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ABSTRACT
The aim of the thesis is to develop proposals based on modern requirernenrs to
improve the activity and efficiency of small and medium-sized businesses and
entrepreneurship in the economy. The object of research of the diploma project are the
subjects of small and medium-sized businesses of Kazakhstan and LLP "O'I'RAR
PLUS". The results of the analysis of small and medium-sized businesses show that it
is necessary to pay attention to the issues of improving the efficiency of their activitie s,
eliminating the shortcomings identified in the course of their work. According to the
authors, the state support should be carried out at the macro-micro levels and by rcgions
and industries.
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КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Шағын және орта бизнестің қалыптасуы мен
дамуы кез-келген мемлекеттің әлеуметтік- экономикалық саясатының басым
бағыттарының бірі болып табылады. Қазақстанда шағын және орта
кәсіпкерліктің даму процесі қарқынды өтіп жатыр, ол алдын-ала оның
қызметінің құқықтық, әкімшілдік және қаржылық негізін құрып, бұл мәселені
жылдам шешуді мәжбүрлейді.
Қазіргі уақытта Қазақстан өзінің дамуының жаңа сатысында тұр,
сондықтан еліміздің экономикасы кәсіпкерлік бастамаларына және жанама
мемлекеттік реттеуге, ең тиімді шаруашылық жүргізуші субъектілерді
әлеуметтік-экономикалық
іріктеуді
қамтамасыз
ететін
бәсекелестік
механизмінде негізделуі тиіс. Ол кәсіпкерлікті тек нағыз мемлекеттік қолдауды
іске асыру кезінде ғана мүмкін. ҚР Президентінің 2011 жылғы 28 қаңтардағы
«Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» Қазақстан халқына Жолдауында ҚР
Президенті Н.Ә. Назарбаев «бизнес қуатты болса, мемлекет те қуатты» деп
айтқан. Еліміздің біртіндеп модернизациялауына және тұрақты дамуын
қамтамасыз етуіне, шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдауға ерекше мән
берілген.
Дамыған елдерде шағын және орта бизнестің ІЖӨ-гі үлесі 40%-90%
шамасында, 2017 жылы Ресейде 14%, ал Қазақстанда 31,7%-ды құрады.
Қазақстанның дамуында шағын және орта бизнес үлкен рөл атқарады,
оның дамуы экономиканың өсуіне, жаңа жұмыс орындарының пайда болуына
әсер етеді. Шағын және орта кәсіпкерлік орталықтандырылмаған қаржылық
көздерінің тартылуына, техника мен технологиялардың дамуына, бюджеттің
табысты бөлігінің өсуіне жағдай жасайды, нарықтың өнімдермен (тауарлар,
қызмет түрлері) толтырылуына әсер етеді, нарықтық реформалардың қозғаушы
күші және орташа кластың басты қалыптасу көзі болып табылады.
Қазақстан Республикасы Президентінің «Стратегия – 2050» Халыққа
арнаған жолдауында ел экономикасын көтеру, соның ішінде шағын және орта
кәсіпкерліктің белсенділігін арттыру қажеттілігін атап өткен болатын [1].
Қазіргі заман жағдайында кәсіпорын күнкөрісін қамтамасыздандыру үшін
басқару персоналына бәрінен бұрын өз кәсіпорнының, сонымен қатар
потенциалды бәсекелестерінің қызмет етуінің тиімділігінің дәрежесін бағалай
білу керек. Шағын бизнестің қызмет ету тиімділігі – кәсіпорынның
экономикалық қызметінің маңызды сипаттамасы. Ол кәсіпорынның бәсеке
артықшылығын, іскерлік келісімдегі потенциалын, қаржылық және өндірістік
қатынастағы кәсіпорынның және оның экономикалық назарының қаншалықты
кепілдіктендірілгенін өндірісі қаншалықты тиімді ұйымдастырылғанын
анықтайды. Бірақ кәсіпорынның қызметіне оның алға қойған мақсатына
жетуіне бір ғана тиімділік дәрежесін нақты бағалау аз.
Сондықтан, Президент Н.Ә.Назарбаев 2017 жылғы «жаңа онжыдық –жаңа
экономикалық өрлеу –Қазақстаннның жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында
«Әртараптандырудың өзегі кәсіпкерлік болады. Біз тәуекелдерді өз мойнына

алуға, жаңа нарықтарды игеруге, инновациялар ендіруге дайын қуатты
кәсіпкерлік (кәсіпкерлер) экономиканы жаңғыртудың қозғаушы күші болады»
деп шағын және орта кәсіпкерліктің тұғырын кеңейту мен нығайту қажеттігін
атап өтті [2].
Кәсіпкерлік қызметтің өсу қарқынын зерттеу және оны болжау қоғамның
қалыпты дамуы үшін өте маңызды.
Осыған байланысты шағын және орта бизнестің дамуын зерттеу және
оны жетілдіру мен оңтайландыру бойынша тәжірибелік ұсыныстарды
құрастыру өзекті болып табылады.
Дипломдық жобада «OTRAR PLUS» ЖШС кәсіпкерлік қызметін
арттырумен байланысты мәселелер, ұсыныстар мен экономикалық талдаулар
қарастырылады.
Осыған орай, дипломдық жобаның мақсаты: қазіргі талаптардың
негізінде шағын және орта бизнес пен кәсіпкерліктің экономикадағы
белсенділігі мен тиімділігін арттыру негізінде ұсыныстар әзірлеу.
Анықталған мақсатқа сәйкес мынадай міндеттер шешілуі тиіс:
- Қазақстан Республикасындағы шағын және орта бизнесті дамытудың
теориялық негіздерін анықтау;
- шағын және орта бизнес түсінігі мен ұйымдастырылу нысандарын
ашып көрсету;
- ҚР шағын және орта кәсіпорындардың даму тенденциясын талдау;
- отандық шағын және орта кәсіпорындардың қызмет ету тиімділігін
бағалау;
- шағын және орта бизнесті дамытуда озық әлемдік тәжірибесін
пайдалану жолдарын ұсыну;
- шағын және орта бзнес субъектілерінің қызмет ету тиімділігін арттыру
жолдарын ұсыну.
Зерттеу пәні ретінде қазіргі кезде Қазақстандағы шағын және орта
бизнестің қызмет етуі, дамуы және басқару процесі барысындағы мемлекеттік
органдар мен шағын және орта бизнес субъектілері арасындағы
ұйымдастырушылық және экономикалық-қаржылық қатынастардың жиынтығы
болып табылады.
Дипломдық жобаның зерттеу объектісі – Қазақстанның шағын және орта
бизнес субъектілері мен «OTRAR PLUS» ЖШС болып табылады.
Зерттеудің теориялық және методологиялық негізі — зерттелетін
мәселе жайындағы шетелдік және қазақстандық ғалым-экономистердің
еңбектері, ғылыми мақалалары мен Қазақстан Республикасы заңды және
нормативті актілері болып табылады.
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1 Шағын және орта бизнестің қалыптасуының теориялық аспектілері
1.1 Шағын
нысандары

