған
бағдарламасы шеңберіндегі «Халык банк» АҚ арқылы 5 млн. тенге несие алып
5 млн. тенге өз қаражаты есебінен іске асырылды.
Атырау облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Атырау облысы бойынша барлығы 50 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 45,8 млн теңге болатын 8 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 16%) іске асырылды, олардың ішінде 1
жоба «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде екінші деңгейлі банк арқылы жалпы
сомасы 2,0 млн.теңге несие алды, 1 жоба «Бизнестің жол картасы 2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі
жалпы сомасы 3 млн.теңге болатын гранттық қаржыландыруға ие болды,
«Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ арқылы 4 жоба жалпы
сомасы 14,8 млн. теңге несие алды және 8 млн. тенге құрайтын 2 жоба өз
қаражаты есебінен іске асырылды.
Жамбыл облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Жамбыл облысы бойынша барлығы 110 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 72,750 млн теңге болатын 20 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 18%) іске асырылды, олардың ішінде
«Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ арқылы 18 жоба жалпы
сомасы 67,25 млн. теңге несие алды және 2 жоба жалпы соммасы 5,5 млн.теңге
«Атамекен Тараз» микроқаржы орталығы қаражаты есебінен іске қосылды.
Батыс Қазақстан облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Батыс Қазақстан облысы бойынша барлығы 65 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 30,4 млн теңге болатын 13 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 20%) іске асырылды, олардың ішінде 2
жоба «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі жалпы сомасы 2,8 млн.теңге болатын
гранттық қаржыландыруға ие болды, "Еңбек" нәтижелі жұмыспен қамтуды
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған
бағдарламасы шеңберіндегі «Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры»
АҚ арқылы 2 жоба жалпы сомасы 9 млн. теңге несие алды, 1 жоба жалпы
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сомасы 5,8 млн.теңге болатын екінші деңгейлі банк арқылы несие алды және
12,8 млн. тенге құрайтын 8 жоба өз қаражаты есебінен іске асырылды.
Костанайская область
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Қостанай облысы бойынша барлығы 67 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 13,380 млн теңге болатын 18 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 26,9%) іске асырылды, олардың ішінде,
«Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ арқылы 15 жоба жалпы
сомасы 13,380 млн. теңге кредит алды, 1 жоба «Бизнестің жол картасы 2020»
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі
жалпы сомасы 3 млн.теңге болатын гранттық қаржыландыруға ие болды, 6
жоба жалпы соммасы 17,6 млн.теңге «Атамекен Тараз» микроқаржы орталығы
қаражаты есебінен іске қосылды және 10,980 млн. тенге құрайтын 6 жоба өз
қаражаты есебінен іске асырылды.
Қарағанды облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Қарағанды облысы бойынша барлығы 77 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 191,018 млн теңге болатын 36 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 46,75%) іске асырылды, олардың ішінде
«Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ арқылы 31 жоба жалпы
сомасы 134,018 млн. теңге несие алды, 1 жоба жалпы сомасы 6,0 млн.теңге
болатын несие серіктестігі арқылы қаржыландырды және жалпы сомасы 51,0
млн.теңге құрайтын 4 жоба өз қаражаты есебінен іске асырылды.
Қызылорда облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Қызылорда облысы бойынша барлығы 65 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 29,340 млн теңге болатын 12 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 18,46%) іске асырылды, олардың ішінде 6
жоба «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі жалпы сомасы 2,840 млн.теңге
болатын гранттық қаржыландыруға ие болды және «Ауыл шаруашылығын
қаржылық қолдау қоры» АҚ арқылы 5 жоба жалпы сомасы 16,5млн. теңге несие
алды.
Маңғыстау облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Маңғыстау облысы бойынша барлығы 60 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 13,735 млн теңге болатын 8 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 13,3%) іске асырылды, олардың ішінде, 2
жоба «Атамекен» МҚО арқылы жалпы сомасы 5,0 млн.теңге несие алды, 1
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жоба жалпы сомасы 2,635 млн.теңге құрайтын «ERSAI Caspian Contractor
Company LLC» компаниясының қаржылық қолдауымен жүзеге асырылатын
"Құрық ауылындағы кәсіпкерлік әлеуетті дамыту" бағдарламасы бойынша
грант есебінен жүзеге асырылады және жалпы сомасы 6,1 млн.теңге 5 жоба өз
қаражаты есебінен іске қосылды.
Павлодар облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Павлодар облысы бойынша барлығы 70 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 48,5 млн теңге болатын 11 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 15,7%) іске асырылды, олардың ішінде 9
жоба «Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ арқылы жалпы
сомасы 30,0 млн. теңге несие алды, «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі жалпы сомасы
10 млн.тенге құрайтын 1 жоба екінші деңгейлі банк арқылы қаржыландырылды
және 1 жоба жалпы сомасы 8,5 млн.теңге болатын несие серіктестігі арқылы
қаржыландырды.
Солтүстік Қазақстан облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Павлодар облысы бойынша барлығы 55 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 20,3 млн теңге болатын 7 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 12,7%) іске асырылды, олардың ішінде
олардың ішінде 6 жоба «Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау қоры» АҚ
арқылы жалпы сомасы 18,8 млн. теңге несие алды және 1 жоба жалпы сомасы
1,5 млн.теңге болатын несие серіктестігі арқылы қаржыландырды.
Оңтүстік Қазақстан облысы
«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша барлығы 60 адам оқытылды. Жобалық
оқыту қорытындылары бойынша жалпы сомасы 43,0 млн теңге болатын 15
жоба (тыңдаушылардың жалпы санының 25%) іске асырылды, олардың ішінде
7 жоба «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың
мемлекеттік бағдарламасы шеңберіндегі жалпы сомасы 21,0 млн.теңге болатын
гранттық қаржыландыруға ие болды, «Ауыл шаруашылығын қаржылық қолдау
қоры» АҚ арқылы 1 жоба жалпы сомасы 3,0 млн. теңге кредит алды, 1 жоба
жалпы сомасы 2,0 млн.теңге болатын несие серіктестігі арқылы
қаржыландырды, жалпы сомасы 6,5 млн.тенге құрайтын 2 жоба екінші деңгейлі
банк арқылы несие алды және жалпы сомасы 10,5 млн.теңге 4 жоба өз
қаражаты есебінен іске қосылды.
Алматы қаласы
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«Тәлімгерлік қағидаттарын қолдана отырып, жобалық оқыту» жобасына
Алматы қаласы бойынша барлығы 76 адам оқытылды. Жобалық оқыту
қорытындылары бойынша жалпы сомасы 9 млн теңге болатын 15 жоба
(тыңдаушылардың жалпы санының 19,73%) өз қаражаты есебінен іске
қосылды.
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