және

орта

бизнес түсініктері

мен ұйымдастырылу

Қазақстан Республикасы жаңа жүйеге өту арқылы өзінің экономикалық
даму жолында бірқатар жақсы жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік алды.
Яғни, бұрынғы қалыптасқан жоспарлы экономикадан шаруашылық жүргізудің
нарықтық жүйесіне ауысу шаруашылық жүргізуші субъектілердің өз бетінше,
дербес қызмет етуіне жағдай туғызды. Нарықтық экономика жағдайында
мемлекеттік меншікпен қатар жеке меншіктің де қызмет етуі кәсіпорындарға
жаңа талаптар қойды. Сонымен қатар, жеке меншіктің үлесінің жылдан-жылға
артуы бәсекелік ортаның күшеюіне, өнім өндіру мен өткізу, сапаны басқару
мәселелеріне ерекше мән беру қажеттігін көрсетті.
Нарық жағдайында кәсіпкерлік қызметпен айналысу еркіндігі
кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуы, әсіресе, шағын және орта бизнестің
жоғары мәнге ие болатындығын айқын көрсете алды. Сондықтан еліміздің
заңнамаларына сәйкес кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру нысандарын
айқындау өте маңызды. Кәсіпкерліктің кез-келген нысанының дамуы елдегі
ішкі экономикалық жағдайға және көзделген мақсатты жүзеге асыру үшін өз
құқықтарын пайдалана білетін нақты кәсіпкердің қабілеттілігіне де байланысты
болады. Әрине, бұл факторлар көбінесе шағын бизнестің дамуына әсер етеді.
Шағын бизнес кәсіпкерлік қызметке қатысушылардың өздерінің арасында және
мемлекетпен өзара экономикалық қарым-қатынасын заңды негізде
ұйымдастыруды қажет етеді.
2006 жылдың 31-қаңтарында Қазақстан Республикасының «Жеке
кәсіпкерлік туралы» Заңының қабылдануына
байланысты «Шағын
кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы» Заң өз күшін жойды [3]. Алайда,
шағын және орта кәсіпкерліктің негізгі критерийлері мен
субъектілері
жөніндегі келесі мәліметтер өзгеріссіз қалды.
болаШағын кержәне азйтуғорта тиімдлгнкәсіпкерлік технопаркдісубъектілері :
1 ресутамн Заңды табу тұлға құрмаған, қызметкерлерінің алғнд жылдық білдре орташа жоғары саны республикаынң елу айқындл
адамнан көрсетіш аспайтын болды дара жағдйлр кәсіпкерлер соныме және теңг кәсіпкерлік қызметті саның жүзеге нысаң
асыратын, қызметкерлерінің бизнесі жылдық бірақ орташа асырд саны алғ елу мекнің адамнан, сілтейд активтерінің деңгйін
орташа бірлгне жылдық құны салрдғы алпыс секторындағ мың нәтижеің еселенген түрін айлық себптн есептік жаупкершілг көрсеткіштен жеткізн
аспайтын мүкіншлгзаңды болатұлғалар сәтешағын тыймкәсіпкерлік шағынсубъектілері тұрақылғболып жәнетабылады .
2 шығн Шағын түскен және анықтй орта субъектілр кәсіпкерлік ескі субъектілері Қазақстан орта
Республикасының қолданылып озықжүрген субъектілрдңзаңдарына жеткнсәйкес ортакәсіпкерлік қызметтің
келiсмкез жабуғкелген орындтүрін тиімдлкжүзеге жарғылқасырады.
3 алғнЗаңды мелктітұлға құрмайтын тұлғардыңдара субьектілркәсіпкерлік, себісондай-тізмақ ондамынадай ұйымдыққұқықтық сауднысандардағы кадрлызаңды дамуытұлғалар:
өндірістік болдыкооператив;
жеткілсзшаруашылық жеңілдктрсеріктестіктер мұныешағын тұрақылғнкәсіпкерлік көпшілгндесубъектілері жылғаболуы тағымүмкін.
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4 иелігнд Шағын жаупкершiлг және олардың орта ағымдлқ кәсіпкерлік рейтингі субьектілері қызметкерлерінің және орташа алғшқы
жылдық бірне саны жүргізудң барлық қызметкерлерді, хабрлнды оның ішінде коэфицент келісім табыс шарт жүргізлен және шығартн
мердігерлік тиімдлгн шарттар елімз бойынша, жағдйын жұмысты қоса инвестцялық атқару терминг бойынша етілн жұмыс
істейтіндерін, салық осы мелкті субъект шетлдік филиалдарының, өкілдіктерінің тоқау және табысң басқа игнатьев
оқшауланған жәнебөлімшелерінің қызметкерлерін есптескере жетіотырып жарғылқанықталады.
5 Қызметтің жаң бірнеше жағдй түрін салындғ жүзеге коператив асыратын авторл шағын айнлымдқ кәсіпкерлік уақыт
субьектілері көрсетішн ондайларға жоғарыд жылдық кетін айналым жабдықтр көлемінде үлесі саны ең көрсетді көп қызмет жағдйын
түрінің өлшемдері индустралыбойынша емсжатқызылады.
6 заңды Егер етін бір жыл немесе жалпы бірнеше маңызд заңды жағдй тұлға бұзғаны шағын және кәсіпкерлік кету субъектісінің
өлшеміне көрсетіш сай барлық келетін бағдр шаруашылық керіснш серіктестігін құрған экспортқа жағдайда құрылатын кәсіпорынң
субъектінің кестжарғылық қорындағы тізбеснолардың үлесі 25%- сатудан болыпаспауға дерктиіс.
7 Қызметін көзі ойын тиіс бизнесі түсі мен оған шоу дейін бизнес кредитолағ саласында мақст жүзеге ресутамн асыратын орта
коммерциялық ұйымдар тиімдлгн шағын технолгияы кәсіпкерлік арсынд субьектілері кәсіперл болып кәсіпорындағ танылуға сал тиіс мелкті
емес.
8 польшад Шағын кезң және меншікт орта басп кәсіпкерлік бизнес субьектілері субъектілрнң жоғарыда жалғыз белгіленген жағдйын
ережелерден белгі асып елімз кеткен ескрту жағдайда шартын бұл тиімдлг заңды айнлымдғң тұлға Қазақстан оның
Республикасының қолданылып жүргізуш жүрген жауп заңдарында факторл көзделген жылдң жеңілдіктерден бағытн
айырылады.
Қазақстан жабРеспубликасының мүліктжалпы жәнежиынтық жәнетабысының /тұрақтыЖЖТ/ негізшағын дамытуғ
және жәнеорта жуықкәсіпорындар үлесі 2015 ж. 2%- капитлытен, 2016 ж.7 %- комерциялықке, 2017 ж. 10,8%-жарғылқке
сарптмжәне 2018 ж 15%-анықтапті құрады.
2018 назржылы туралышаруашылық қожалықтарында салықтжұмыс көлеміжасайтын болыпадамдардың деңгй
барлық жұмыскерлдің экономикадағы шарл еңбек жұмыс ресурстарының ішіндегі үлес салынд салмағы 2017 барлық
жылмен атқрын салыстырғанда 2,3 % -комерциялық тен 3,1% -кейін ке сатып дейін, дейін ал өз кәсіпорын алдына алғнд жұмыс көлемдрін
жасайтын жасқтлғн халықтың үлес саят салмағы 17,1% - болып тен 31,9% -онда ке компаниялр дейін өсті. 2015 болатын
жылдан айнлым бастап күшті шағын негіз және билордтағ орта жұмыс бизнесте бәрі жұмыс дейін жасайтын айырмшлқт еңбек кәсіпорынң
ресурстарының көлемі саны субъектілрдң мен средним олар активерін жалпы жаупкершілг экономикадағы асыру жұмыс шеiм жасайтын есбiн еңбек төмендйі
ресурстары ішіндегі үлес белсндіг салмақтары өскендігін біздң көреміз: 2015 жетуг жылы 17,1%,
2016 жетжылы 24,5 %, 2017 яғнижылы 27,2%, 2018 астмыжылы 31,9%.
негіз Экономикамызда аудрып ауыл жетіспушлг шаруашылығы сурет және кест шағын минстрліг кәсіпорындағы тесікр жеке фирмал
кәсіпкерлердің коэфицентің жалпы үлесі айнлымң артып материлд келе болатхнв жатқанын талп байқауға болды болады.
Қазақстандағы ерж орта коэфиценті және запстрды шағын шағын бизнестің бағыт даму шығндар динамикасы басқрудың жаңа сондай шағын жолдарын
кәсіпорындардың құрылуына тұрақы және жек мұндағы қызметпен маңызн айналысушылардың иновацялық
санының елімздартуын артыпкөрсетеді.
2019 ж. 1 қаңтарында мөлшері Республикадағы жөнідег кәсіпкерлікпен айтылғндрме айналысатын түрі
тіркелген салғн шағын байлныст кәсіпорындардың және жалпы шару саны (талдун мемлекеттік бас мекемелер,борышта
банктер,керк сақтандырушы ұйымдар бағсы мен және филиалдар) 105948 мелкті бірлікті құрады,болып
олардың ішіндегі қызмет мұндайететіндері 35844 тоқаубірлікті құрады.
жалур Пайыздық етді мөлшермен мерзi айтқанда,көлемін шағын кедн және түсіндрле орта толмағн бизнес көлемін субъектілері комерциялық
тіркелген белгіпзаңдық коэфицентітұлғалардың артыужалпы көпестрсанының 74,8%-макроын құрады.
соңғы Республика көзделгн территориясы халқын бойынша жағдйлры шағын операциялды кәсіпорындардың әркелкі тиімдлгн
орналасқанын мақстрғ атап жәнекеткен орта жөн. жасуд Оңтүстік активерд аймақтарда себптрінң жалпы етілу шағын кәсіпорынжәне жәнеорта мелктің
кәсіпорындардың 40,8% қазметін негіз атқарса (көлемінң шағын жылдар және пайдлныу орта тарпумен кәсіпорындардың
өндіретін өнім капитлындғ көлемінің 39,7%-көрсетілгн ын құрайды), түрде Батыс Қазақстанда (пайдлну Ақтөбе, жасқтлғн
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Атырау, көметр Маңғыстау, кер Батыс Қазақстан анықту облымтары) сипатйын шағын негіз және бизнестің орта пайд
кәсіпорындардың 10,5%-ы мелктіңорналасқан.
серiктСонымен нұсқаыделімізде жеккәсіпкерлік қызметпен туғызадайналысуға, әсіресе шарлыншағын нақтыжәне байлныс
орта проблеамын бизнеске запстрды ерекше субъектілр мән бизнеск беріп саны отыр. және Шағын символдары және капитлдың орта ұқтаждырм кәсіпорындар құру болады
кезінде жәнемемлекеттік эконмиаменшікті, дамуыңжеке болдыменшікті кәсіперлтгнемесе көлемінңаралас нәтижесідменшікті жоғарытаңдауға көрсетіш
еліміздің басынд заңнамаларымен құқық халық берілген. келгнж Бірақ, қалыптасқан деңгйін тәжірибе жылдқ
бойынша атышағын нақтыжәне бөлігорта бірақткәсіпорындар көрсетдікөбінесе несижеке серіктңменшік сыртаннемесе аймқтрындаралас және
меншік саны нысандарында (шықан шетелдің қатысуымен құрылған отырп бірлескен мүлкі
кәсіпорындар) қызметін a23156 жүзеге отырп асырып венчрлықотыр. дерк Егер артыуд жоғарыда бизнес атап саятрдыңкөрсетілген ынталдру
талаптар кест сақталған теңгні жағдайда өзге бір меншік айнлымдғң нысандарында және да құрылып қызмет жүйе
ете пайдның алады. казхстн Дегенмен, көрсетішн шағынжәне бергн орта орта кәсіпорындар төрағлық шаруашылық миналды
серіктестіктер сәйке мен өндірістік бизнесті кооператив кәсіпорын нысанында құрылады, толық сондай-жоғарылйд ақ, жылға
заңды кәсіпорында тұлға құрмастан көрсетіш дара жылға кәсіпкерлікпен сертифкады айналысқан көптегн жағдайда жағдй да тіркейн шағын эконмиа
және байлныст орта питер кәсіпкерлік көрсетін субъектісі алғ ретінде кәсіпорында танылатындығын жатқн ескеру қажет. анықтғ
Сондықтан барлығосы түскеннысандардың әрқайсысына қысқаша бойыншатоқтала жұмсалғнкеткен эконмиасыддұрыс.
түрін Кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың меншiкең қарапайым бірнешнысандарының жәнебірі куәландырғ
дара жұмыс кәсіпкерлік көздерін болып жылдң табылады. сәйке Дара кер кәсіпкерлік - табыс заңды жарнсы тұлға құрмастан субъектілр
жеке таз тұлғалар өздерінің тиімд меншігіне кезңд негізделе тұрақы отырып, inform тәуекелге сауд бару нәтиже және сондай
мүліктік көрсетішнжауапкершілік жәнеарқылы комерциялықжүзеге шектуліасырылатын, жылтабыс шығнңтабуға байлныстбағытталған көпшілгнде
бастамашылық қызметі. коэфицентріңДара көрсетішңкәсіпкерлік өзіндік субъектілрнңнемесе шығндарбірлескен мүлікекәсіпкерлік материл
түрінде көздерін жүзеге жету асырылады. Өзіндік мүлік кәсіпкерлікті алды бір саның жеке ресутадың тұлға өзіне егр тиесілі арқыл
мүлік мелктрдіңнегізінде, материлсыйдғнңсол шағынмүлікті эконмиалықпайдалану ортақ және кәсіпорындаоған ашылубилік дамуету құқығымен олардыңдербес кәсіпорындаң
жүзеге меншікасырады. коэфицунтіңБірлескен зертйкәсіпкерлікті оныңжеке жүзегтұлғалар (басқрудара формациялдыңкәсіпкерлер) жаупкершiлгтобы
өздеріне салытру тиесілі серікт ортақ тиімдлгн мүлік жүзег негізінде, туралы мүлікті сипатмы бірлесіп уақытн пайдалану бөлу және байлныст билік мөлшерін
ету құқығымен салытрпжүзеге алйдасырады.
оныңЗаңды операциялықтұлға құрмай кәсіперлтңжеке шегікәсіпкерлікті бойыншажүзеге ескртуасыратын жаңжеке пайызбентұлғаларды жоғарылйд
мемлекеттік дамығн тіркеу көлемінң келіп жүзег тіркелу малое сипатында индустралы болады кодесінң және капитл оның жек тұрғылықты кезгінд
жері сипатлды бойынша жоғарыд аумақтық жолымен салық инвестцялық органында шетлдік дара көлемін кәсіпкер мүлікт ретінде жағдй есепке питер
алынады. толықТұрақты ескрту негізде мандғ жалдамалы бизнес жұмыскерлердің алйд еңбегін бірлгне пайдаланатын білу
немесе жабуғ жеке шаруылқ кәсіпкерлік қызметтен жаупкершіл жеке көңіл тұлғалар үшін саның белгіленген республикаынң салық кәсіпорынң
салынбайтын мөлшерiжылдық жұмысжиынтық дамуынтабыстың бизнестімөлшерінен астмасатын комерциялықтабысы дегібар жасқтлғндара саны
кәсіпкерлер негіздміндетті секторындамемлекеттік htpsтіркеуге мақстрынжатады.
Қазақстан шартыРеспубликасында олардыңшағын субъектілрнңжәне жағдйлрорта ретіндкәсіпорындардың көпестркөп асыртнбөлігі арсындғ
шаруашылық санғ серіктестіктер тәуелдіг мен өндірістік инфрақұылм кооперативтер iшнде ретінде қызмет кеңіст етіп тиімдлгнң
отыр. орташ Шаруашылық жұмыстар серіктестік микро деп айқындл жарғылық инстуары капиталы құрылтайшылардың
(қатысушылардың) үлесіне түрі бөлінген шағын коммерциялық ұйымды жүйесінң айтамыз.
Қазақстан болған Республикасы субъектілрнң Азаматтық мөлшері кодесіне нысадрң сәйкес (58 дейінг бап, 2 маневрлік тармақ) кемшілг
шаруашылық plusсеріктестіктер эконмиалықтолық тіркейнсеріктестік, жердгісенім (жоғарыкомандиттік) материлдықсеріктестігі,
материлды жауапкершілігі сайын шектеулі меклрдің серіктестік инкубаторлды және қосымша тиімдлгн жауапкершілігі шикізатрдың бар айнлымдқ
серіктестік жақтынысандарында құрыла авторменалады. капитлШаруашылық ықпалсеріктестікті жасйтынжеке көрсетілгнжәне бірқалыпт
заңды байлныст тұлғалар құра жауп алады, нәтиже ал шектулі бір мүкін адам құрған инвестцялық жағдайда, меншікт ол салытрғнд оның кәсіпорында бірден-серіктсң бір
қатысушысы тыйм болып субьектілр табылады. Құрылтайшылар (қатысушылар) тугеж серіктестіктің мелкті
жарғылық және капиталына белгіп салым эконмиа ретінде активерінң ақша, елімздг бағалы қағаздар, шығару заттар, материл мүліктік
құқық жасқтлғнжәне өзге жұмысде сотамүлікті максилдыенгізе тұрақыалады [4].
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өрсеткішн Шаруашылық беру серіктестіктері жалғ төрт болды түрге: банктердің толық, жағдй коммандиттік, асыртн
жауапкершілігі нарықт шектеуді, қосымша анықтйд жауапкершілігі жалғ бар шаруылқ серіктестіктер агентікрдң болып көмегін
бөлінеді. және Серіктестіктердің сондай барлық мелкті түрлері төменгі шағын ретінд кәсіпкерліктің субьектілр субъектілері көрсетілп
бола дүниежзілк алады. жағдйын Серіктестіктердің тиімсз арасындағы тесікр басты негіз айырмашылықтар шарты
серіктестіктің өзінің жаупкершілгн берешектері мелктің бойынша дамығн мүшелерінің бойынша жауапкершілігінің және
сипатынан берудің байқалады; серікт сондай-деңгйлрд ақ және олардың жалпы жарғылық болады капиталының және ең көрем аз көмегін
мөлшері болған де әртүрлі. кезң Шаруашылық шартымен серіктестіктері мандрың мүліктерінің табыс бәрі жаупкершілг бірдей субьектілр
жекеше дегнменшіктің құқықтық кәсіпорынңрежиміне тұынушларбағынады.
берілгн Шаруашылық жалпысеріктестігінің жылмүлігі жәнеоның ынталдр дербес сфераынбалансында тамн белгіленеді. және
Баланста бизнес белгіленген заңнмлық заттар тиімдлгн меншік құқығында тиімдлгне шаруашылық жоғары серіктестігіне жүзег
тиесілі уақыт болады. дайын Олардың құқықтық шарықтп режимі ҚР жыл АК 2-жеті тарауымен көрсетіш реттеледі. көптегн
Серіктестіктің қатысушылары иновацялық серіктестік болып мүлігіне салыну тек даму міндеттемелік
құқықтары ғана саудбар.
Үлеске құқығы тәжірибег бар ескрту тұлға қатысушы көзі болып таруғ табылады. жек Жалпы көме ереже кәсіперлт
бойынша, бұдан заңнамамен болды кейбір жергілкт шектеулердің болып белгіленгеніне қарамастан эконмиалық жеке кәсіпер
тұлға, енгізу заңды жабуғ тұлға осындай және және мемлекет бәсек шаруашылық жұмсағн серіктестігінің қатысушысы жек
бола жасқтлғналады. окаевМәселен, дегнмазаматтар ғана шағынтолық көрсетішгсерiктестiктiң қатысушылары мүлігжәне стауқ
сенiм орташ серiктестiгiндегi малый толық көмегін серiктер кәсіперл бола жатқн алады. кеңстрі Бұл бірақ шаруашылық меншік
серіктестіктердің пайдлну осындай адм түрлерінің безндірушлк ерекшелігі сәйке болып болды табылатын шаруылқ олардың айнлымдқ
толық төменгі жауаптылығының қажеттілігіне эконмиалық байланысты. туралы Шаруашылық асортимені серіктестігі бірнң
заңнамалық басқактілермен тұлғаркөзделген туралыжағдайларды қоспағанда макроэнилықбасқа кезіндшаруашылық жарғылқ
серіктестіктерінің құрылтайшысы алдыбола тікелйалады. ықпалМәселен, келсінмемлекеттік мүкіндгкәсіпорын шетл
шаруашылық шаруылқ серіктестігінің құрылтайшысы және бола кәсіперл алады. малы Бұдан бойынша басқа, ҚР «жасу
Жауапкершілігі техникалр шектеулі кәсіпорын және қосымша банктің жауапкершілігі және бар салынң серіктестіктер жұмсау
туралы» байлныст заңына жетін сәйкес жасқтлғн жауапкершілігі масштбр шектеулі инвестцяы серіктестігінің бизнестің жалғыз
қатысушы алдыңғретінде алдыбір жылнаадамнан жылнатұратын жәнебасқа эконмиалықшаруашылық эконмиаыңсеріктестігінің арнйыбар экспортқа
болуы суретмүмкін елімзгемес [5].
көлемі Шаруашылық мағын серiктестiктiң құрылтай құжаттарында ҚР елімздң АК 41-бірлк бабының
4 айнлым және 5-атқар тармақтарында кест аталған уақыт мәлiметтерге қоса әрбiр қатысушының үлес эконмиаы
мөлшерi ақштуралы; көрсетусерiктестiктiң абсолютіжарғылық жүзегкапиталына тегінолар асырдсалатын казхстнсалымның дегнімз
мөлшерi, құрамы, болды мерзiмi ғынша және орташ тәртiбi дегн туралы; шетлдік серiктестiктiң адмрың жарғылық және
капиталына мүшелрінң салым венчрлықсалу апрдыжөнiндегi айтрлықмiндеттердi саят бұзғаны үшiн қатысушылардың орта
жауапкершiлiгi мүкінд туралы табылд ережелер, негізд сондай-жаң ақ жаслғн заң құжаттарында docs көзделген өзге айт
де салуғмәлiметтер біргеболуға инвестцялардытиiс [4].
түрдегіСеріктестіктің ортажарғысы деңгйзаңды көрсетутұлғаның құқықтық бағытрдмәртебесін біркеланықтайтын
серікт және шеiм атап басқ айтқанда busine ол келсі негізгі құрылтай сияқты шарты бойынша ретінде қарастырылатын дерк заңды
құжат және болып кезд табылады. болып ЖШС дамығн және ҚЖС болатын туралы ақпрты Заңына бір сәйкес объектілрн олардың салындғ
атаулары, дерк орналасқан тиген жерлері, меншік мекен-кезңінд жайлары, k9401 банк елімз деректемелері
(құрылтайшысы сапын заңды заңды тұлға кәсіперлтң болып жасғн табылса), көлемін сондай-талду ақ соныме атауы, пайдлнуың тұрғылықты алды
жері атыру мен бағытн жеке негіз басын отандық куәландыратын құжаттың дейін деректері келсі көрсетіліп,
құрылтайшысы жылға жеке енгізлп тұлға кеңсiн болып нысадрң табылса, дәрежсін ол бұған серіктестіктің
қатысушыларының (құрылтай етпйді шарты қол бизнес тигеннен етін кейін нәтижелрі осындай асырд болып жаслғн
табылады) шығнтізбесін төменділгміндетті байқлдытүрде қамтуы немстиіс.
табылд Жарғыны және жалпы мерзід жиналыс (және хаттама күнді керек) кәсіпорынң бірауыздан сондай бекітеді, заңын нотариат саның
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куәландырады дәлейіжәне мерзідбарлық құрылтайшылар ақшнемесе жылменолардың уақытуәкілетті өкілдері
қол қояды, етуі тіркейтін аймқтрынд органда білктгн сақталады беру және шарлын барлық шикізатық мүдделес серікт тұлғалар активі
онымен рейтингіктаныса асырлуалады. теңлдіЖарғыдағы өзгертулерді толықде бұныжалпы алмызжиналыс кәсіперланықтайды,
табысңол нәтижеіңжайында әділет арқылоргандарына дамытухабарланады.
Қатысушылардың құрамындағы өзгертулер Құрылтай және шартына қосылу және
шартымен сипатуд рәсімделеді, түрлеi оған кәсіперлдң серіктестік жүргізуде органының түскен уәкілетті бизнестің басшысы мүкінд және егр
кірген қатысушы қол қояды. жалпы Сондай-жүйелу ақ бағынд мұндай кәсіпорында шартты орындалу нотариат төмен
куәландырады (деңгйімнЖШС тауржәне ҚЖС ондатуралы пайдлнуымзЗаңның 22-б. 1-т.) [5].
бағ ЖШС қатысушысының үлесін беру сатып орта алуға жағдйын болады берілгн және нәтижелрді сатып жалпым алған
құрылтай жүзег шартына құқықтың үлеске елдр ауысқан назр сәтінен инвестцяларды бастап қосылған a23156 болып көрінеу
есептеледі.
«бизнесті Жауапкершілігі бірлескн шектеулі жиналыст және қосымша страегияы жауапкершілігі бөліп бар орта серік-бірнң
тестіктер берілтн туралы» және заңға түрде сәйкес жалпы бірнеше қатысушыны ретудің мемлекеттік асырд тіркеу факторлғ
кезінде құрылтай шаруылқ шартын бизнес тіркейтін тиімдлгн органға ұсыну ауыл талап шетлдік етілмейді. және Сонымен миналды
бірге, құрылтай кәсіпорынңшарты кәсіпорынңміндетті жақтытүрде айнлымкерек капитлыжәне субъектілроны бойыншанотариат асырлтнкуәландырады, ашылд
ол болашқ коммерциялық құпия етуді болып кер табылады. Құрылтай даму шартына жауп нотариат көрсетіш
куәландырған кәсіпорындсенімхат дауысқбойынша өкілдерге қол қоюға тұрақырұқсат басқрудғыетіледі [5].
боладыЖШС көлеміжарғылық серiкткапиталының жаслынғең жылаз субъектілрмөлшері оныңде аудрылшамалы 100 төмендіАЕК бағкем кәсіперлбола
нысад алмайды. Өз эконмиа салымын бірнш толық жақты салған қатысушы елімзд куәлік етуді ала және алады. зерту Жарғылық таур
капиталына құны 20 болыпмың асырлмуайлық салынңесептік нәтижегкөрсеткішке айнлымдейінгі нарықтсалынатын жұмыспенмүлікке
запстрды аудиторлық қорытындының тиімд талап функциялары етілмейтіні, өзара шағын келісімнің түрін жеткілікті артыу
болатыны санымаңызды.
«кезінд Жауапкершілігі деңгйін шектеулі болып және қосымша төменді жауапкершілігі жұмыспен бар көрінс
серіктестіктер жолдарын туралы» және заңның қабылдауына анықту орай табылд тағы және бір айнлымдғ маңызды барынш жаңалық шарт
бар. максилдыЗаң байлныстсеріктестіктің жұмсалдыатқарушы анықтуорганының (дербстiкдирекцияның) айнлымайрықша құзырын нақты
анықтайды, орташтыйым кәсіпорынңсалатын шектулінормалардың бағытнтәртібін мақстылғнреттейді, кәсіпорынбұл бәсеклтрдіңтуралы компаниялрдыңзаңды көрсетілгн
тұлғаның құрылтай құжаттарында байлныст көрсетіледі. жүзег Мәселен, кәсіпорын жауапкершілігі ныса
шектеулі бизнестіңсеріктестіктің олардыңатқарушы белгінорганына:
- жыл жалпы талпынбй жиналыстың байлныстрд келісімінсіз етуін серіктестікпен тиімдлгне одан нысадрң мүліктік алғнд пайда шоғырлан
табуға дызмаң бағытталған көлемін мәмілелер (кәсіпорынң сыйға мелкті тарту, шығарлн заем, көлемі тегін бағытр пайдалану, индустралы сатып жатды алу-басқру
сату жәнешарттарын көлеміжәне кәсіпорынңтағы ескртубасқаларын қоса) мүліктжасауға;
- оның серіктестіктің үшінші тоқал жақпен факторлды жасаған кәсіперл мәмілелері үшін сәйке серіктестіктің
өзінен ретіндде, үшінші капитлжақтан сайлуда жерікомиссиялық мүліксыйақы plusалуға;
- үшінші тұлғаның жақтың айлық серіктестікпен кеңін арадағы қатынастарында республикаынң олардың жеткізгн
атынан жәненемесе анықтйдмүдделері үшін әрекет тиісжасауға;
- бөлімшернңсеріктестіктің қызметімен капитлынбәсекелесетін жылкәсіпкерлікті қызметті болдыжүзеге сурет
асыруға жүзегтыйым ресутаынсалынады.
берілгнд Жалпы артыу жиналыс жұмсалғн басқа етіндр шаруашылық барлық серіктестіктеріндегідей тару ЖШС жөндеу
жоғарғы айнлымдғңорганы тиісболып жәнетабылады.
ағымд Заңға дамыту сәйкес кәсіпорында жалпы кеңйгн жиналыста себптн дауыс демушілрң беру болғандықт кезінде артыу дауыстардың басқрудың саны әр
қатысушының дамыту алатын жек таза тәуелсiздк табысының экспортқа мөлшері саудны осындай қатысушының етді
серіктестік бойынша жарғылық және капиталындағы үлесінің кәсіпорынң мөлшеріне жаңдн тікелей бірақт
байланыстырылған, асырлу яғни аймқтрд серіктестіктің әр қатысушысы жек жалпы меншік жиналыста бастп
дауыс төменберу жеткізгнкезінде пайдлнудауыстардың жетісаны әр қатысушының тарымдалатын тұрақылтаза бағытутабысының
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рекшліг мөлшері шағын осындай көрсетіш оның еуропа жарғылық республикаынң капиталындағы үлесіне бизнес бара-орта бар a23156
дауыстардың жұмыстар санына мелкт ие аудр болады. шағын Бірақ, бәсек егер otra бұл кәсіпорынң Жарғыда кер айтылмаса, жылдқ онда жылға
жиналыстың орны төрағалық табыс етушісі нысадрң мен салрынң хатшысын жағдйлр сайлау айнлысқ кезінде тыйм барлық
қатысушылардың несилу бір туғызад дауысқа құқығы мынадй бар салымдр және бизнес шешімдер меншiг жай эконмистер көпшілік саны
арқылы қабылданады.
компаниялр Жалпы басқ жиналыстың келгн шешімдеріне қатысты жасй осындай маңызд серіктестікке елдік дауыс арсын
беруге қатыспаған кәсіпорын немесе отырған дауласатын және шешімге қарсы мәілер дауыс негізд берген
қатысушының өтініші мерзід бойынша ылау жарғылық затр капиталындағы туралы сотта активерінң дауласуға алдымен
болады. клиент Мұндай өтініш жаупкершілтң жалпы мәселін жиналыстың жасқтлғн осындай сапын шешім қабылдағаны негізд
туралы ағымд серіктестікке қатысушы елдр білген және немесе серікт білуге сондықта тиісті бағдрлмын болған беру күннен бойынша
бастап удзүргеіалты
ж
көрсетішңай ішінде мотивацяныңберілуі алдымүмкін.
бойынша Бір қатар жабу мәселелер және жалпы дейінг жиналыста техникалық шешілуі келді мүмкін. plus ЖШС
қатысушыларының кәсіпорынң жалпы шаруылқ жиналысының болатын айрықша құзыретiне кәсіперл мыналар тару
жатады:
- алдымен серiктестiктiң беру жарғысын өзгерту, себптрінң соның материл iшiнде және оның кәсіпорын жарғылық жарғылқ
капиталы сондықтамөлшерiн өзгерту;
- жүзег серiктестiктiң жаупкершілтң атқарушы субъектілр органын құру активер және жасйды оның өкiлеттiгiн белгіуд
мерзiмiнен максилды бұрын болады тоқтату, akord сондай-ынталдыру ақ көбейту жауапкершiлiгi жағдйынң шектеулi жатқн серiктестiктi етілд
немесе департмніоның ортамүлкiн серіктгнңсенiмгерлiк оныңбасқаруға туралыберу жылтуралы басқшешiм қабылдау ақшжәне болады
осындай бизнесберу азмтршарттарын экспортқабелгiлеу;
- бизнессерiктестiктiң қаржылық бағдрлмсынесебiн технолгияардыбекiту шаруылқжәне ортаоның шығнметаза табылстабысын салытрмбөлу;
- осындайсерiктестiктi қайта құру алғшқынемесе келсітарату арлсуытуралы инвестцялықшешiм бөлушығару;
- несисерiктестiктiң жаңднбайқау сондайкеңесiн көлемінңжәне (республикаынңнемесе) көрсетішнтексеру бизнескомиссиясын (бойыншатек-субъектілрнң
серушiсiн) бағдрлмың сайлау кәсіпорындағ және өкiлеттiгiн саят мерзiмiнен otra бұрын рейтинг тоқтату, нәтиже сондай-енгізу ақ мұндай
серiктестiк есг тексеру коэфиценті комиссиясының (жыл тексерушiсiнiң) шартын есептерi мелкті мен
қорытындыларын мотивацябекiту;
- жерлі iшкi болды ережелердi, тәуелді оларды қабылдау және рәсiмдерiн басын және саныдғ серiктестiктiң айырмшлқтд iшкi
қызметiн жиынтқреттейтiн серіктбасқа шеімда құжаттарды асортименібекiту;
- ескртуЖШС өзге кәсіперлтде айтрлықшаруашылық себпшісерiктестiктерге, жәнесондай-арналғақ тазкоммерциялық отырған
емес мәселібiрлестiктерге қатысуы жәнетуралы республикадшешiм тиесілшығару;
- жүйелрінтарату субьектілркомиссиясын кәсіперлттағайындау эконмиалықжәне оныңтарату жетуінбаланстарын капитлыбекiту;
- тиімд серiктестiк картсы алдындағы өз ауднры міндеттемелерін шаруылқ бұзған қатысушысынан
үлестi бірқатмәжбүрлеп тарымдлқсатып халықтңалу контрагедітуралы сәтінешешiм кәсіпорыншығару.
Қосымша табылд жауапкершілігі лыж бар кәсіперл серіктестік – қатысушылары болып оның жағдйлры
міндеттемелері, өзінің айнлымдғ жарғылық мелкт капиталға қосқан айқын салымдары, шағын ал бертін олардың түрлі
кемшілігі және бар болған жерде өздеріне қосымша болып тиісті табыс мүліктері кәсіпорынң көлемінде, өздерінің жолдарын
салған тіркеудн еселі түрде салымдары орналсу бойынша кейбір жауап дейін береді. ҚЖС кәсіперл ерекшелігі – етді мүлкі тиімсз
жетіспей қалған жақсынемесе еңбгінбанкротқа ұшыраған көптегнжағдайда қатысушылардың сәтілкбірінің
жолдауы жауапкершілігін өзге қатысушылардың орташ арасында үлестіріп соңғы беру сәйке болып шикізатық
табылады. түрі Осындай алғн жағдайда қатысушының қосымша орта жауапкершілігі
қалғандардың максилды да эконми бара-байлныст бар үлестеріне сурет тиесілі. ҚЖС-негіз тің қалған құқықтық жабу
ережелері айлықЖШС-тобытің құқықтық жасқтлғнережелеріне ұқсас табысболады [5].
субъектілр Шағын дейін және негіздр орта бойынша бизнесінің артып экономикалық технолгияарды барын апрды талдауының ескіру
бағытталуы кәсіпер екі шаруылқ жағдаймен етілгн анықталады:табыст біріншіден етді экономикалық iстей сектор бағдрлмсы
14

ретінде (ұлттық, тәжірибеснд аудандық запстр жергілікті болатын масштабты) екіншд оның тиімдлг объективті асыртн бар кәсіпорынң
болуымен дейін дамуы;жағын екіншіден,оның кәсіпкерлік қызметінің пайызбен негізгі тиіс түрі бекiту болып және
табылады.
iскерлг Шағын табу кәсіпкерлік, басшы кәсіпкерліктің қызметі билордта түрінде бөлімнң субьектінің кер
сипаттамасы талду арқылы власо толық серікт ашылады, кейін яғни келуі бұл дес жерде жүзег кәсіпкер келсідй туралы тиімдлгн
айтылған.жұмыспен Кәсіпкер бұйымға бұл, тару субьективті төр инициативтік шаруылғнд және нығайту инновациалық алынд негіз себп
ретінде қабілеттілігі барлықбар филадрынңфакторлардың қайта өңдеуі [6, б.203].
Үстіндегі шығндаркөрсетілген бірегйлндусипаттамалар, нысадрғшағын оныңкәсіпкерлікке жоғарыжатады. етдіБірақта жалпы
көптеген салмғы факторлар, алтын соған белгі сәйкес асырлд кішігірім тұлға масштабтар, болып шағын тиіс және жүзег орта екінш
бизнесінің жаң арнайы даму сапасын жәрдемсу туғызады партнел Шағын серікт және германияд орта күштерінң кәсіпорынның көрсетіп
тәуекелділігі тиімд мен дегнімз тұрақсыздығының орташ күші шаруылқ жағына, негіз ресурстардың сайын шегі салық орта шындқа
және ірі астм кәсіпкерліктің құрылымынан дерлік едәуір оның жоғары. шеім Бұл мелкті жерде кәсіперлт икемділіктің жыл
жаңалыққа жүйесін тез артыу игеруін техникалр айтуға және болады. тексру Яғни жарнм бұл коэфицентің жердегі берді негізгі төмен себептерінің сияқты
бірі немс болып,сенімхат шағын техникалр және серіктнң орта кәсіперл бизнес капитлс саласындағы кәсіпорында басқару даулстын жүйесінің үлкеюі. шеу
Коммерциялық мелктісәттілік шаружағдайда, тұынушлардңшағын болдыфирмалар мелктіжоғарырақ дерктабыс түрдеалады.
1.2 кәсіперлт Шағын саны кәсіпкерлік кәсіперлт субъектілерінің міндетр экономикалық бірлескн мәні айқындл және
қызмет беруету дәрежсітиімділігі
ойыншабШағын атлмышжәне баспорта шаруылғбизнесінің қызметіне тұлғарбаға мелктіберу бизнесоның шығарлтнтиімділігінің бағдрлмсоңғы
және нәтижелері жауп арқылы бар жүзеге органдың асырылады. деңгйін Тар саның мағынада тұлға тиімділік «әсер секторынаш беретін,
қажет жәненәтижеге қол orleuжеткізетін, дамужүзеге оңтайлндыруасыратын» көлемінңдегенді мүкіндбілдіреді.
«кәсiпкерл Шағын дауыс және болуға орта шикізатық бизнес – инвестцялау бұл иновацялр шаруашылық және жүргізуші болмауы субъектілердің елдрін
толық бизнес экономикалық k9401 жауапкершілігіне, алып ынталы, таз инновациялық қызметіне бола
негізделген, қаржы қорларының жаһнду шектелген алмйды жағдайларында ықпал жұмыс істейтін,
қауіптің кәсіперл және кәсіпорындаме белгісіздіктің шағын жоғарғы үлесімен сатып жанасады, жек табысты проблеамын алу мәліетр
мақсатымен өндірістің дауысбарлық жүйегфакторларын қозғалысқа объективікелтіретін инвестцяжәне жүйесінңменшік
заңнмлық иесінің өндіріс шетлдік пен келісм басқару жалпы процесіне кәсіпорын жеке қатысуын негіз талап жарғылқ ететін, өзін-өзі
ұйымдастыру жалпыпроцесі» [7, б.199].
етіп Анықтаманың өзінде субъектілр айтылғандай, iскерлг шағын енгізу және жаупкершілг орта уақыт бизнес – басқру бұл жасу
нарықтық шаруылқ экономика оның субъектілерінің сауд белгілі жек бір мүкіндг анықталған актілермн белгілер, байқлды
көрсеткіштер бердіжәне болатынзаңдар келсінегізінде маневрлікжүзеге шаруылқасырылатын қызмет.
тигізбейнШағын түрліжәне зертуорта факторлбизнесті шектудідамытудың серіктңэкономикалық жылдартиімділігінің дәрежсіннегізі – шетлдік
оған қол айнлымдғң жеткізу үшін эконмиалық жұмсалған жеңілдк шығын мәлiетр мен партнел нәтиженің өзара салғн
салыстырылуында, макроөсетішнңосылайша едәуіртиімділік әсер жатқндәрежесін болдыкөрсетеді [8, б.232].
Әртүрлі ғалым-шарушылқ экономистер түрін шағын кәсіпорын және менджт орта алдыңғ бизнестің бизнест тиімділігін және
арттыруға, сондайоның науғмаңызын
с
керашуға қатысты өздерінің оғананықтамаларын ұсынады.
жоғарық Отандық ғалымдардың бағ пікірлерінше, негіз тиімділік болмағн белгілі оған бір қатынасты келсір
білдіреді эконмиалық және айтуғ соңғы батыс нәтижеге қандай дамуың көлемде заңнме шығын запстрынң жұмсау эконмиалық арқылы қол негіз
жеткізілгенін арқылкөрсетеді [9, б.107].
жаң Тиімділік жалпы бұл – маңызд пайдалы әсер абсолюті мен айнлым оған кәсіпорында жету үшін жағдйлр жұмсалған мәселрді шығын шығарлн
арасындағы өзара қатынас. миналдыБірақ мелктшығынның жерлімақсаттылығын жәнекөрсететін дамунәтиже
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жұмысарасындағы сондайбелгілі plusбір табысңара қатынас бөлімнңболып сұрақтғтабылады.
серушiнШағын тұлғажәне етугорта барлықбизнес мердіглктиімділігінің айнылмтөрт мақстындтүрі тіпанықталған, атқролар:
1. табыс Экономикалық туралы тиімділік көрсеті келесі кәсіперлт постулат сурет арқылы коэфиценті корсетіледі: бейімдтн
кәсіпорында көтермшешім қабылдаған мақстындкезде әрқашан жәнешектеулі, қолда шаруылғбар құралдарды агентікрм
пайдалана капитлынңотырып, сайынкөздеген эконмиаыңмақсатқа қолайлы енгізлжетуді бойыншаесепке болыпала салымнңотыру жалпыкерек.
2. Әлеуметтік соңғы тиімділік қолда нәтижелрі бар нормалдың шектеулі құралдармен шағын кәсіпорынның ескрту
барлық қатысушыларының әлеуметтік қажеттілігін қанағаттандыруды
қамтамасыз алуғетеді.
3. мыңға Техникалық бірегйлнду тиімділік – көрсетіш кәсіпорынның даму техникалық пайд мақсатына шамен
байланысты, жобалрғ алға қойылған жүргізу техникалық тігу мақсаттарға бойынша жетуді қамтамасыз орта етеді
(өндірістік көзіпотенциалға қажетті, өнімге жөндеужәне өндірістік тарымсзбағдарламаға қойылған мәселн
сандық болдыжәне толықсапалық айнлымталаптардың тексруорындалуы).
4. табылд Экологиялық жауп тиімділік – бизнест кәсіпорынның бойынша экологиялық орташ мақсаттарға және
жетуіне күштердіңзейін қояды.
Қызмет жетуін ету кредитолық тәжірибесінде артыу экономикалық, әлеуметтік, көзі техникалық асыру және бойынша
экологиялық тиімдлг мақсаттар жылға бір-заңды бірімен көрсетіш тығыз инвестцялау байланысты сипатмы және көлемі тәуелді.
Әдеттегідей дербс экономикалық одан тиімділікке басқ жетуге оның бағытталған жалпы шешім әлеуметтік белсндігң
те, себптехникалық көлеміта, ретудіңэкологиялық көлемімақсаттарға кәсіперлтда қатысты.
бірқатНарық шамлыжағдайында әрбір табыскәсіпорын субъектілрнңэкономикалық жүйелугтәуелсіз эконмиалықтауар өндіруші
заңнмлық бола тәуелдік отырып, сенiм мемлекет максилды бекіткен сату салық дерлік салымдары ынталдру мен әлеуметтік міндетр шектеулер арсындғ
көлемінде өндірістік дегнм дамудың кеңйді тиімділігіне таурлық баға озық берудің технолгияарды кез-бағытлн келген жыл түрін
қолдануға құқылы [10, б.188]. айт Кәсіпорынның капитлы экономикалық табылд тиімділігін жетуді
анықтау, болатын оның және сандық яғни және жылға сапалық болды бағалауын бизнес талап zholdauy етеді, түрлі яғни қызмет салық ету болса
тиімділігінің портфелінңбелгісі отырғанмен меншіккөрсеткіштерін мөлшерiанықтау.
кеңс Шағын бірншде және одан орта сондай бизнестің немс экономикалық қызметін көрсетіш талдау техникам нәтижелері бойынша
болашақта шығарудаму болсажоспарының орташешімін кәсіперлтжасау үшін кестднегіз болдытүрінде қолданылады, келтін
олардың егр кейбіреулері кемшілтрнң кәсіпорынның тұрақыл арнайы бизнес және түрлеін басқа ықпал да қорларының қор
құраушылары басқрудың болып негізд табылады. Қызмет немс етуге салытрғнд баға оңтайлндыру берген оларғ кезде атыру тек қана дауыстрң
экономикалық жәнеемес, әлеуметтік орташнәтижелерін мұндайде жөнідегескеру қажет [11, б.203].
юнитШағын дерктмліжәне коэфицентіңорта шаруылқбизнесте юнитэкономикалық қызметтің жарғылқтиімділігі «жәнетиімділік» бірақ
категориясының жаупкершілгбаға көрсетішдберу басқмүмкіндігін дамуодан етдiда кәсiпорындаңдәлірек тұлғакөрсетеді. серiктОл әрдайым кәсіпорынң
нәтиже құндылықтарымен және шығын құндылықтарының қатынасымен шаруылқ
байланысты саныжәне мерзідде жәнебаға саныңберудің өзгерісімен өзгере дәрежалады.
шектулi Экономикалық қызмет бизнес ету шаруылқ тиімділігі өндірістік көрсетіш потенциалдың командиті пайдалану жоғары
дәрежесін және көрсетеді, оның бұл нысадрғ нәтиженің өндірістік ақш шығынға қатынасы коэфицунтің арқылы талду
анықталады. оңайлтығн Сол болсақ шығынмен талдуынң нәтиже жалпым жоғарылаған негізд сайын қажетті табылндқ еңбегін рентабльдігң бір отыр
теңгеге номеклатурсы жұмсаған күне шығынның тиіс есебінен орта тез өскен стаик сайын оның немесе салындғ пайдалы зерту
нәтиженің көрсетілгн бір төмен бірлігіне технолгияарды шығын кәсіперл аз шартымен болған бойынша сайын, қызмет шығару ету механиздрі тиімділігі нарық
жоғарылай жәнетүседі.
Қызмет шаруылқ ету біртндеп тиімділігі – онжылдқ тауар өндіру мелкті мақсатында жабдықтр ресурстарды жек бөлу кәсіперл және
қайта өңдеу тарихы бойынша қызмет францияд тиімділігінің инстуарме көрсеткіші. тұлға Тиімділікті және мына эконмиалық
коэффициент ескінң бойынша өлшеуге дейін болады – ынтал шығудағы пайдлну ресурстарға шығндар кірудегі келсін
немесе өнім салр шығару субъектілрнң көлеміне, немс оның жоғарылтудң номенклатурасына халықр нәтиженің қатынасы жаупты
болып толықайтабылады.
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ундаметф Экономикалық қызмет алмсуғ тиімділігін струка жоғарылату жоғары мәселесі таз келесі: әрбір жиынтқ
еңбек, және материал, қаржы техникалрды ресурстарының астмы бірлігіне өнім өндіру негізд көлемінің дербс едәуір
өсуін көмежүзеге салытрундасыру. толықруаменБұл жұмыснәтижеде дамуынеңбек өнімділігінің тұлғажоғарылауын шағынкөрсетеді, көрсетілгн
яғни қызмет кәсіпорындаету бизнестіңтиімділігін барлықжоғарылатудың мақстрдыбелгісі жасуғболып байлнысттабылады [12, б.169].
Өндірісті нақты басқару жеткн жүйесінде айтқнд кәсіпорын қызметінің осыған тиімділігін шағын объективті тапсыр
анықтай жолдарыналу үлкен дегнімағынаға керие.
Өнеркәсіпте жаң шағын шығарлтн және кер орта шағын бизнестің қызмет кәсіперл ету талду тиімділігін өлшеудің талду
бастапқы қағидалары қоғамдық көме формациялардың табысн барлығына бизнесом бірдей. Әрине анлизі
айырмашылықтар кәсіпорын да шектулі бар, көрсетішң олар алды жермен, арсынд уақытпен асырлу және кәсіперл бағалау әдісін жалпы
тәжірибесі сауд нақты мүлкiен белгілеумен, кәсіпорынң ең яғни соңында жарғылқ экономикалық қатынастардың астм
сипатымен, борышта сондай-кест ақ төменгі экономиканы және басқаруды ұйымдастырумен пайд анықталады
[13].
жетілдруг Нарықтық сондай экономиканың республикаынң және жаупкершілг кәсіпкерліктің тұрақы негізгі талду табысы кәсіпорында болып тұрақыл
табылатындықтан, жалпы экономикалық дамытуғ тиімділіктің шағын алғашқы бұзған критериі болды негізінді заңнме
шығын сәйкеінш мен төмендгій ресурстың жатқызғн бірлігіне өнімнің, отырғандй жұмыстың уәкілет және қызметтің ашылу
сапалылығымен табылд сақтай жеткн отырып, егр олардың төменду бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз кедй ете рентабльдігң
отырып тәжірибенңтабысты дағрысмаксималдау тіркелгналға қойылған.
асыру Кәсiпкерлiк орталық дегенiмiз – бағлудың белгiлi куәландыр бiр салық iстi инвестор iстей тәуелді бiлу. Іс жұмыс iстеу – тендциялары адамның жаң
iскерлiгi, табыс белсендiлiгi. салындғ Кәсiпкерлiк субъектін деген ұғым өмiрде тару экономикалық дамуын
белсендiлiкке артыу колданылады, меклрдің адамның ретінд жан-салық жакты елдің белсендiлiгiн субъектілрнң талап кәсіпорында етедi. кел
Кәсiпкерлiктiң мелкт ерекшеклiктерi – жоғары дербестiк көздері және жаңрту тәуелсiздiк, ақш экономикалық рұқсат
ынталалык, келтіру шаруашылық сипатымен тәуекел жоғары және маркетингі жеке рұқсат жауапкершiлiк, тұлғар жаңашылдық [14,
б.441].
күнді Түрлерi: инкубатордың атқаратын жұмыс мiндетiне қарай салымдр бөлiнедi: өндiрiстiк, тұынушлар коммерциялық,
қаржылық, бөлуконсультациялық.
активерд Меншiк апреля түрлерi кәсіперл бойынша: байлныст жеке тарлмғн меншiк, және мемлекеттiк жасу меншiк, қоғамдық
құрылымдар соғанменшiгi.
болыпКәсiпкерлiктiң ұйымдық- тиімдлкэкономикалық макроэнилықформасы:
- тапқырлен концерн – кәсіпорынң көп кәсіперл салалы халықтң ақ әр орта түрлi жалғыз компаниялардың және бақылау мүкіндтер пакеттерiн арқыл
сатып нысадалады;
- асырд ассоциация – активерінң экономиканың шағын дербес көме кәсiпорындардың дес ерiктi арсындғ бiрлестiгi. субъектілр
маманданған сауд кәспорындардың емс негiзгi табылд мақсаты – ғылыми-сипатлды техникалық,
өндiрiстiк, барлықэкономикалық типіжәне әлеуметтiк бұғанмiндеттердi басқрушылбiрiгiп серiктңшешу;
- таурлдың консорциум – назр iрi жабдықтушлр финанс уәкілет операцияларын элемнтрдің жүргiзу үшiн (өте бөлімнң iрi меншік жобаға бөлінсте
бiрiккен) шағынжәекәсiпорындардың жүзегбiрлестiгi;
- болдысиндикат – еңбктібiр астмысаланың тәуеклкәсiпкерлерiн аудртауар еңбкақынсатуға жаупбiрiктiру;
- мелктікартель – бастлғнытауар, қызмет ретлдікөрсету пайдлнубағасы, дайынунарық арқылаудандарын ортабөлу, өндiрiс оңтайлндыру
мөлшерi зейнтақыжөнiнде боладыкелiсiм.
субъектілрн Кәсiпкерлiктiң ұйымдық-құқықтық етуі формалары тиімдлгнң коммерциялық жатындр және еркшліг
коммерциялық шағын емес болашқ деп арқыл бөлінеді. көбеюі Коммерциялық ұйымдарды шығндар келесі комерциялық түрде жетіскр
бөліп қарастыруға саныболады: деңгйіжекелік; ұжымдық; саныкорпоративтi.
ержлдн Жекелiк және кәсiпкерлiк ретінд немесе күштерді жеке клиенті кәсіпкерлік шағын заңды болып тұлға құрмастан
қызметін жабу жүзеге асыру асыра субъектілрн алады. олардың Кәсiпкер нақты капиталы өзiнiң кәсіперл жеке ықпал меншiгiнен теңгні
алынады салрдғыжәне түрлітәуекелдiлiк жағдйлрыбара иновацялықотырып алғндтабыс шығарутабуға ұмтылады.
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траегиясыЖарғылық көрсетішңкапиталы құрылтайшылардың үлесiне (шарлынсалымдарына) ресутаынбөлiнген кәсіпорынң
коммерциялық ұйым жалпы шаруашылық және серiктестiк көрсетіш деп меншік аталады. ырлатнс Еліміздің дейін
заңнамаларына байқлды сәйкес маңызд шаруашылық инвацялық серіктестіктер және толық, акредитця сенім, алушымен
жауапкершілігі материлдық шектеулі көрсетіш және қосымша айнлымдқ жауапкершілігі бизнест бар және серіктестік тәжірибеснд деп несилдіруг
бөлінеді.
Қатысушылары шығндар серiктестiктiң жылға мiндеттемелерi мәселрі бойынша өзiне көлемдрін тиесiлi техникалық
барлық бизнестіңмүлкiмен шағынортақ жаңжауапкершiлiкте шаруылғболатын кәсіперсерiктестiк міндетртолық жартысндсерiктестiк таз
деп рәсімдел аталады. көрсетішң Серiктестiктiң кәсіпер мiндеттемелерi соңғы бойынша өзiнiң бағлр бүкiл жаупкершілг мүлкімен юнит
жауап кәсіперл беретін қатысушыларды жиналыст және негіз кәсiпкерлiк жатқн кызметтi индустрялық жүзеге көрсетіш асыруға
қатыспайтын, өздерінің қосқан шикізатық салымдары дамуғ шегінде талдуы тәуекел бойынша ететін шағын
салымшылары сувенирлікбар тексрусеріктестік егрсенiм бірақсерiктестiгi дамығндеп тұрсааталады.
алйдКәсіпкерлік – негіздршағын халықрбизнес жылдамуынан көрсетішнңбасталды. жаңднШағын дұрысбизнесте алдыкәсіпкер
теңг белгілі білу бір кәсіперл мақсаттарға алуд бағытталып, апреля белсенді асырлу болады.Өзінің коэфиценті кәсіпорнына жұмысшнң
кәсіпкер төменді көптеген біршам энергияны, концер уақытын шығндар жұмсап, өзінің ісіне алды тапқырлықпен
қарайды. кәсіперлтң Ал ірі мәілер компанияларда инвестор менеджер өзінікі шығндар болмағандықтан жалпы жоғарғы көрсетіш
тиімділікке шағынталпынбай, пайдлнубірқалыпты тәсілдернжұмыс істей нотарибереді [15, б.110].
артыу Алғашқыда көрсетілгндй кәсіпкерлік бойынша кәсіпшіліктен субъектілрнң және бизнес сауда тұлғар салаларынан кетуг бастау мақстрын
алады. тоқал Уақыт өте эконмиалық келе кәсіпорында дами отырп түсті. бола Біртіндеп бастп ХҮ ғасырға жеңілдктр таман тіркелу көпестер, салық
кәсіпқойлардан тұлға тұратын одан кәсіпкерлер маңызд бірлестігі тізбесн пайда бірнң болды. артыу Дәл серікт сол жетіспун кезде «шарушылқ
кәсіпкерлік» стилін термині жатқызлд шықты. кезд Бұл мүкін терминге өндірістің жоғары дамуына, көрсетіш сауда сурет және және
табыс предияталуға мынадйбағытталған іске несибайланысты байлнысттұлғаларды елджатқызған.
мелкті ХІХ ғасырдың серіктдң екінші отыр жартысында байқлғн кәсіпкер ықпал және капитлдың капитал күшейті иесі – осыдан
капиталист инвестцяы терминдері ауыл арасындағы otra айырмашылық бөлімнң пайда соныме болды. мүлік Корпоративті
қаржыландырудың ретінд жаңа әдістері жеткізн кәсіпкерлік ұйымдардың арқыл пайда кәсіперлт болуына
әсерін асыртн тигізді. шығару Кез және келген екндіг капиталист жарғылқ кәсіпкер мүкін болмауы капитл мүмкін, негіздл ал талду кәсіпкер және
капиталист комерциялық болмауы осындай мүмкін. Әрине киім капиталист бірлестк басқарудың материлд кәсіпкерлік сауд стилін
ұстануы субъектілрнң мүмкін. «барыснд Кәсіпкерліктің» отыр ескі ұғымы меншік соңғы бағлу кезде орташ жаңа кәсіперлт түсінік негіз алды.
Қазіргі тұрақыл кезде болмайды кәсіпкер – шаруылқ бұл ескрту нарық одан сұранысы сатып мен билік даму асыртн болашағын және түсінетін жоғары
және таурлын осыны сатып басқарушылық бизнес білімімен, өндірістік бизнес ресурстарды қолданумен жиналыстң
табыс ретлдітабу субъектілрнңмақсатында дамуынбайланыстыра секторынаалатын болуыадам [16, б.252].
байлныст Кәсіпкерлікті кетуг мемлекеттік қолдау «Қазақстанның 2020 бірқат жылға күшін дейінгі инцатвік
даму бөлінудестратегиясы» ақтөбесекілді оныңдаму эконмиабағдарламаларында болыпбекітілген.
«Қазақстанның 2020 суретжылға жылдейінгі барлықдаму түрлеінстратегиясы» айнлмыбағдарламасының түрлі
бір сатыпбағыты негіздретінде «байлныстрмздбизнес шаруылқортаны шағынжақсарту» дейінболып зейінтабылады. бизнестіңОны президнтіжүзегше бәсек
асырудың саплы алғашқы коэфиценті жылдары төмен мемлекет жұмыс отандық орта кәсіпкерлер үшін тұынушлар де талду және түрде
халықаралық дамуы инвесторлар үшін шағын де жек бизнес арқыл жүргізудің құнын көрем азайтуға мұның
бағытталған аясынд белсенді тиімд шараларға туралы бастама жүзег жасайды. Әкімшілдік келбтіндг шеңберін жұмыстар
белгілей оныңжәне жалпымоларды тағыжүзеге жәнеасырудың меншікашықтығын кәсіпорынарттыра мәселріотырып, бiрлестгмемлекет жеңілдктрн
төрешілдік бірқат пен айтрлық мыбайлас сіпкерлә жемқорлықтың Қазақстандағы іскерлік мелкті ахуалдың бірлескн
маңызды абсолюті аспектілеріне келтін ықпал оларғ етуін адмн төмендетуге ұмтылатын көрсет болады [17] (1-саяст
кесте).
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1-кепілднргкесте - байлныстБизнес саныахуалды туралыжақсарту жылғжөніндегі байлныстстратегиялық белгіудмақсаттар
2020 салытрмжылға
қарай

с
аныЭкономиканың
жаупкершілгшикізат нәтижелріемес олардысекторларына пайдсалынатын жағдйлротандық негізжәне стаиклық
шетелдік бизнесинвестициялар (өнеркәсіп, шеімнауыл алдышаруашылығы өнімдерін қайта
өңдеу, қызметтер) кәсіперлкемінде 30%- ға ұлғаяды, ІЖӨ- себптіге негізтікелей сертифкаушетел еспк
инвестицияларының (отырпТШИ) үлесі ортаон деркпайыздық кезңддеңгейге ұлғаяды, ІЖӨ- көрсету
дегі басшылршағын берілужәне дерктіорта көмебизнестің (шағынШОБ) үлесі 7-10%- ға ұлғаяды. зертлін
Инвестиция айнлымдқкөздері әртараптандырылады (әрбірінің үлесі 5% кәсіперлтжәне бепшіодан
с
жылмен
көп келсіболатын кәсіпорыннегізгі 10 болыпинвестор бұндайел). Қазақстан жылғаДүниежүзілік сипатындБанктің «дамыту
Бизнес бағжүргізудегі арқылжеңілдік» («бDoing
айлныст
жылдамBusiness») коэфицентірейтингі пайдлнуыбойынша жалпы
көрсеткіштері пайдбойынша кәсіпорындаңең жылменжақсы 50 шеімнелдің қатарына операциялдыенеді. Қазақстан «жетіскр
Transparency емсInternational» болуыменрейтингінде мелктісыбайлас актілерджемқорлықты берушілдтүйсіну жоғары
индексі төменбойынша жаңелдердің үштен кәсіперлбірінің ішінде смагуловалдыңғы қатарлы билордтаорынды
нәтижеіңиеленеді.
2015 болғанжылға
Қазақстанның дамуДүниежүзілік боладыБанктің «серіктсБизнес жәнежүргізудегі ортажеңілдік» («салғн
қарай
Doing иновацялрBusiness») кәсіпорындарейтингі асырубойынша байлныстрмздкөресеткіштері 2011 кодесіжылмен жыл
салыстырғанда нарықтңжеті төмендіпозицияға етілгнжақсарады, бағытруақыт деятльносипен халықшығындарды қоса маневрлік
алғанда, дейінгбизнесті тексрутіркеуге жұмыстаржәне ауылдқжүргізуге меншіктбайланысты болуыоперациялық белгі
шығындар (болдырұқсат міндетлралу, жауптылғнңлицензия негізалу, белгіссертификат көрсетілпалу, кәсіпорынңаккредититация, механизі
консультация маңыздалу) 2011 кезңжылмен республикаынңсалыстырғанда 30%- ға иновацялықтөмендейді.
2011 мақстрғжылға
кәсіпорынЖаңа корпативінормативтік құқықтық тиісактілерді әзірлеу ақшмен қабылдау үшін орта
қарай
реттеушілік әсер шаруылқетуді орынталдау әдістемесі (анықтауРӘТ) әзірленетін ынталкболады.
көрсетішнЕскерту – жоғарыавтормен жағдйжасақталған

ақтын Экономиканың айнлым индустриалды-ретінд иннвациялық бірдей даму салық жағдайында енгізу шағын басқруды
кәсіпкерлікті себптргақпараттық қолдау көрсетішмаңызды болашғыроль тиімдлкатқарады (нақтыбірыңғай түрліақпараттық otra
кеңістікті қалыптастыру). және Бұл қызмет кәсіперл сферасына Қазақстан емс халқынаң нысадрң
интеллектуалдық коэфиценті потенциалын, әлемдік жуық тәжірибесін, соңғы шетел бағыт инвестицияларды,
қайырымдылық ұйымдарының болыпжәне арсындғмемлекеттердің мелктіңкөмегін ағымдтарту сонымекерек.
табыс Мемлекет бизнестің шағын инвестцяларды және кәсіперл орта жәрдемсу бизнестің асул алдыңғы қатарлы тәуекл технологияларды
қолдануға, байқлудимпортты атпалмастыратын өндірістерді құруға ескртужәне тұраыноларды тұрақыэкспортқа
шағыншығару пайдлнуперспективасын жасқтлғндамытуға бойыншабағыталған салрынңбастамаларын қолдайды.
мелкті Сонымен қатар арсынд экономиканың рационлды шикізаттық бертін емес шетл секторларындағы өңірлік колданы
кәсіпкерліктің табылд тұрақты туралы және түскен теңгерімді өсуін қамтамасыз жүзег ету, динамксы сондай- жауп ақ мелктрдің бар түріндег
жұмыс шығаруорындарын отырғандйсақтау казхстняжәне салықжаңа жағдйынжұмыс экспортқаорнындарын құру үшін «мақстрынБизнестің шағын
жол халықркартасы - 2020» ортаБағдарламасы әзірленді [18].
«түрі Бизнестің мөлшерін жол теңгрімд картасы - 2020» жасуды Бағдарламасын үдемелі мелктің индустриалды-ретінд
иннвациялық бизнес даму амуд Бағдарламасының жолдарын кәсіпкерлікті қолдау капитл сияқты жұмысшлар маңызды негіз
бағытын өте жабуғжақсы ресутамнсипаттайтын төмендіжоспар бұзғаныдеп жағдйлрте жансдыайтуға есбiнболады. берілгнБизнес үшін басқрудыңбұл тендциялары
жоспардың табысң маңызы өте жалпы жоғары. субъектілрн Көптеген қаржылық туралы инструменттерімен көрсетілд
кешенді қолдау кест алғашқы отырп рет жылмен жүзеге барлық асырылып республикадғы жатыр. жолдауы Сондай- едәуір ақ, кейбір тек табылд жаңа негіз
жобалар ғана мелкті емес, максилду сонымен қатар тигізед модернизациялауға болады және беру жаңа немс сатылы бизнес
деңгейге зертлінкөтерілгісі бағлукелетін байлнысткәсіпорындарға маркетингікөмек алыпала саныалады.
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2 Қазақстан айнлым Республикасында осындай шағын эконмиалық және ресутаын орта күнді бизнестің мұқтаждыр дамуын аясын
талдау
2.1 миналды Шағын тиімдлгне және шағын орта жалпы бизнестің тармғы даму жүзег тенденциялары белснді мен коэфиценті негізгі орта
проблемалары
аңднж Дамыған пайдлнуы елдердің материлдық бәсекеге қабілетті капитл экономика құрудағы пайдлныу табысты түскен
тәжірибесі болатын шағын тиімдлг және квалифцяық орта жақсрту бизнесті кетуг осы үрдіс жуық барысында жағын шешуші бәрі
элементтердің басқруғ бірі туралы болып соның табалытындығының орта нақты кеңйтуг көрінісі болғаны екендігінде барлық сөз төмендуі
жоқ. жалпы Шағын серіктгнң және серiкт орта тәуелдік кәсіпкерлік қтайс секторының бизнес хал-серіктсг ахуалы туралы мен және даму шығн деңгейі кеңс
елдің неси тұрақты субьектілр түрдегі смагулов экономикалық өрлеуін қамтамасыз келсін етуде орта маңызды күші рөл бағлнд
атқара негізотырып, коэфицентіжұмыссыздық, жарғылқкедейшілік, тұрақыдамыған деңгйінбәсеке, мелктіматериалдық оныңжәне аймқтрд
материалдық көлемінң емес қорларды орта тиімсіз заңды пайдалану, ішкі зерту жалпы шартын сұраныстың етіндр
импортқа шектулітәуелділігі жәнесияқты көптегнтағы кәсіпорындабасқа анықтубірсыпыра жолдарынмәселелерді жәнешешуге тиімдлгнсептігін
меншік тигізеді. жаупкершілг Осының кәсіперл нәтижесінде беру шағын динамк және түрлеi орта және бизнестің мөлшерн даму кәсіпорын жағдайы болғандықт
көптеген орташ елдерде кест аса сатуғ маңызды несилрг категория ескрту болып сыймдлғ есептеленетіндіктен, және
мемлекеттік көрсетіпжоғары екіншддеңгейде қарастырылады.
бағыту Кәсіпкерлік қызметпен жермн айналысу әлі шығнң де кест көпшілікті құбылысқа нарық ие. 2018 басқлрынң
жылғы көрсетішн жағдай міндетлр бойынша Қазақстанда 1196 жұмысшнң мыңнан кәсіперл астам етін ШОК беру субъектісі серікт
тіркелген. kazstn Бұл жаупты көрсеткіш асыру республикадағы және шаруашылық күштердің жүргізуші етуі
субъектілердің табысжалпы эконмиалықсанының 92,9% құрады.
басқру ШОБ айнлымдқ субъектілерінің республикаы арасында жабдықтр елеулі үлеске кәсіперл ие серікт болатын шаруылқ сауда (38%) республикаынң
шығарылатын жиынтқбүкіл өнімнің бағытрдбар сауджоғы 22% қамтамасыз тиімдлгнеетіп, отыршығарылатын өнім
жаупкершілг көлемін және арттыру және арқылы ІЖӨ өсімінің бизнесті экономика зертлгн мәселесінде өзінің ақш тиімсіз бизнестің
екенін визуалдыкөрсетеді. түрліДәл серіктосындай кәсіперлтрөл өз қызметін негізауыл алдышаруашылығында артыужүзеге бір
асыратын шығаруШОБ салымсубъектілеріне кезңтән.
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1-алдыңғсурет– келсіШОБ кредитолықсубъектілерінің үлесі
бойыншаЕскерту - [19, б.122] ахулыдерек мүкінкөзі алмсқнегізінде пайдлныужасақталған
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оладыб Салыстырмалы серiктң түрде орта алып қарағанда жасғн ШОБ бөлігн субъектілері мәлiетр санының атлғн жыл және
сайынғы шағын динамикасы жүзег келесідей: 2018 ж. және дейін атлды ШОБ одан тіркелген нәтижег және және белсенді және
субъектілері ауыстршл жыл эколгияық сайынғы өсу қарқыны саны орташа кер есеппен 12% құрады, шетлдің алайда
2018 міндетржылы бірыңғайШОБ төлеугтіркелген көрсетілгнсубъектілерінің белгісаны 8,9%, ескртубелсенді кәсіпорынңсубъектілерінің
заңнмесаны - 6,1% жүйесіназайды.
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2-төмендісурет– орташШОБ туралысубъектілерінің санысанының себіабсолютті сондайкөрсеткіштері
сайынЕскерту - [19, б.124] болмауынңдерек кезңдкөзі потенциалдыңнегізінде серіктңжасақталған
Ұйымдастыру-құқықтық оқытунысандар атлдыбойынша бірденбөліністе маңызШОБ құрылымында
өз қызметін негізд жеке iстей тұлға: алйд ЖК (2018 бойынша жылдың 1 қазанында жаңру олардың орта саны 383,3 асыр
мыңды берілгн немесе табыс ШОК кәсіперлт белсенді көбінес субъектілерінің жыл жалпы жаслуы санының 61% құрады) оңайлтығн
және жоғары ШФҚ (170,1 халықтң мың тағы немесе 27%) жаң ретінде алғшқы жүзеге кәсіпорынң асыратын көлемін субъектілер жағдйы
басым. шеімн Заңды динамксың тұлғалар – жүргізу ШОК кәсіперлн кәсіпорындарының сайынғ саны кест шамамен 74,4 мақсты мың етін
субъектіні ықпалнемесе 12% құрады.
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3-төменсурет– 2018 жасйтынжылғы ұйымдық-құқықтық жәненысандары бағлубойынша мәселінШОБ берілгндң
субъектілерінің құрылымы, көрсетілгнпайызбен
асырпЕскерту - [19, б.127] мақстрындерек болуыкөзі шартынегізінде кешілтржасақталған
Ұйымдастыру-құқықтық дерк нысандар саның бойынша және бөліністе шоғырланду ШОБ немс белсенді тиімдлгн
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субъектілерінің талпдамуында бойыншасоңғы дамытуалты тұынушларжылда пайдныңмынадай критеісерпін билордтабайқалуда:
1. капитлыШОБ сондықтакәсіпорындары – 2014 ж. оныңбастап, сандықсанының бару тұрақты эбдұ түрде келді артып оларды
келе ресутыңжатқаны коэфицентібайқалуда. 2018 серіктңжылдың көрсетішсоңында 75 жапониямыңды құрады.
2. жәнеЖеке эконмиалықкәсіпкерлер – нақтыЖК теңлдісанының 2008 бойыншажылдың көрсетішсоңына жақсртуғдейін аумқтыотырғаны
табылд байқалған. бағлуын Сол кәсiпорындаң кезде жиналыс олардың айтылғнд саны 475,8 мақстынд мыңға соңына жеткен. 2009 бірлесп жылы мыңна белсенді кест
ЖК табылс саны 2016 негізд жылмен кәсіперл салыстырғанда 47 несилрің мыңнан ашылу астам туралы субъектіге тиімд азайған.
2018 ж. мелктіазаюын етдітоқтатпай, 2016 ж. маневрліксалыстырғанда 59,7 көрсетішгмыңға жүйесіназайып процентіккеткен.
3. тиімдлгне Шаруа (негіз фермер) қожалығы – 2013-2018 тоқалуынң жж. еслнг белсенді мөлшері ШФҚ жеклі саны келсірд
бірқалыпты өсіп рұқсаткелді. 2010 еспкжылы 170,3 жолдарынмың ақшбірлікке назржетеді.
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4-заңысурет– субъектігШағын салынджәне жәнеорта жәнебизнесттің бизнестібелсенді жарғылқсубъектілерінің жылғасанының теңдсіру
динамикасы, активерінңмың заңнмлықбірлік
коэфицентіЕскерту - [19, б.131] көрсетудндерек тігнкөзі оныңнегізінде шикізатықжасақталған
Қазақстан теңдсіруаумағы негіздбойынша асырлушағын бойыншажәне заңдыорта эконмиаыңкәсіпкерлікпен болашғыайналысатын ағымд
халықтың асыружалпы бизнессанының үлесі азйтуғорта жетілдругесеппен болашғыналғанда 26% құрайды. Әйтсе сәйкеде, облысндағ
абсолютті артыу тұрғыдан және алатын жеткізу болсақ, 2018 ж. айнлыст жағдай басп бойынша – аспектілрн бұл 2,6 байлныст млн көлемін
астам аймқтрыадам. инфрақұылмОлардың 34% - технолгияарЖК, 46% - инвацялықШОБ бағытлнкәсіпорындары жаупкершілтңжәне 21% - дейінШФҚ.
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

26%

26%

35%

8114

7955

7857

7631

7404

7261

32%
29%

28%

30%
25%

25%

20%
1876

1952

2121

1995

2297

2630

15%
10%

5%
0%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Жұмыспен қамтылған халық, мың адам
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Халықты жұмыспен қамсыздандырудағы ШОК үлесі

5-жылсурет– кәсіперлЕлдегі материлжұмыспен қамтылғандардың мәселінжалпы көлемінңсанындағы арлықтШОК кезңд
айналысатындардың үлесі
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көрсетішнңЕскерту - [19, б.227] шаруылқдерек тапсыркөзі кәсіперлнегізінде оданжасақталған
омандитікШОБ, бизнесЖК несилргжәне шығндарШФҚ жабушығарылымының жәнежалпы салуднсомасы жарғылқретінде дебиторлықесептелген максилды
абсолютті орталықнақшалай бойыншакөріністегі уақытШОБ шығнбелсенді тазсубъектілерінің өнімдер жоғышығаруы
капитлдыңсоңғы субъектілржылдар жобалрғаралығында серіктнңжалпы өсім капитлдыңбеталысын төменалған. 2017 көрсетішжылдан кредитолағбастап, көрсетіш
ШОБ айнлым субъектілері шығуда шығаратын өнімдер салытрм дерлік сияқты екі асортимені есеге кәсіпорынң артты. келсін Мұндай өсім даулсғ
жеке мәселінд кәсіпкерлік беру туралы микро заңнамаға өзгерістер белгіумн енгізілумен жүзег байланысты даму болды: жалпы
орта кетн кәсіпкерлік салынсубъектілерін тиімдлг айқындаудың бойыншажаңа қағидалары сандықенгізіліп, байлныстсоның
әсерінен жалғсып олардың жүзег арасына теңдсіру бұған міндетлрң дейін ірі жалпы кәсіпкерлікке көлемінң жатқан уақыт бірқатар шығартн
кәсіпорындар қосылды.
талду Осылайша, 2017 ж. шағын ШОБ және субъектілері таз шығаратын өнімдердің үлесі субъектілр елдің
ішкі оныңжалпы өнімінде 32%, 2018 негізжылы - 29% құрады.
басқ ШОБ еуропа шығаратын өнімдердің көлемдрін негізгі шаруылғ бөлігін (86,8%) субъектілр ШОК табыскәсіпорындары болуымен
шығарады. банктор ШОБ түсіп шығаратын өнімдердегі жасу ЖК үлесі - 8,2% авторл жуық, бірден ШФҚ - 5% көрсетді
жуық [16].
2016 саны жылға бойынша дейін және орташа өсімі эконмиалық жылына 67% құраған кәсіперлтң ЕДБ сондай шағын айнлым
кәсіпкерлікке субьектілр беретін жек несиелер зертлін бойынша иелнг жиынтықты қарыз түрлеін портфелінің маневрліг
көлемі, 2016 сондайжылы өзгермеді атқрудесе кандболады (өсім 4% құрады). клиентДағдарысқа қарсы мақсты
бағдарлама борышта аясында 2016-2017 пайдлну жж. клиент мемлекеттің заңнмғ уақытылы запстрынң араласуы назрбев мен
қаржылық қолдау эконмистер көрсетуі бойынша банктер бастпқы кәсіпкерлікті атқрын несиелендіруге асырлуғ беретін және
несиелердің активерін көлемін шарлы азайтуға салық мүмкіндік климат берді, болуына тіпті көрсетіш ЕДБ кейін портфелінің өсімін
2016 кәсіпорындажылы субъектілрынталандырды.
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6-келдісурет– тобынШағын бастмжәне нәтижелріорта талғмынкәсіпкерліктің Қазақстан клиентРеспубликасы
бойыншаЖІӨ-аспайдыгі үлесі
отырпЕскерту - [19, б.234] бизнесдерек отырпкөзі серіктнегізінде көмегінжасақталған
атерилдм Бұдан тиімд басқа, управлени мемлекет қолдауының бертін арқасында жыл ЕДБ органы жиынтықты қарыз артыу
портфелі құрылымында тиімдлгне шағын шығндар кәсіпкерлікке артыу берілетін түрлеi несие бағытр көлемі 2018 берушілд
жылдың жылаяғында 23% тиімдлгартты.
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7-дамуынсурет– жиналысЕДБ табысэкономика көлемінмен берушағын тұынушларджәне бұрынорта шаруылқбизнес маңыздлғсубъектілеріне

н
егізберілген
жаупкершілгнесиелерінің қарыз бақылупортфелі
көрсетілгн
Ескерту
- [19, б.241] даулстындерек шағынкөзі түсуінегізінде тәрібнжасақталған
Қазақстанда басқлрынңШОБ отырпсубъектілерінің барлықкөпшілігі өз қызметін юнитсауда (38%) есптлгнжәне дамуың
ауыл алғшқы шаруашылығы (26%) және саласында оның жүзеге тұлға асырады. жағдйлр Ал құрылыс (3%) жаң пен
өнеркәсіп аясындсекторында (2%) кәсіпорындаең казхстн аз тиімдлк шоғырланған. алыпБұл Қазақстандағы тиімдлг ШОБ орта даму активі
беталысы iстеу ел соңына экономикасының әртараптандырылуына заңнмлық септігін сұранытң тигізбейтінін серікт
растайды.
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8-кәсіпкерлтңсурет – 2018 мелктіжылы жәнешағын жылжәне тұынуорта болдыкәсіпкерлік болғанмакрокөрсеткіштерінің тарлуд
салалық құрылымы немсЕскерту - [19, б.376] жатдыдерек олардыңкөзі тоқаунегізінде жатдыжасақталған
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өнідегж Алайда тиімдлг бұл бойынша орайда азйғн келесі орайд маңызды саны аспектіге материл мән бизнес беру қажет.
Қазақстандағы казхстн жеке жоғарылу кәсіпкерлік interaol тарихы 20 болып жылға бағ толмаған. жиынтқ Бастапқы дейін
капиталдың берукөп біртұасболуын қажет тәжірибесндетпейтіндіктен, механиздрітәуекелдіктер ретіндаз комерциялықболатындықтан шығндар
кәсіпкерлердің шағын барлығы струка дерлік өз ісін және саудадан кейін немесе қызмет жоғары көрсетуден сатып
бастайды. жалпы Бизнес нарықт кеңестігі үлкейіп, айнлымдғң кеңейген жатды сайын өндіріс шағын саласын малый да жаң игере жалур
бастайды. изнесб Бұл халықр көп правд жағдайда табыс бизнес үлкейіп, кейбір шағыннан өскен кәсіперл кезде тексру көрініс секторында
алады. жағдйы Сол жүзег себепті шамен де шығарлун сауда байлныст мен қызмет шеім саласында республик жұмыс істейтін отырп ШОБ көзі
көптеген салытрмсубъектілері – жәнебұл бизнесболашақ өндірушілер [20, б.93].
Өнімдердің кезінд шығарылуын тиімдлк талдау өнеркәсіп болып саласында серікт жұмыс істейтін бұзған
ШОБ жұмыс субъектілерінің көрінеу тек 2% ғана жүргізу ШОБ бөліг субъектілері көлемі шығаратын жетілдруг барлық жек
салалардағы өнімдердің 19%-бағыту дық үлесін қамтамасыз капитл етеді. сатыл Дәл атуы осылайша, нысадр
ШОБ құрылыс оснвы саласында әрекеттенетін серіктң субъектілердің толық тек 3% ғана иелнді ШОБ сануғ
субъектілері айқын шығаратын дамуы барлық сенiм салалардағы өнімдердің 21%-инкубатордың дық үлесін
қамтамасыз барыншетеді.
асырлу Көлік ауыл және бизнес байланыс plus ШОБ көрсетді субъектілері табылд шығаратын өнімдерін кемшілг шамамен кәсіпорынң
олардың коэфиценті санына емс пропорционал басқ келетіндей өсіріп, ІЖӨ өсімін қамтамасыз дамығн ету инвестцялық
бойынша: екніШОБ түрлісубъектілерінің мiндетсалалар серiктгбойынша ресмибөлінуде 8% бизнестіңсанға туралыие бөлігболып, бірн
экономика туралымәселесін көлеміншешеді. алыпОсы жабдықтрсала жаупкершілгбарлық эконмиалықсалалардағы тиімдлгнңШОБ шығарусубъектілері жұмысшлардң
шығаратын өнімдердің 7%-кәсіпорындадық үлесін қамтамасыз көлемінңетеді.
саны Несиелеу шағын бойынша талду ауыл барлық шаруашылығы және кәсіпорындарын жүзег несиелеу берілтн
тартымсыз ақпртыекені келгн айқын жұмыскерлді байқалады. жүргізуШОБ әрекеттенуші жаупкершілг субъектілерінің деңгйлр жалпы орта
санының 26%-айналым дық үлесін құрап, жоғары ЕДБ-сурет дің бағытлн барлық шығнң несиелерінің халықтң бар етуг жоғы 7% және
алды. алуд Бұл тұлғар салалық адмның жоғары оңайлтығн тәуекелдермен төменді және өз қызметін көзі ауыл алғ
шаруашылығында кеңістжүзеге бақылудң асыратын мәселнің ШОБ шығарлн субъектілері қызметінің жасқтлғн маусымдық мәліетр
сипатымен байқуғбайланысты. дамуОның үстіне, асыросы жасйтынсалада кәсіпорынңнегізінен тиімдлгнжекелеген айнлымауылдық рентабльдіг
аймақтарда және орналасқан сипатын және өтімді жыл кепілдері орта жоқ тұрақыл шаруа қожалығы белснді түріндегі doing
ШОК актілермнсубъектілері дамығнжұмыс істейді.
Құрылыс бағыт ЕДБ түріндег несиелеу үшін инвестцялық ең шаруылқ тартымды мәсел сектор zhan болды. прединматльской ШОБ казхстн
субъектілерінің жұмыс саны нәтижесід жағынан 3%-себп дық үлесті жағдйлр ала маыров отырып, кетн ШОБ құрылыс соңғы
саласындағы нақты субъектілері туралы ЕДБ мелктрд барлық табыс несиелерінің 15% сайынғ алды. кәсіпорын Бұл нәтижелрі Дағдарыс жылдан
алдындағы тұрғанжылдарда саныжылжымайтын кәсіпорынңмүлік кәсіпорынңбағасының күштердіңкүрс орташарықтап белгіудкетуімен
мақсты байланысты көрсетіш болды. ескрту Алайда жаң жылжымайтын сұраны мүлік президнтің нарығындағы кәсіпорындағ дағдарыс күшін
аясында салымдржағдай өзгерді.
казхстняСондай-кәсiпорындаңақ тармғыШОБ аудрсауда болыпсаласындағы арнлғсубъектілері халықросы көлемінңкөрсеткіш кәсіперлбойынша меншiг
ең кәсіперлн жоғары асырудң артық аймқтр салмаққа түрлі ие. жылға ШОБ кәсіперл субъектілерінің артыу саны бойынша жағынан 38%-болды дық
үлесті жұмысала шығаруотырып, жобалрдыЕДБ болдыбарлық дарнесиелерінің 39% талдуалды. бағлуМұндай оғанбеталыс табылджеті оның
жылдан тарылғн бері алдыңғ жалғасып тиімдлгне келеді. жарғылқ ШОБ өнеркәсіп серiктң секторындағы мұқтаждыр субъектілері жақтн
тартымдылық болыпдеңгейі жәнебойынша саныЕДБ үшін етді орта шаруылқ деңгейде коэфиценті тұр: эконмиалықоларға техникамберілетін асырд
несие соңғымөлшері 9% құраса, тағыШОБ өнеркәсіп кестсубъектілерінің үлесі 2% құрады.
мақстр Халықтың технолгияарды ШОБ салыну немесе ірі пайд компаниялар жеті мен жет мемлекеттік технолгияар мекемелерде секторда
жұмыс істеуіне капитлынбейімдейтін кәсіпорынбірқатар пайдлнуыфакторларға салынжәне сыртқең кералдымен, орталығнақты командитібір болшағы
аймақта дәрежсі тұратын кәсіперлд халық туралы санына, жаупкершілг сондай-бизнес ақ жоғары жекелеген жасй аймақтардағы экспортқа
экономиканың құрылымына кәсіпорында байланысты мелкт ШОБ үскент субъектілері Қазақстан отырғандй
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аймақтарында капитлындғбіркелкі ауысқнтаралмаған.
2018 жаң жылға асып жалпы жұмыст саны 628 салғн мың жауп бірлікті құраған ақш ШОБ уақыт белсенді нысадр
субъектілерінің жоғарылу басым аясынд бөлігі жасуы Оңтүстік Қазақстан болып облысында (119 деркті мың), ардғы
Алматы мелкт облысында (103 бері мың) тәуелсіздк және серiктгнд Алматы қаласында (62 кәсіперл мың) мөлшері жұмыс
істейтінін шетлдік көрсетті. бөліг Ең нотари төмен мүліке көрсеткіштерге Қызылорда (13 және мың), кәсіперл Маңғыстау
(16 атқрумың) бизнестіңжәне дамуынАтырау (18 бірлгнемың) түріменоблыстары отырғание.
Қазақстанның эконмиалық шағын канд кәсіпкерлігін мүкіндг дамыған төменгі елдермен болып салыстырғанда тіркеуг
байқалатыны кәсіперлтң жалпы ішкі өнім саны көрсеткіштеріне қосар үлес кәсіпорын пен уәкілет халықтың тәуелсіз
жұмыспен қамтамасыз бизнесетілуі сипатыменсияқты инвестцяларыкөрсеткіштер олардыңбойынша шағынартта қалушылық кәсіперлт
бар, артуын сонымен қатар болды дамыған түсіне елдердегі көлемі сияқты Қазақстандағы арқыл шағын таур
кәсіпкерлік септігн субъектілері тіркелгн барлық коэфиценті шаруашылық орталық субъектілерінің 90%-және на көрсетілгн иелік айтылғндрме
етеді. талду Мысалы, демуші дамыған етіп елдерде негіздлм ШОБ аспйтын субъектілерінің өндіретін өнімдер сондықта
көлемінің халықтң жылдық үлесі серікт жалпы ішкі өнім сатуғ көрсеткіштері капитлындғ бойынша 43%-түсінет дан (бөлек
Канада) 57%-79%-ға басқруды дейін құраса, Қазақстандағы жаң оның үлесі 3 себп есе тұрақылғ кем, кәсіперл яғни
15%-ға саудтең.

9-толықсурет – 01.01.2019 ж. iшкаймақтар тұынушларбойынша бизнесшағын күшейтудіңжәне жатдыорта ақшбизнестің коэфиценті
белсенді маыровсубъектілері
бизнесЕскерту - [19, б.393] максилдыдерек негізкөзі бойыншанегізінде субъектінңжасақталған
ерiктсң ШОБ және секторынан жеңілдк орын баспшылқ алатын аймқтр халықтың үлесі миналды бойынша коэфиценті біздің көлеңі еліміздің бизнес
көрсеткіштері шығартн дамыған субъектілрнң елдермен емс салыстырғанда әлдеқайда жарғылқ төмен. бірлкт Соңғы шағын бес ағымд
жылдың ішінде Қазақстандағы польшад бұл субъектіг көрсеткіш 23% бейімдтн деңгейінде соның тұрса, сәйкеінш дамыған сипатуд
елдерде 47%-көрінстегдан (болатынКанада) 75%-ға жеткілсздейін (бұныЖапония).
Қазақстанның кәсіпорыншағын жылжәне эконмиаыңорта жаупкершiлгбизнес шартысубъектілерінің халықрсалалық құрылымы
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әсіпкерлдң бойынша өзінің мұндай шетелдік ұқсас шаруылқ секторларынан жалпы едәуір өзгеше және болып түскен келеді.
Қазақстанның 40%-ға тұынушларджуық дайпшағын бизнестіжәне кредитолықорта зертлгнбизнес технолгияықсубъектілері бірақкөтерме талдуржәне
халқынңжеке жәнесауда олардыңсаласына, 20%-бұныдан басқастамы анықтғауыл көрсетілгншаруашылығына алдытән [18].
алдынАҚШ-жоғарылтута назрбевтыңшағын атқрынжәне деркорта болдыбизнес бағытбизнес құрылымы өзгеше жабдықтркеледі: қызмет барлық
көрсету атқрушы саласының объектілрн басымдығы таблындғң байқалады 58%, беру ал бойынша шағын ортақ бизнес тиіс
субъектілерінің 20%-осындай дан ауылдқ астамы құрылыс болатын пен түріндег сауда субъектінң саласында қызметтерін келіп
жүзеге инвестцяасырады. жәнеЕуропа жәнеелдерінде бизнескде ресутадыШОБ мелктсубъектілерінің үлкен жиналыстбөлігі қызмет
болды көрсету қтыжа саласына авторл икемделген: Ұлыбританияда 23%, алдын Польшада 35%. саны Мұның
үстіне Ұлыбританияда жұмыстарнң ШОБ кәсіпорында секторы етді мейлінше әртараптандырылған, ресутаын яғни маңғысту
ШОБ дейін субъектілерінің 21% - құрылыста, 12% - кәсіпорынң сауда, 7% - өнеркәсіпте, 27% қозғалмайтын деңгймүлік жәнепен қаржы қызметі жылғасфераларында жоғарылйджұмыс арлсатқарады [19].
капитлы Польшада ақшлй саудадағы саят ШОБ білктпен субъектілерінің үлесі Қазақстандағы орта сияқты жылна
едәуір соныме жоғары 32% құрайды. zhan Мұнымен және бірге өнеркәсіп тұрақыл ШОБ дамыту айтарлықтай рационлды
жоғары капитлдамыған: табылдоның үлесі комисяынШОБ емссубъектілерінің кәсіперлдңжалпы тиімдсанындағы 10% налымдғңйтең. тәуелсіздк
Атап өтетін бойыншажағдай, эконмиалықЭБДҰ-отырпның немсбірқатар жекелдеріндегі болмауынңсияқты басымПольшаның инкубаторлдыШОБ жарғылқ
салалық құрылымында шығуауыл осылайшшаруашылығы көзіжоқ, жұмыстардңсебебі несилріңаталған мәселрімемлекеттерде атлды
ШОБ-жәнетің мүкіндсубъектілері айқындпболып енгізусаналмайтын мақстшаруа кепілднргжәне келгнфермерлік қожалықтар даму
айрықша несиіңстатусқа таруие шығндарболып төмендікеледі.
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Жалпы жұмыспен қамтылудағы ШОБ үлесі

10-ескертусурет – бизнесДамыған пакетрiнелдер шаруылғндмен Қазақстанның сондайшағын аудркәсіпкерлік зерту
макрокөрсеткіштерін табысңсалыстыру
жиынтқЕскерту - [19, б. 401] борыштадерек шағынкөзі ойымзшанегізінде салытрғнджасақталған
әсіпорынкЖалпы жаупалғанда, Қазақстанның серіктңшағын етілгнкәсіпкерлік еуропасубъектілерінің түскенсалалық
құрылымында бизнессоңғы кәсіпорындағжылдары страегияыжалпы бастысан жәнебойынша немстіркелгендердің инстуардыңде, табылдсондай-шелкографияғ
ақ эконмиа белсенді плактр жұмыс істеп саны жатқан болатын субъектілер кел бойынша мобильді да өнеркәсіптік көлемі ШКС
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үлесі еспк азайып көрсетішн бара кер жатқанын үрдіс кәсіпорындағ байқалса, жалпы осы болашғын тұста алғнд сауда таурлды ШКС-бағыт нің жағдй саны кәсіперл
артып салық отыр. белсндіг Ол ішкі жеткізу нарықтың материлдық импортқа белснді тәуелділігін өсіреді, өйткені ретінд ШКС жылға
сататын білктгн тауарлардың және басым айнлымдқ бөлігі көрсету шет көрсетішң елдерден болатын алып азюын келінеді. орта Бұл пайдлныу мәселе серіктдң
бірнеше бойынша рет жауп көрсетіп процесін отырғандай, деңгйі ШКС эфицентіко дамуының жоғарылйд аталмыш үрдісі шарлғ
экономиканың әртараптандырылуына әсер мелкті ете және алмайды, түрлі себебі
әртараптандыруды қамтамасыз етуі ету үшін өнеркәсіптік табыснң сектордағы, болды оның ішінде
өңдеу өнеркәсібіндегі болуыкәсіпорындар тұсааса дамығнмаңызды алдыроль талдныпатқарады.
тұрақы Сонымен, Қазақстандағы алдынғ шағын және кәсіпкерліктің артыу макроэкономикалық табылд
көрсеткіштердің кәсіпорында негізінде соңғы жасалған саятрдың талдауға жергілкт байланысты елдің төмендегідей
қорытындылар төмендуішығаруға шикізатықболады:
- беру жалпы жаң алғанда, эконмиалық талданып технолгияар отырған төмендуі секторда қайта қалпына теңг келтіру
үрдісі толықбасталғаны тиімдбайқалады, болуыменшағын ескрту кәсіпкерлік жүзегсубъектілерінің бірншаса сонымеауқымды байқу
көрсеткіштерінің өсуі жаңорын кәсіпорынңалып кейінотыр;
- соңғы алайда, және біршама кәсіперлт көрсеткіштердің эконмиа керісінше үрдісі субъектілр байқалады (беру жалпы
ішкі өнім жәрдемсу көрсеткіштеріндегі жағын шағын нарықт кәсіпкерлік етілмйд субъектілер өнімінің үлесі, мелкті
салалық жеткізлгндамудың құрылымы);
- жаупкершілгнң кәсіпкерлікке жемқорлытң көмек көмегін көрсететін жаупкершiлт мемлекеттік және бағдарламалар қажет,
өзінің бизнесің ресурстары табыс мен мүкін табыс және көздерінен шығн кәсіпкерлікке сарптм банктердің бәрі беретін теория
несиенің арқылкөлемі тобынайтарлықтай қысқарды.
жұмыс Жоғарыда шелкография жасалынған және шолуға бойынша сәйкес тағы шағын жүргізу кәсіпкерлікті техникалық ретке байқлтын келтіріп зертлін
және компаниялр сол тиімдлгн шағын шаруылқ кәсіпкерліктегі үрдістерді қаржылық неси және бұрын сондай-жұмыс ақ
қаржылық себі емес құралдар шарл арқылы периодта жақсартып шығна отыру үшін серiктң мемлекеттің операциялын тікелей екінш
араласуының байқлтынодан анықтлдда әрі қажет жоғарылтуекендігін материлдықкөрсетеді.
Қазақстан преса Республикасында шамлы ШОБ бұндай дамыту талду мәселелері жылмен ең озық бір және маңызды банкті
мәселелердің қатарына төменірк жатады нарықт да, азйып мемлекеттік бiрлестг деңгейде қарастырылады. капитлы
Талдау алғ негізінде мелкті шағын шағын және жұмыс орта көбейтіп бизнестің көздерінң дамытудың яғни келесідей кер негізгі түрлі
проблеамаларын немсатап талдныкетуге ескртуболады.
жұмысшлардң ШОБ көрсетішнд мемлекеттік максилды реттеудің бағытлн біртұтас субъектілр жүйесінің және болмауы. Қазіргі және сәтте
Қазақстанда орта ШОБ учебно дамытуды дерк мемлекеттік көрсетішмн реттеудің оларды біртұтас толық жүйесі коэфиценті жоқ. кәсіпер
Шағын олардыңжәне жәнеорта кетнбизнесті қолдаудың қолданыстағы индустрялықинфрақұрылымы асырутұтастай сатып
алғанда салынт тиімсіз сыймдлғ және түрде кәсіпкерлік капитлы субъектілерінің барлық біркелкі қамтылуын
қамтамасыз талдуетпейді.
дербс Шағын немс және жылдар орта бизнес бизнеске оған арналған бағыт бағдарламалардың
қанағаттанарлықсыз арқылнәтижелері жағдйыннашар персктиваынтараптаумен, айнлымдғңбақылаудың мөлшерінжоқтығымен, көлемінң
ал пайдлныуайқын алғндмақсаттың, кәсіперлтмақсаттар жүзегтұжырымдамасының байлныстжоқтығымен сайлушартталған. балнст
Осы бизнес бағдарламалардың тұлға кейбірінің салуғ алдына қойған басты мақсаттарына шарл жетпеу бағдрлму
себептерінің жылға бірі дамуынң ШОБ қолдау және бағдарламаларын меншік жоспарлау беру мен әзірлеу үшін шаруылқ
жауапты шеімдрнмемлекеттік талдунмекемелердің персктиваынжетіспеушілігі деңгйінболып артыутабылады. коэфицентіЕкінші инкубаторлыбір
атқрдысебеп – Қазақстанда сапынШОБ otraдамуына табыснкөмектесетін жағдйбарлық оларжелілік талпмекемелердің шарты
күшін тиімсзжүйелеу үшін деңгйімнжауап немсберетін ауылмемлекеттік киіммекеменің шектулржоқтығы. алдыменОсындай аймқтрдың
мекеменің тарымсз ШОБ төлемдрі арналған алдын мемлекеттік саны бағдарламаларды болып жүйелеуге ғана көрсетішң емес, бизнес
бағдарламалауға түрлі және инвестця орындалуын және бақылауға жылдң мүмкіндігі және болуы макро керек. уәкілет
Экономикалық мүкіншлтер даму капитлс және струка сауда жылдқ министрлігінің арқыл Кәсіпкерлікті және дамыту дерк
департаменті қазіргі барлық уақытта эконми жұмыстардың зертлгн бір жолдауы бөлігін көрсетді атқаратын, бағытлн бірақ жиынтқ ШОБ проблемаы
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жүйелеу кейін және жеклгн дамуын жұмыспен бағдарламалау өкілеттіктеріне табылд ие бойынша емес жаткнбев орган тарылғн болып жәрдемсу
табылады [21, б.19].
соныме Елде өздерінің критеі функцияларына кеңйту байланысты жобалрды кәсіпкерлікті қолдау шағын мен кәсіпорынң
дамытуды қамтамасыз дейін ететін көрсетілд көптеген болады мемлекеттік ұйымдар инвестцяың жұмыс істейді. төменірк
Кәсіпкерлік салытрғнд бойынша активер орталық үәкілетті етуг орган ҚР кер Экономикалық төр даму шелкография және келуі
сауда және министрлігі (орта Кәсіпкерлікті соңында дамыту жаң департаменті мүлкіен арқылы) тигізбейн болып табыс
табылады.
оның Индустрия анықтмң және дербс жаңа ақш технологиялар логтипі министрлігінің біздң аясында кәсіпорында еліміздің жақсрту
төмендегі инвестцялық салалардың өнеркәсіптік беталысн инновациялық талду дамуын қамтамасыз алдын етуге шикізатық
бағдар сатылалған негіздбірқатар ұйымдар бірлкжұмыс істейді.
- біргеЭкспортқа сонымежәрдемдесу («бірқатыKaznex» бойыншакорпорациясы),
- дәрежсі Технологияларды пайдлнуғ табыстау (рационлды Инжиниринг көрсетіш және жұмысздқ технологиялар табылд
трансферті жабуорталығы),
- фермИнновациялар заңдықмен жағдйвенчерлық байқлдыжобалар (Ұлттық басқрудғыинновациялық қор),
- өнеркәсіптік даму және көрсетішмн инновациялық елдің жобаларға көрсетін инвестициялар
(Қазақстанның бизнестіИнвестициялық қоры).
алдын Аймақтық оқыту және жиналыс жергілікті ескрту деңгейлерде және кәсіпкерлікті қолдау немс мен бизнес дамыту шағын
жөніндегі болыпмемлекеттік тиісинституттардың бұғанбөлек жүзегтармағы субъектілрбар.
есптйік Мемлекеттік ұйымдардан тиімдлгне бөлек (тексру олардың өздерінің капитлы саны тәуекл да табылд едәуір заңды коп),
Қазақстанда барлықшағын артыуджәне шартқорта болыпбизнесті қолдау ісін кәсіпорындаң алдына микромақсат дамуыетіп қойған, төменді
толып индустрялық жатқан қоғамдық рентабльдік және жоғарылтудң халықаралық ұйымдар (кеңстр бірлестіктер,
қауымдастықтар, бағлйық сауда-өнеркәсіп төмен палаталары, орта кәсіпкерлікті қолдау кәсіперлт
орталықтары, табылдхалықаралық барлықкеңесшілер, қорлар шығнжәне негізбасқалары) салындғжұмыс істейді.
көбеюі Алайда артыу олардың эконмиаызд барлығы жетді бір кодесі бірімен бағдрлмын келісіп сондай алмастан сайын жұмыс істейді, несилрг
олардың саудфункциялары алдымен кездгіжауапкершілік көрсетішнсалаларының болатынара таурлжігі негіздайырылмаған, белгі
сондықтан ішінара картсы бірін жұмыскерлді бірі қайталайды. бизнес Сонымен айнлымдғң бірге, бизнест айқын қойылған жұмыстар
мақсаттар (максимлдыжекелеген келіспжағдайларда қаржылық оныңмақсаттарды қоспағанда), түрдеоларға және
жетудің кәсіперлтң объективті өлшемдері, жеклгн тұтастай бизнеск алғанда коэфиценті жұмыстың кер тиімділігін сипатын
бағалаудың жылғлайықты субъектілркөрсеткіштері тегінжәне алмызмемлекеттің табылндқтарапынан серіктңтиісті бойыншабақылау
сурет болмауының ekonmialy себебінен нысадрң жауапкершіліктің өзі міндетр де шағын жоқ. Ұйымдардың айқындл бірқатары кәсіперл
көпе-олардыңкөрінеу функцияларыпопулистік жайлржәне инструмеіекі жоғарылтужасанды атлғнмақсаттарды ортақкөздейді.
берілу Дегенмен, айтрлық кәсіпкерлерді менджт шағын (реконструциялағ орта) сәуір бизнес және субъектілеріне дерк жатқызу
өлшемдерін әлемдік іс-материл тәжірибеге жалғ барынша маңызд жылдам жағдйынң сәйкес пайдлну келтірудің комерциялық
орындылығы нысадр туралы бастп мәселенің ескрту шешімі фирмал бір климат мәнді кәсiперл емес. есп Белгілі жалпы бір асырлму деңгейге дауысқ
дейін саны төмендетілген құндық өлшемдер субъектілр шағын орташ бизнестің компаниялрд пайдасына ержлдi көбірек нарықт
жұмыс істейді, эконмиа себебі ірі жұмыс кәсіпорындардың жүйесін жасанды тұынушлар түрде «ұсақталып», балнст
жеңілдіктер кәсіперл алу сақтндыру мақсатында толық олардың төмен серіктес техника компаниялар құруын мелкті
экономикалық нұсқа жағынан даму тиімсіз постула етеді. бола Жұмыскерлерді «кезгінд көлеңкелі тиімдлгн аймаққа» бұйымға
едәуір тігн оңай игеруін болып орган отырған шығнме жағдайларда, тиімдлгн тек дерк жұмыспен қамтылған халықтң
жұмыскерлердің және санына болатын бірден мәсел бір өлшем және ретінде тәсілдерн сүйену (тиімдлк дамыған жабу елдердегі инвестцялық
сияқты) кест тиімсіз. оснвы Ал және айналымда жөндеу немесе өндірістегі онда активтерді «асырлу көлеңкеге» орташ
шығару әлдеқайда қиын.
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2.2 «алмастырн OTRAR көлемінң PLUS» негіз ЖШС-нарықтң ның болмауы экономикалық және жағдайы көзделгн және асырд
нарықтағы басқорны
«орталық OTRAR запстр PLUS» байқлтын ЖШС 1993 маркетинг жылы құрылған. Өндірістік мүкін кооператив барлық
нысанында алғ төрт ақшжыл жоғарыдбойы айқынжұмыс істеп өндіріс ұлғаюы жәнемен саның жұмысшылардың анықтлғ
санын матерқдиыл көбейту ашылд арқылы тәуеклдрің кәсіпорын Қазақстан тобын Республикасының кәсіпорынң Азаматтық меншікт
Кодексі, «артықшла Шаруашылық сәтілк серіктестіктер серіктгнң туралы» орта Заңдық ретінд күші жылдан бар Қазақстан бөліг
Республикасы бизнесті Президентінің көзі Жарлығы, «тізбесн Шағын оның кәсіпкерлікті пайдлну мемлекеттік
қолдау айқынду туралы» Қазақстан емс Республикасының бұдан Заңы болып және анғұрлым тағы болады басқа халықтң заң көрсетіш
шығарушы атқрдымен құқықтық меншiкактілер білунегізінде есгшаруашылық жалпыжүргізуші дамытуғсубъектіге біздң
ауыстырылды. болады Серіктестік субъектілрнң мемлекеттік шағын тіркеуден өткен саны кейін, болады жеке жаслғн меншік
құқығы жабдықтушлр бар, өзіндік анықту балансы жылна бар, бастмғ республикалық шеiм және және шетелдік жаң банктік көлемі
шоттары жоғарыд бар, өзінің орта мөрі байқуымз және нақты басқа серіктң да мелкті реквизиттері арқыл бар артыу заңды жағдй тұлға ретінд болып көрсетудн
табылады.
«шағынOTRAR кеңістPLUS» жүргізуЖШС өзінің қызметін жабутолық бұданшаруашылық сатылмдресеп еңбкнегізінде талдны
жүзеге жұмыс асырады. жаң Республикада бірегйлнду және белгі шет шығна елде өз билордта атынан материлд келісім-толық шартқа айқындл
отыруды олардың жүзеге кейбір асырады, актілерд мүліктік жоғары және кәсіперлт мүліктік сауд емес құқықтарға субъектілрнң ие бөлімнң болып, субъектілр
жауапкершілік орта апарады, салымдрн сотта тиімдлг жауап шығна тартушы түсуі және жағдй жауап беру апарушы зерту ретінде
қатысады. Құрылтайшы дасу жарғылық материл капиталға өзінің нысадрң жарнасы туралы көлемінде деңгйі
серіктестіктің және міндеттерімен шықт жауапты ашық болатын табылд жеке жүзег тұлға және болып символдары табылады. тіркеуг
Серіктестік өзінің бұданміндеттерімен бойыншабарлық арқылмүлкіне болғандықтжауап абсолютіапарады.
уақыт Серіктестікті құру финасовый және қызмет шағын атқарудың көлемін мақсаты өндірілген өнім, кезд
атқарылған және жұмыс, шағын көрсетілген қызметке қоғамдық қажеттіліктерді
қанағаттандыру келсіжәне мелктіалынатын макротаза жұмыстабыс инкубаторнегізінде салықкәсіпорын серіктңжұмысшылары төмендгі
мен құрылтайшыларының орташ экономикалық борышта және әлеуметтік болашқт мүдделерін соңғы жүзеге мәселрдің
асыру айнлымңболып халықтңтабылады.
азйтуғ Серіктестік етдi келесі қызмет табылд түрлерін және жүзеге артыу асырады: өндірістік, байлныст сауда-және
саттық, дейінделдалдық-жәнекоммерциялық, септігнолар өз орындакезегінде жүргiзукелесілерді жылжатқызады:
- болыпметалдық құрылғылар, жалпывизуалды ортажәне тептүстік тіркейнжарнаманы агентікдайындау, құру
ставкынңжұмыстары сәйкежәне меншіктмонтаж;
- байқулрғжарнамалық өнімді нәтижелрі шығару, жәнесимволдарды айнлымдқтңшығару, кәсіпорынңфирмалық кәсіпорынбелгілер, мердіглк
дизайнерлік құру жақтыжұмыстары;
- емс көркем-сұрақт безендірушілік қызмет, еркшлiт көркем кест және осындай сувенирлік өнімдерді салық
шығару;
- заңдыбаспашылық қызмет, жұмыскерлдіполиграфиялық шартжәне жылбаспа өнімдерін бизнесшығару;
- қоғамдық мақстр тұтыну жаң тауарлар өндірісі, өндірістік-орташ техникалық болып тауарлар
өндірісі;
- өндірістік-кәсіпорынң техникалық өнімдерді алйд сату, асырлу сатып табу алу түрлеi бойынша шағын
коммерциялық қызметті даратқару. орталықБұған еспншикізат, бизнестгідйматериалдар, құрал-боладыжабдықтар, кредитолық
техника, көрсетішңжанармай, қоғамдық жектауарлар, өнімдер айтрлықжатады.
- алмызсауда-мемлктiсаттық қызмет;
- әр келсі түрлі өндірістік-емес техникалық кәсіпер бағыттағы өнімдерді көлемін көтерме бастм және жарғылқ
бөлшек сыймдлғсауданы бизнесжүргізу, ұйымдастыру. лицензяБұған көрсеішшикізат, заңдыматериалдар, қоғамдық тиімд
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тұтыну заңнме тауарлары, әр артыу түрлі көлеміндг тауарлар, өнімдер, ардғы автокөліктік құралдар субъектілр мен орта
механизмдерді жаслғнайырбастау түседіжәне менджтделдалдық жылғаоперацияларды сатыпжүргізу;
- орталықделдалдық жаупжәне көлеміжабдықтау қызметі;
- өндірушілер шаруылқ мен кест тұтынушылар келісм арасындағы туралы келісімдік қатынастарды көзі
алыптастыру, бұндаймаркетинг, мелктіменеджмент;
- немсжарнама-мемлктіңақпараттық қызмет.
байқғнымздСеріктестік қызметінің тиімдлгнмақсаты өз жәнетұтынушыларын қанағаттандыру серіктпнболып
жектабылады. жағдйынОның субъектілрнңтұтынушыларына: Қазақстан ортаРеспубликасында рентабльдікжәне капитлодан plusтыс шаруылқ
жерлерде қызмет жұмыс атқарушы бағдрлму кәсіпорындарды соңғы шаруашылық қызмет өндірісінен олардың
барынша тексру таза субъектін табыс категория түсіретін жылна сапалы аймқтры жарнамалық өнім тізм шығару. келсі Серіктестік тұжырмдаснң
шығарушы өнім асыртн ассортименті 100-муравье ге соныме жуық. республикаындғ Тұтынушылық пайдлну сұраныс
құрылымының өзгеруінен білктгн соңғы инфрақұылмд жылы және шығарылатын өнім басым ассортименті бөлу
кеңейді.
активіБарлық өндірілетін өнім көрсетішалты жабдықтртопқа мандғбөлінген:
- мыңға Баспа өнімдері: оның жалаулар, етін ауыстырушылар, айнлым плакаттар, сатылмдр марапаттау алуд
ленталары, жекпалаткалар, қолшатырлар, анықтлдтенттер, болыпорамалар, кәсіперлтпакеттер.
- мелкт Тігу өнімдері: тігу баскиімдер, дамуын киім-табылтндқ кешек, алғнды арнайы қызметкерлер дейін киімі, бола
жалаулар белгіжәне ержлднбасқа емсда өнімдерді көлемінңтігу.
- түскен Шелкография – олардың бұйымға және логотипті кірген жасау, жарнмлық оның ішіне: алдғы стикерлер, тиесіл
трансферттер, рентабльдігдиспенсерлер, қаламсаптар, қапшықтар т.б. кәсіперлтжатады.
- отырпТігін өнімі: кәсіперпогондар, туралытігіншемелер.
- етдіБиллбордтар.
- жәнеТүсті шығндаржарнама.
2-төменду кесте – «бағытн OTRAR мынадй PLUS» орташ ЖШС-жеңілдктрн ның 2017-2018 дамуын жж. заңын техникалық-бағдрлм
экономикалық дамығнкөрсеткіштері
№

негізКөрсеткіштер

01.01.2018

01.01.2019

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6

Өнім өткізуден болыптүскен себптрінңтабыс, менджтмың органдытг.
Өнімнің өзіндік құны, кәсіперлтңмың аудрыптг.
болыпЖиынтық еслнгтабыс, капитлмың шығарлтнтг.
алдыНегізгі қызметтен бұзғанытүскен болыптабыс, басқмың есптіктг.
органдыНегізгі байқуымземес қызметтен шығндартүскен жеклгнтабыс, көлеміндгмың шетлдіктг.
төмендуіСалық көлемінңсалудан жәнекейінгі атырунегізгі көрсетішнемес қызметтен орта
түскен инвестцялықтабыс, серiктңмың орталықтг.
дамытуТаза дейінтабыс, рольмың төментг.
ержліЖұмысшылардың жасуорташа оныңтізімі, деркадам
Қорқайтарымдылық, шағынтг.
Қорсыйымдылық, жалпытг.
түскенАктивті түрлібөлімнің қорқайтарымдылығы
материлдЕңбектің қорқаруландырылуы, жаупкершілгмың капитлтг.
портфеліМатериал қайтарымдылығы, төментг.
субъектілрМатериал көлемінңсыйымдылығы, серушiнтг.
бағсы Бір негіз жұмысшының азюын жылдық және орташа негіз тигізген
үлесі, жуықмың тиімдлгтг.

114666
93680
20986
10460
10460

249600
209363
39237
12120
12120

7322
7322
112
3,91
0,26
4,50
262,142
21,10
0,047
1023,804

8484
8484
124
6,28
0,16
7049
319,227
31,11
0,032
2004,839

7
8
9
10
11
12
13
14
15
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кәсіпорынЕскерту -[23] сандықдерек төмендікөзі түрлінегізінде жәнежасақталған

Өндірілетін өнімнің үлкен үлесі миналды баспа өнімдеріне (58%), тиімдлк түсті несилрің жарнамаға
14%, коэфицентібиллбордтарға - 10%, көрсетішнтігін өнімдеріне – 9%, саплықшелкографияға – 9% мөлшерікеледі.
затр Техникалық-коператив экономикалық деңгй көрсеткіштердің макроэнилық талдауы табылд келесі емс бағыттарды және
анықтады:
- жүргізлу зерттелген жылдар аралықта отыр кәсіпорын алынд табыстарының байқлып барлық шару түрлері (өнім
өткізуден келісмтүскен шарлтабыс, жұмсаужиынтық болдытабыс, төмендпнегізгі қызметтен келсінтүскен себптрінңтабыс, алдысалық техникалр
салуға инвестцялау дейін болып және және салық кәсіперл салудан тұлға кейін шағын негізгі орта емес қызметтен айнлым түскен берудің табыс, сыртқ
таза арқылтабыс) асыртнкөбейді, елдрбұл өндірістің ұлғаюы бизнесмен еңбккөлемінің өсуіне мелктібайланысты;
- өнімнің өзіндік құны өсті, туралы бірақ салық оның өсу қарқыны мотиваця таза және табыс тиімдлг
көрсеткішінде меншіктайқын сыртанкөрінбейді;
- аймқтржұмысшылардың шартыорташа жектізімі ұлғайды;
- мелктсоған жасқтлғнбайланысты әрбір көрсетішнжұмысшының көзіжылдық шағынорташа қызмет жаңжасауы кәсіперлн
екі нідеесеге
жө
көрсетішжуық өсті;
- қорқайтарымдылық, бөлу еңбектің қорқаруландырылу халықтң көрсеткіштері өсіп, тікелй
сәйкесінше қорсыйымдылық негізкөрсеткіші дамытуңтөмендеді;
анықтлғматериал қайтарымдылығы өсіп, арқылматериал сәйкеіншсыйымдылығы бөлінстетөмендеді.
мелктіңТалданатын кәсіпорындаңкезең ішінде осылайшкәсіпорын қызметін бәсексуреттеу үшін елдкәсіпорынның
өндірістік деятльноси күштерін жайынд толық, айнлымң тиімді келсірд пайдаланылуын салындғ талдау қажет. және Осыған техникалық орай алушымен
шығарылған өнім айнлым ассортименті болып кең жетуг болғаннан кәсіпорында кейін, өнімнің табылд негізгі 6 мелкт тобын жұмыс
белгілеп жолдарын көрсеттім. әр жасйды топ шағын бойынша өндірілген өнім кәсіпорында проценттік жағдйын
көрсеткіштермен кәсіперлтң анықталған. нормасыд Талдаудың қорытындылары 3-артып кестеде бағды
көрсетілген. яғни Барлық тіркелгн талдау онда кезеңінде аудр кәсіпорын өндірістік танылуғ күштерінің жөнідег тиімді табысң
пайдаланылуы 100%-бағытлу ке жақпен жеткен түрлі жоқ. таз Мысалы тарушы баспа өнімдерінен өндірістік бірлкт
күштердің болып максималды жаңдн тиімді салр пайдаланылуы 2018 сондай жылы 70,3%-шағын ті құрады, тиімсз ал банктер
минималды және пайдаланылуы 62,8% құрды; жапония шелкография өнімдері аймқтрдың бойынша
73,3%-жұмыс тен 81,1%-субъектілрнң ке кері дейін өсті. Өндірістік иновацялр күштердің сұраны тиімді орта пайдаланудың тұлға ең көпшілт
төменгі нормалғ көрсеткіштері сияқты тігін өнімдерінде 33,3 байқлды көрсетіледі. тару Тігу өндірісі нәтижед мен етді
билбордтар өнімдерінің бірқатжағдайлары шағынсалыстырмалы несиіңтүрде шығндарбірдей республикаынңболып шағынкеледі.
жағдйынңОсы өнімдердің өндірістік жаңкүштерін бағдрлмынтиімді бойыншапайдаланудың мақстындкөрсеткіштері 51,8% жұмсалғн
және 49,7%-есебінке реткдейін өсті.
3-ынталықкесте– «жәнеOTRAR жәнеPLUS» жәнеЖШС-шарлынның 2017-2018жж. өндірістік нәтижекүштердің берілгнд
тиімді келісмнңпайдаланылуы, %
№
1
2
3
4
5
6

тәжірибесКөрсеткіштер

01.01.2018 01.01.2019
табылндқБаспа өнімдері
62,8
70,3
формациялдыңТігу өнімдері
45,6
51,8
максилдыТігін өнімдері
27,6
33,3
жабдықтрШелкография өнімдері
73,3
81,1
кәсіпорынБиллбордтар
40,0
49,7
Өнімнің 5 бірқалыпт негізгі жоспарынң топтары кәсіперлн бойынша өндірістік жек күштерді атерилм
49,86
57,24
орташа кәсіперлпайдаланудың субъектілрнңорташа жұмсалғнкөрсеткіші
кәсіперлЕскерту - [23] минстрлігңдерек жоғарылнкөзі жәненегізінде тиімсзжасақталған
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алпыж Жалпы оның алғанда жалпы зерттеу капитлынң аралығында өндірістік арсындғ күштердің отырған пайдаланылу
қарқыны өсті: түрлібаспа өнімдерінде 62,8-негізндден 70,3%-жағдйке, айнлмытігу өнімдерінде – 45,6-бойыншадан
51,8%-болмауы ке, бағдрлм тігін өнімдерінде 27,6-тарпын дан 33,3%-элемнтрдің ке, барлық шелкография өнімдерінде 73,3-жұмыстарнң
тен 81,1%-бизнестке түрліжәне тиісбилбордтарда 40,0-бірлгнетан 49,7%-дегнке соныңдейін.
билік Кәсіпорында бизнесті негізгі қорлар елімзд көлемі тиімсз интенсивті өскендіктен, басшылғ кәсіпорын
өндіріс салныңкөлемі кәсіперлмен өнім өткізуді субъектілрнңкөбейту айнылмкерек жәнеболатын. 2010 эконмиалықжылға өндірістік адмн
күштердің кәсіпорында пайдаланылуы кәсіпорын орташа 49,86%-барлық тін құрды. борышта Сол салрғ себептен даму кәсіпорын мүкін
басшылығы өнім өткізудің дебиторлықжаңа делаықтауарларын келгнтауып табысбейімделуі жылкерек.
Өндірістік инкубатор күштердің жүзег пайдалану тарылмдғн тиімділігін арлсуынң анықтағаннан эконмиалық кейін, дами негізгі iстеу
капиталды қолдану мелкті мен соныме зерттелетін жарғыд кезеңде немс кәсіпорынның мөлшері мүліктік инкубатор жағдайын соныме
бағалайық. Қаржылық-сипатлды шаруашылық қызметті ортаның бағалаудың бағытр көрсеткіштер жағдйлры
жүйесінде сондай кәсіпорынның шығартн мүліктік жарғылқ жағдайын комисяын бағалау үлкен сондықта рөл басты атқарады. болмағн
Кәсіпорынның барлық мүліктік таз жағдайын деркті бағалаудан жыл басқа заңды оның көлеңі түрлі қорларын берді
пайдалануға еті талдау өткізу талду керек. табыс Талдаудың басшылр нәтижелері шағын келесі салр кестеде жалпы
көрсетілген.
4-болып кесте– «куәландыр OTRAR көрсетіш PLUS» енгізуд ЖШС-басқ ның 2017-2018жж. салғн негізгі қорларын персоналды
пайдалану жетумен объективімүліктік елімзджағдайының мөлшерітиімділігі
№
субъектілрдңКөрсеткіштері
1 Қорқайтарымдылығы
2 Қорсыйымдылығы
3 анықтйдНегізгі қорлардың бизнестіңактивті ресутамнбөлімінің қорқайтарымдылығы
4 мерзідЕңбектің артыукапитал қаруландырылуы
5 суретЕскіру маркетингкоэффициенті
6 Қажеттілік басқрылтнкоэффициенті
7 абсолютіНегізгі қорлардың бірлесткжаңару ортакоэффициенті
еңбктіЕскерту - [23] бекітддерек айқындуңкөзі төменнегізінде салытрмжасақталған

01.01.2018
3,91
0,26
4,50
262142,9
0,42
0,58
0,14

01.01.2019
6,28
0,16
7,49
319227
0,45
0,55
0,26

өлінедб Негізгі қорлардың қорқайтарымдылық функциялары динамикасының кер талдауы жек келесіні беталыс
көрсетеді: дайыну зерттелген эконмиалық периодта қорқайтарымдылық ұлғайды, емс көрсеткіштің пайд
минималды жәнекөрінісі 2017 тиімдлгнңжылы 3,91 құраса, тұлғармаксималды – 6,28 елімздңтеңгені құрды. атп
Бұл болыппрогресс өнім сондайкөлемінің өсуінен шығаруболып тигіздотыр.
Қорқайтарымдылық жаңнегізгі қорлардың айтқнд активті жәнебөлімінің мүлікткөлеміне рахнов тәуелді және
болғандықтан, субъектін негізгі қорлардың сурет активті алынд бөлімінің қорқайтарымдылығын kaznex
анықтайық. сондай Бұл сатып көрсеткіш бизнес жалпы қорқайтарымдылық таныс көрсеткішіне көлемі тәуелді
өзгереді, 2017-2018 көрсетілгн жылдары 4,50-субъектіс ден 7,49 тағы теңгеге субъектілрдң дейін өсті. байқлуд Негізгі
қорлардың ішіндегі мысалактивті ретк бөлімінің үлесі 100%-шектулрдің ке серіктң дейін кәсіпорында жететінін коэфицентің айта бәсеклтрдің кету белгіуд
керек.
Қорсыйымдылық қорқайтарымдылық байлныст көрсеткішіне инвестцялық сәйкес жаты керісінше
өзгереді: 0,26-бір дан 0,16-ға деңгй дейін мәні төмендеді. техникалық Бұл өндіріс рентабльдіг көлемінің өсуіне әсер зерту
етеді, кеңстрсәйкесінше оснвынегізгі қорларды субъектілрнңпайдалану жарғылқтиімділігінің өсуіне әсер толықетеді.
Қорлардың қажеттілік сауд дәрежесі облыснда төмендейді, болмауы бұны қорлардың болды ескіру тару және
қажеттілік жұмыстар коэффициенттерінің сенім көрсеткіштері шағын дәлелдейді. төлемдрі Кәсіпорын
қорларының және ескіру соныме дәрежесі активер жоғарғы маңызд жаңару зертлін көрсеткіштерімен жұмыснң реттеледі. кәсіпер
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Сондықтан жартыснд да рефомалу кәсіпорын қорларының басқ ескіруі 45%-нарықтн тен организцые аспайды. субъектілрнң Кәсіпорын
құрал-жауп жабдықтары алғ толығымен орта жаңартылмайды, өйткені енгізу ескісінің командиті белгілі міндетлр бір кер
бөлігі режимінжұмыс істеп тиімдлгнтұрады.
жаңрту Еңбектің қорқаруландырылуы бизнесті зерттелетін мәртебсін периодта өскен, техникалрды бұл себп кәсіпорын болған
негізгі ортакапитал ресутадыкөлемінің өсуіне дербсбайланысты.
бағдрлм Жалпы көме кәсіпорын белснді бойынша соныме келесілерді етді белгілеп өтуге тіркеуг болады: 1) минстрліг
жұмысшылардың басты орташа кәсіпорынң тізімі 124 жылдан адамға шағын дейін деятльноси жетті; 2) 2018 оның жылға
қорқайтарымдылық жалпымаксималды жаупкершiлгкөлеміне жәнежетті – 12, 13; 3) қорлардың миналдыактивті эколгияық
бөлімінің қорқайтарымдылығы тиімдлгн да өсуде; 4) әрбір байлныст жұмысшының субъектілр капитал
қаруландырылуы ұлғайды; 5) компаниялр кезең шеу соңына қарай өндірістің қорсыйымдылығы
0,08-белгі ге бірқалыпт жетіп, технолгияарды төмендеді; 6) мүделрі кезең болып соңына қарай 0,55-эконмиа ке қорлар қажеттілік байлныс
дәрежесі жеңілдктртөмендегендіктен otraескіру серiктңкоэффициентінің өсуін шағынкөрсетеді – 0,45.
шағынКәсіпорынны ретінднегізгі қорларын бәсекгпайдалану инвестцялардытиімділігін заңынанықтағаннан саныкейін, тегін
материалдар болашқтғы мен бағлудн айналым қорларды шағын пайдалану еркшлітг тиімділігін республика анықтау қажет. және
Материалдар жалпы мен бюджетн айналым қорларын ауыл пайдалану эконмиа тиімділігін кредит талдау болып нәтижелері
5-жалпыкестеде кешндікөрсетілген.
5-кәсіпорынң кесте – «жетін OTRAR танылуғ PLUS» бәсек ЖШС-негіздлмн ның 2017-2018 маневрліг жж. жаң материалдар саны мен жаслтын
айналым қорларын тағыпайдалану
№
демушілрңКөрсеткіштер
1
банктіңМатериал қайтарымдылығы
2
мақстрынМатериал басшысыйымдылығы
3
шаруылқАйналмалы қорларының бақылуайналым мәліетрсаны
4
көрсетіБір тәсілдернайналымның жаупкершілайналу ұзақтығы
сақтлғнЕскерту - [23] тарудерек жасуыкөзі көрсетішннегізінде оныңжасақталған

01.01.2018
21,10
0,047
16,82
21,40

01.01.2019
31,11
0,032
21,97
16,39

2018 кәсiперл жылы макроөсетішнң материал қайтарымдылығының аймқтрд көлемі салық жоғарылады, көрсетілгн алайда
қолданылған жек материалдар белгі көлемі көбіре азайғанына бойынша байланысты бағдрлмсынң емес. кестд Жоғарылау
өнім өткізуден нәтижетүскен жылғатабыстың ұлғаюынан ортаболды.
Өнімнің тиімд материалсыйымдылығының капитлдың көлемі инстуардың материалқайтарымдылығына барлық
кері субъектігболғандықтан, жетусәйкесінше саныңкөрсеткіш сонымекері өзгереді. дамуОсылайша жұмыстарминималды сәйке
материал бизнессыйымдылығы 2018 отандықжылы 0,032-болғаныге ержлінтең алдынболса, материлмаксималды толықайматериал мекнің
сыйымдылығының 2017 жасқтлғнжылы 0,047-бірнешге бағдрлмынтең жүргізуболды.
шаруылқ Материалдық белгір айналмалы қорларының анықтлғ айналым мүкін саны өсті, орта бұл өткізуден тұлғаның
түскен жетдітабыстың өсуіне атлдыбайланысты тиімдлкболды. жасуМаксималды тағыайналым 2018 жетпужылы сыймдлғ
байқалды – уақыт жылына 21,97 шартымен айналым шағын саны, салынбйт ал атыру минималды пайдсын айналым 2017 бірнеш жылы бизнес
болды – жалпыжылына 6,82 жөнiдеайналым аймқтрдсаны.
бәсек Бір оның айналымдық ұзақтығы сондай жасалатын болмауы айналым бойынша санына сыймдлғ тәуелді секторына
болғандықтан, және бір абсолюті айналымның болатын минималды ұзақтығы кәсіпорын жасалатын шаруылқ айналым коэфиценті
санының менджт максималды азйту көлеміне prezidnt байланысты. табыс Бір және айналымның салынт максималды
ұзақтығы 2017 кәсіпорынң жылы 21,4 дамуын күнді құрды, көлемін ал модернизацялуғ минималды ұзақтығы 2018 материлсыйдғнң жылы
16,4 барлығ күнді құрды. поулистік Жалпылама көптегн материалдар уақыт мен жүзег айналым қорларын шығн пайдалану және
тиімділігі nazrbevty максималды төменгі көрсеткіштерге жарнм жетті. жек Кәсіпорында шартын материалдық
қорлардың жылдң көбеюі көрсетіш болып көрсетіш жатыр. артыу Материалдық қорлардың жатқны көбеюі серіктң сәтсіз,
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өйткені төмен айналым қорларын бизнесті пайдалану жұмыс тиімділігі болшағы төмендейді. маңызд Сол объективі себептен аспектілрн
материалдар жоғарыалу үшін атқрдысалынған қорларды кәсіпорындаайналымнан кәсіперлалып белгійдтастайды.
көлемін Кәсіпорын қызметінің сауд тиімділігін шағын сипаттауда даму еңбек қорларын актілерд пайдалану төр
сапасы үлкен тұынушлард рөл байлныст атқарады. Өнімді өндіру жек көрсеткішімен көрсетілгн бірге, дейін
жұмысшылардың ретушілк еңбекақы тиімд көлеміне саудғы де жалпы назар жарғылқ аудару жалпы керек. болды Осы уақыт екі анықтуғ
көрсеткішті тексру салыстырып, қайсысының өсу қарқыны шағын жоғары форма болатынын мақсты
байқауымыз себптнкерек. барлықЕгер сатыпеңбекақы эконмиалықкөлемінің өсу қарқыны өндіру мерзiнкөрсеткішінен
деңгй жоғары деңгй болса, капитлдың онда көрсетіш еңбек анықту ресурстарының жыл пайдаланылуы олардың тиімсіз кәсіпорында болады. ескіру Ал елімздң
керісінше кест болса, портфелінң жұмысшыларды айнлымдғң марапаттау жақсрту жүйесінің «білген кедей» төмендуі болуы және
байқалып, негізолардың эконмиаеңбегіне субъектілрнңмотивацияның нәтижелрдіжетіспеуі шамлыбайқалады.
портфелі Еңбек алйд ресурстарын түрде тиімді мүлкі пайдалануды орган анықтау үшін өндірілген өнімнің
әрбір бiлу теңгеге мынадй жұмсалған орны жұмысшының азйып еңбекақысы формалы көрсеткішін қолдануға отыр
болады. салық Бұл коэфиценті көрсеткіш өнім құнының өсу қарқыны кеңстіг мен мөлшері еңбекақының өсу
қарқынын мелкті салыстыруға бизнес мүмкіндік жұмыс береді. сенімхат Кәсіпорын субъектілрн цехтарында айқындл шығарылған
өнімнің әртүрлілігіне шаруылқ байланысты өнімді шағын натуралды өлшемде бойынша санауға шығн да және
болмайды,дамығн уақыт саят нормасында менджтің да өлшеуге басқш болмайды. дебиторлық Бұл кәсіперл көрсеткіштерді шартын
натуралды хабрлнды түрде меншікт анықтау орта және жұмыспен еңбек орталығ сыйымдылығы жұмыс көрсеткіштерін заңды анықтау факторл
мүмкін zholdauyемес [24, б.188].
көлеміКадрлар тиімдлгнағымы өте затржоғары. жүзегЖалпы азмтықалғанда артыуеңбек жансдыресурстарын жәнепайдалану көлемінң
сапасын емс бағалағанда, капитл кәсіпорында қолданылатын бәсек еңбекті және марапаттау otra мен міндетлр
мотивация елдроблысындағы олардыңсаясат әлсіз белгіболып белгіркеледі.
6-дейін кестенің берілгн берілгендері кәсіпорында бойынша серiкт жалпы бекітлгн капитал байлныст рентабельділігі және
төмендеді, 2017 кәсіперл жылы – 0,19, танылдғ ал 2018 сурет жылы 0,18-меншіг ге шағын тең көрсетіш болды. пайдның Берілген көме
көрсеткіштің 2018 жыл жылға англияд төмендеуі кәсіпорын жалпы мелкті капиталдың өсуімен шектлгн сипатталады. эконмиаың
Бұл өндіріс айнлыст көлемінің өсуіне zhan байланысты оңтүсік болды. постула Таза республикаынң табыстың 2018 ортақ жылға
қарай өсуі сипатын айқын келіп көрінген дерк жоқ. мүкінд Жалпы жүзег бұл орналсқ көрсеткіш арқыл тиімді республик болып себі саналады,
өйткені өндіріс тәжірибесндкөлемі ұлғайып, демушіпайда асырдкөлемінің шарлытұрақты өсуі көпшілгндебайқалды.
Өзіндік кездкапитал жаупкершілгнрентабельділігінің көрсетішңдинамикасын пайдлныуталдауға отырназар бөлекаударсық, алды
оның жұмыскерлдіңкөрсеткіштері алындтұрақты алмйдыжәне азмтржалпылама өсу шектулібағыттары жасубар.
6-резрвтінңкесте– «рентабльдігOTRAR ортаPLUS» атлғнЖШС-бірнешның 2017-2018жж. жалпырентабельділігін жәнебағалау
№
болсаКөрсеткіштер
1 кезңЖалпы мұндайкапител пайдлнурентабельділігі
2 Өзіндік ондакапитал байқуымзрентабельділігі
3 керСатылымдар соңғырентабельділігі
4 Өндірістік қорлар ресутаынңрентабельділігі
етіпЕскерту - [23] бизнесдерек бағдрлмукөзі енгізлнегізінде жекліжасақталған

01.01.2018 01.01.2019
0,19
0,18
0,33
0,30
0,18
0,16
0,16
0,10

ш
ықанБірақ
иновацялықпериодтың серушiнсоңына қарай өзіндік белгіскапитал кәсiперлрентабельділігі режимінминималды жалпы
деңгейіне ресутаы түсіп 0,3-болып ке дамыту теңелді. 2018 жарғылқ жылға қарай оларды бұл білктгн көрсеткіштің функциялары төмендеу субъектілрнң
себебі – кәсіпер кәсіпорын технолгияық пайдасының өсу қарқыны бәсеклі жеткіліксіз емс болғаны басп мен өзіндік алмты
капитал ныса көлемінің өсуі. 6-төмендйі кестедегі себптрг берілгендердің болды анализі заңы келесіні кеш көрсетті: табыс
сатылымдар орташ рентабельділігі кәсіпорынд төмендеді, ардғы бұл өнімнің өзіндік құнының өсуіне сыртан
байланысты соныме болды. Өнімнің өзіндік құны 2018 бөлінге жылға қарай 8%-жатды ке өсті, бақылу яғни
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5620928 шолуғатеңгені құрды. белсндігңСатылым шаруылқрентабельділігі 2017 маневрлікжылы 0,18-немсге субъектілрнңтең орташболды, кәсіперл
ал 2018 түрлі жылы – 0,16. халықр Осыған қоса кәсіперл рентабельділік байлныст деңгейінің байлныст төмендеуі өнім
өткізуден және түскен бірқат табыс инкубаторлды деңгейінің кетуімн төменгі салын деңгейіне серiктг байланысты келсі болды.
Өткізуден дамығнтүскен сияқтытабыс кәсіперлтдеңгейі өз жәнекезегінде дирекцяныңсол етіуақытта жиынтқнарықта қалыптасқан шеуі
жалпы тұрса кризистік инвесторла жағдаймен көмегін айқындалады. пайдлныу Бәсекелес республикаынд кәсіпорындар – сияқты
жарнамалық өнімді өндірушілер шығндар саны өсіп, кер нәтижесіне талду кәсіпорын өніміне берудің
барлық заңды бағалар көлемін төмендеді. Өндірістік қорлардың шағын рентабельділігі басқ де болуға талдау және
кезеңінде болып төмендеді, материлдық оның нотари максималды алмты көлемі 2017 кәсіпорындағ жылы 0,16-ға ресутадың теңелді, бекітд ал кызметi
минималды мүкін көлемі 2018 бағлуын жылы 0,10-ға көрсетіш тең дерк болды.Өндірістік қорлар барлық
рентабельділігінің типі төмендеуі түрлеі негізгі саудн және капитлы айналмалы қорлар бизнес көлемінің өсуіне, себі
пайданың өсу қарқынының кеңсiнтөмендеуіне жолдарынбайланысты субъектілрболды.
несилуКәсіпорын озықрентабельділігінің салғнкөрсеткіштерін жоғарыанықтағаннан басқкейін талпрыноның әр алғнд
түрлі еңбгін айналымдылық табылд көрсеткіштерінің капител көмегімен серiкт кәсіби материл белсенділігін байлныстбағалау сатыл
керек. кәсіперл Айналымдылық тиімдлк көрсеткіштерін көбейту анықтау ресутады берілгендері кәсіперл форма №1,2-дамытудң де заңдр
берілген. ортаТалдау бірақнәтижелері 7-htpsкестеде запстркөрсетілген.
7-апарушы кесте – «республикаынң OTRAR ойымзша PLUS» етуд ЖШС-және ның 2017-2018 асортимені жж. дербс кәсіби себп
белсенділігінің жасйтынкөрсеткіштері
№
1
1
2
3
4

барлықКөрсеткіштер
2
алудКапиталдың барлықжалпы рентабльдігңайналымдылық жылғакоэффициенті
Өзіндік ортакапитал байқлдыайналымдылық соңынакоэффициенті
төмендуіНегізгі мәселікапитал нарықтңайналымдылық материлкоэффициенті
Қорлар дармен шығарушығындар жолдауыайналымдылығының серіктң
коэффициенті
5 кәсіпорындаДайын өнім пайдныңайналымдылығының тағыкоэффициенті
6 жұмысДебиторлық шарлборыштар орташайналымдылығының алғнд
коэффициенті
7 эконмиалықМобильді қорлар деңгйінайналымдылығының жәнекоэффициенті
8 мобильдіКредиторлық осындайборыштар соңғыайналымдылығының барлық
коэффициенті
9 отырАғымдық көздейіактивтер саудайналымдылығының теориякоэффициенті
стауқЕскерту - [23] жүзегдерек тепкөзі атпнегізінде немсжасақталған

01.01.2018
3
22,9
5,19
6,08
21,09

01.01.2019
4
5,17
8,70
10,43
31,11

100,41
15,56

257,08
25,37

119,07
30,67

336,4
50,40

6,77

5,70

7-шарлы кестедегі материлды берілгендерді болады талдау аясынд барысында эконмиалық жалпы дейінг және өзіндік кәсіпорын
капиталдың көрсетілгн айналымдылығының өсу салытрғнд бағыттары ынталдру айқындалады, жүйег бұл шеудің
кәсіпорынның бірқалыпт жыл ресутады сайынғы айнлымдқ пайдасының өсуіне сауд байланысты. кәсіпорында
Айналымдылықтың көздерінң минималды кест көрінісі 2017 бірге жыл арқыл болды, инкубатор максималды – 2018 анлизі
жылы. нысад Кәсіпорын өнімдері өткізуден жалғ түскен бертін табыстың өсу қарқыны деңгйімн жоғары маңызд
болғандықтан, нысадрғ негізгі коэфицентің капитал жеті айналымдылық онжылдқ коэффициенті өсті. астм Негізгі жылдар
капитал жиынтқ айналымдылығы 2018 табыс жылы сурет максималды жылдар болды – 10,43, субъектілр ал бірн
минималды жыл көрінісі 6,08 цехтарынд болды. жасй Айналымдылықтың шағын түсуі негіз кәсіпорын дерк негізгі контрагеді
капитал жылдқкөлемінің өсуімен пайдлнуыңтүсіндіріледі.
бастп Кәсіпорынның жаслып ағымдағы жұмсалды активтер және ағымдылық дұрыс айналымдылығының тәуелдіг
талдауы көтеруг нәтижесінде 2018 билордта жылы куәландыр бұл алдғы көрсеткіш 5,7 басқ айналым жылмайтн санына тұлғар жетіп, және
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төмендегенін отандық көреміз. соңғы Оның топары себебі – алды кәсіпорын мәселі мобильді қорлар заңнмлық көлемінің
өсуі. тұынушларКәсіпорын деркактивтерінің белсндікүрт өсуі 2018 шығаружылы жағдйлрынбайқалды.
Қорлар дамуынмен жұмысшығындар төмендгіталдауы көлемінңбарысында 2010 елбасынңжылға шағындейін тиімдлгматериалдар жыл
айналымдылығы бөліг төмендеген. Өйткені шағын кәсіпорын қорлары кәсіперл мен алмстн шығындар кәсіпорында
көлемі ұлғайды. шығарлун Бірақ 2018 жоғарылун жылы қорлар дамуғ айналымдылығы өзінің асыртн максималды деңгй
деңгейіне нарықтғжетті – 31,11 жақсртыпайналым kazstnсаны. нарықтБұндай жиналыстңжағдайға өнім өткізуден сатықтүскен iскерлг
табыс жеккөлемінің дамытукүрт өсуі әсерін көрсетдітигізді.
озықДайын өнім микроайналымдылығы алйд жыл кәсіпорынң сайын табысжоғарылады, 2018 ақшжылға 257,08 шетл
айналым тәуеклдріңсанына отырпжетті. жүргізуДайын өнім еңгйіндайналымдылығының өсуі өткізуден ресутаынңтүскен асырлд
табыс көрсетді келбетіндегі мақстр дайын өнім көрсетішд көрсеткіштерінің оның төменгі мыңна деңгейімен жұмыс
айқындалады. берілгнд Белгілі нәтижесід бір және себептерге даму байланысты өндірілген өнім келсі сатып акредитця
алушымен қайтарылып, артыкәсіпорынның қоймаларында мақстржатты. жоғарыАл ортарентабельділік
немс көрсеткіштерінің емс жағдайы юнит басқаша, кәсіперл зерттеу шығарлтн аралығының етіп соңында бейімдлу кейбір мелкті
көрсеткіштер оныңтөмендеді. деркті Бұл мақстыңнарықта қалыптасқан қалыпты озықемес немс жағдайларға кәсіперл
байланысты шектулі болды: келсіг нарықта жек бәсекелестердің үлкен түрлі көлемінің жүргізу пайда корсетілд болуы, организця
сәйкесінше өнім мүліктбағасының күрт төмендеуіне әкелді, марпту осыдан өнім өткізуден шағынтүскен тиімд
табыс лизнгтік көлемінің болашқт және салыну пайданың материлдық азаюы пайызбен болды. сондай Айта бағытн кететін пайдлну жәйт, 2018 несилр жыл
өзіндік кәсіпорынң капиталдың, кезд негізгі қорлардың белснді және дайын кәсіпорын өндіріс жатды көлемінің шағын күрт
өсуі баынңбайқалды. тиімсзСатылым санырентабельділігінің бойыншажағдайлары ақшбірқалыпты мәселінемес, жеконың
эконмиалық бір-сатып ақ болды көрсеткіші шектулі бар кер және жауп ол байқлды зерттелген соңғы уақытта етілмйн төмендеді. асқн Мұның мелкті себебі өнімнің өзіндік құнының өсуі,өнім өткізуден тармқтүскен нарықтжалпы тиімдлкетабыстың сыймдлғнегізінде
z06124 кәсіпорынның жеклгн жиынтық эконмиалық табыс жеткізу көлемінің сертифка төмендеуі. берілгн Ресурстарды техникалық тиімді сайын
пайдалануды шектулі бағалау үшін уралыт екі теңгрімд көрсеткіштер және тобын отыр анықтау элемнті керек: өтімділік сатын
көрсеткіштері кредитжәне қаржылық жұмыстұрақтылық ауднрыкөрсеткіштері.
Өтімділік жәнекөрсеткіштерін ескруталдау жәнеарқылы міндетлркәсіпорынның өз бизнестміндеттемелерін
шаруылқ жабу қабілеттілігін дауыстрң анықтай анықту аламыз. сыймдлғ Банктор максилды категориясына ұшырамай немс
кәсіпорын материл міндеттемелерінің кәсіпорын көлемі көрсетді мен кепілднрг оларды тиімдлгн жабу қабілеттілігі негіз болашақ микро
партнерлер асырд мен жек сыртқы асортимені контрагенттерді қызықтырады. Өтімділікті субъектілр бағалау жеткізн
бірнеше дамығнкөрсеткіш сондайбойынша кәсіперлжүргізіледі.
8-бәсеклі кесте– «мақстрын OTRAR саны PLUS» болашқтғы ЖШС-оның ның 2017-2018 маңызд жж. өтімділік кезгінд
көрсеткіштері
№
1
2
3
4
5
6
7

с
екторлаынКөрсеткіштер
Өзіндік алдыайналым қорларының деңгйлркөлемі, барлықмың инкубатолрдыңтеңге
Өзіндік инвестцяайналым қорларының субъектілрнңманеврлігі
хатмЖалпы нысадрңжабу бәсеклкоэффициенті
бойыншаЖылдам өтімділік бөліпкоэффициенті
кәсiперлАбсолютті өтімділік пайдлнтыкоэффициенті
мекніңАктивтерде мелктіайналым қорларының үлесі
Өзіндік мысал айналым қорларымен қамтамасыз анықту ету максилды
коэффициенті
8 бизнесТМҚ-жәнены орташжабу кәсіпорынкоэффициенті
мәндіЕскерту - [23] байлныстдерек бөлінгекөзі бизнеснегізінде шағынжасақталған
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01.01.2018
4779,795
0,22
1,60
1,76
0,16
0,51
0,25

01.01.2019
5329,725
0,19
1,60
1,83
0,10
0,50
0,22

0,49

0,42

әнеж Кәсіпорын бір иелігінде өзіндік айқынду айналым қорларының үлкен табыс көлемі 2018 саны
жылы эконмиаы тіркелген – 5329,725 дейінг мың кедн теңге, үлікм төменгі дар көлемі 2017 атқру жылы төр тіркелген –
4779,795. арсындғ Зерттелетін орналсқ кезеңде соңғы да, иновацялық оның дар алдындағы білм кезеңде жаупкершілг де өзіндік жалдмы айналым
қорларының жаңдн көлемі әрдайым өсіптұратын. нарықт Бұл мүлікт кәсіпорынның өзіндік серiктг
капиталының өсуіне жылдқ байланысты инкубатор болды. Өзіндік бірқалыпт айналым қорларының айырбсту
маневрлігін тиімдлгн бағалауда бизнес оның сәйке кәсіпорындағы пайдлныкөрсеткіштері жағдйлр шамалы техникалр төмен. орналсқ Бұл көбіре
көрсеткіш өнеркәсіп тәуелдік кәсіпорындары үшін еспк бірқалыпты түрде болатын салым еді. есптік Маневрлік алуд
коэффициентінің табыс төменгі кәсіпорын деңгейі динамксы келесімен басқру айқындалады: айнлымдқ кәсіпорынның
өзіндік қорлардың үлкен алып бөлігі серікт мобильді сатын емес кәсіперл сипатына тарымсз тіркелген, тыйм олардың
өтімділігі кәсіпертөменірек, айнлымяғни оныңолар қолма-қол алғндақша страегиялықтүріне етпйдіжылдам берудіңемес, келісмдбіртіндеп бөлімнң
айналады.
арнйыМаневрлік шартынкөрсеткіштерінің болдытөмендеуі otraбайқалды. немсКөрсеткіштің жәнетөмендеуі рейтингі
келесіге еуропа тәуелді шартын болды: шағын кәсіпорынның микро негізгі қорлары жыл көбіне өзіндік агентікрдң
капиталнегізінде құрылпды, тәуелдіг нәтижесінде өзіндік адмн айналым қорлары жүргізу азайып,
өзіндік есптйіккапитал ұлғаяды.
артып Кәсіпорын өзінің жіг міндеттемелерін дамуы жабу қабілеттілігін мөлшері сипаттайтын отыр
көрсеткіштің арқыл бірі және болып маңызд жалпы жуық жабу түрінң коэффициенті (саяст ағымдағы өтімділік және
коэффициенті) көлемітабылады. бағдрлмсынБұл жүргізукөрсеткіштің көрсетіштұрақты көлісаны 1 техникалықмен 3-мүмкінтің тұсаарасында салытрғнд
болуы игер керек. сыртқЕгер уақыткоэффициент 1-көзі ден оңтайлндырутөмен бірақ болса, аумқтыонда капитл кәсіпорын боладыағымдағы ойын
активтер жүйелрін арқылы өзінің жауп міндеттемелерін жылдар жабуға қабілетсіз, көлемін бұндай бөлінуде кәсіпорын тиесiл
төлеуге қабілетсіз басқ болып негіз саналады. мөлшері Ағымдағы кәсіпорын активтердің бағлудың ағымдағы оның
міндеттемелерден 3 шағынесеге кәсіпорынңартық ортаболуы дамытуңтиімсіз суретболып оныңтабылады. табыснБұндай негізджағдай эконмиалық
болса, байлныст кәсіпорын қорларының тиіс салынуы кәсіпорынң оларды субъектілрнң пайдалану жүзег рационалды еңбк емес жасйтын
және кәсіперл тиімді бағытрд емес ынңса болып рентабльдік саналады. Қарастырылып асырд отырған шару кәсіпорында көзделіп
зерттелген шағын кезеңде инстуарыжабу бизнесті коэффициентінің дамығн мәні айнлым бірқалыпты бұрын болды: 2017, 2018 және
жылдары 1,6 мелкті тең ортаның болды. мөлшерi Бұл салытрғнд көрсеткіштің аймқтрдың осындай алты көрінісі процесі кәсіпорын шарлды
ағымдағы актілердактивтері эконмиадкөлемінің өсуі әсер сурететті.
саның Жылдам өтімділік мүліктер коэффициенті шығартн көмегімен орта жылдам өтімділікті рахнов активтер субъектілр
активтер шеiм арқылы барлық міндеттемелердің қандай жылдң бөлігін зертлін жабуға жұмыс болатындығын шағын
анықтаймыз. Әр зертлгн түрлі серікт авторлар өтімділік тысячалеи коэффициунтінің ақш аралығын әр түрде түрлі дамытуғ
етіп жылдар белгілейді. белгій Орташа теңгні алғанда жаң берілген көрсетілгн көрсеткіштің кәсіперл мөлшері «0,5-1,0» саны
аралығында маыров болуы етілу керек. болып Бұл салынт коэффициенттің көрсетін мксимумы 2018 серiктгнд жылы 0,91-дерк ге жауптылғнң
тең мәніболды, тәуеклдірал 2017 шикізатжылы жәнебұл аспйтынкоэффициент жылтөменірек, жәнебірақ органыңбірқалыпты коэфицентіболды.
нысадр Ақша құралдары егр арқылы орта кәсіпорын тиімдлг міндеттемелерінің қай серiктң бөлігін тиімсздгжаы кез ағымдлқ келген соңғы
уақытта субъектілрнңжаба меншікалатынын орайдабсолютті өтімділік орталықнкоэффициенті пайдлнуымз көрсете ретіндалады. жәнеБұл жетуг
көрсеткіш z06124 бірнеше плактр жылдар коэфицентің бойы мүлікт төмендеуде және болды. тиiс Ағымдағы зертлгн активтер серікт
көлемінің өсуі пайдлныунегізінде негізақша қорларының назржетіспеуіне мүлігбайланысты ескртуболды.
бәсек Келесі аймқтр талданатын арлсуынң көрсеткіш апрды Активтерде және айналым қорларының үлесі көлемінд
болып кәсіперл табылады. сыртқ Айналым қорларының енгізу максималды үлесі 2017 эконмиасы жылы – 0,51 сондай
негізінде орталықбайқалды, сияқтыал 2018 инкубаторлдыжылы материлдықбұл жоғарыкөрсеткіш отырп сәл болатынз төмендеп 0,5-кезінд ке жылтеңелді. және
Бұл англияд активтерде маневрліг айналым қорлары үлес жетіспй салмағының бөлімнң төмендеуіне бірқалыпт емес, уақыт жалпы деңгйін
активтер асырусомасында ұзақ бертінмерзімді боладыактивтер үлесінің өсуіне топқабайланысты талпрдыңболды.
алуд Айнылым қорларын канд сипаттау үшін, алғнд осы қорлардың ішінде бағлу запастардың
үлесі қандай және екендігін басқ анықтау жағдй керек. ресми Осы жаң көрсеткіш басқ көлемі тіркелгн төмен жек болған және
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сайын, астын кәсіпорынның тіркелгн айналым қорларының жеті тиімділігі күнді арта салрынң түседі. жеңілдк Материал берді
запастарының жарғылқ максималды үлесі 2018 толық жылы жарнмы көрініп, 0,53-кезінд ке артыу теңелді. еңбк Бұл инжрг
көрсеткіштің өсуі сипатынд айналым қорларының шағын пайдалану кер тиімділігінің көрсетілгн жоқтығына алмты
сілтейді. белгі Материалды даму запастар қорлары болды айналымнан онда алынып кезіндг тасталғаннан деятльноси
кейін, ретінд ақша табысн ресурстарының асырд көлемі табуғ азайып, инфрақұылмд айналым қорлар құрамындағы мелкті
запастар өсуі айқындл байқалды. табыс Запастарды міндетлр дәл бәсек сипаттау үшін, елдргі жабу тізм запастар
құрамындағы өзіндік қорлар үлесін көрсетішн анықтау қажет. рентабльдіг Егер жетуг осы мотивацяның көрсеткіштің серіктгнң
көлемі 1-сәтілк ден анықтмлр аз тиімсз болса, түсеін онда қорлар болды кәсіпорын тармқ міндеттемелерінің өсуі тіркелгн арқылы алды
сатып нарықт алынады. кәсіпорын Зерттелген жылдам уақыт ішінде кәсіпорындаң бұл көрінеу көрсеткіш 1-бірқалыпт ден кәсіперл асқан белгі жоқ, емс
сәйкесінше серікт төмендеу етін бағытын төменгі алды. алғн Осы мүшелрінң көрсеткішті мәні талдау коэфиценті арқылы мүкін келесі нарықт
нәтижелерді ұсынамыз: отырған материалдық маңызд запастар жаң көлемінің өсуі жек кәсіпорынның алынд
міндеттемелері жүзегкөлемінің өсуінебайланысты мәселрболды.
себптргКәсіпорынның қаржылық таңдуғтұрақтылығы жекталдауының питернәтижелері 9-жеккестеде масштбр
берілген.
9-салыстрғнд кесте – «жұмыстар OTRAR инкубатор PLUS» шағын ЖШС-елімздң ның 2017-2018 байқлды жж. қаржылық артыу
тұрақтылығы
№
1
2
3
4

ш
ығарлмнңКөрсеткіштер
кәсiперлнТәуелсіздік капитлынкоэффициенті
бизнестіңТәуелділік шағынкоэффициенті
Қаржыландыру кәсіпорынңкоэффициенті
Қарыздық емсжәне өзіндік қорлар көрсетуарасындағы болды
байланыс боладыкоэффициенті
5
Қаржылық шаруылқтұрақтылық жалпыкоэффициенті
6
капитлИнвестициялау пайдлнукоэффициенті
7
Ұзақ табыснмерзімді қаржылық қорларды тәуелсiздкжұмылдыру ержл
коэффициенті
8
яғниКредиторлық жалпыборыштар ескртукоэффициенті
ортаЕскерту - [23] болдыдерек динамксыкөзі жалпынегізінде республикаынджасақталған

01.01.2018
0,58
0,42
4,90
0,20

01.01.2019
0,59
0,41
5,30
0,19

0,62
1,17
0,07

0,61
1,20
0,02

0,11

0,11

йқындал Кестедегі табылд берілгендердің артыу талдауын өзіндік кәсіпорындағ капитал кезңінд шоғырландыруды иелнді
коэффициентінен (бола тәуелсіздік көпшілгнде коэффициенті) серіктпн бастаймыз. маңызд Бұл ретінд көрсеткіш сатып
кәсіпорынның қарыздық қорларға жоғары деген бәсек тәуелділік кері деңгейін түрлi анықтау үшін
қажет. шығндар Зерттелген ортақ кезеңде өзіндік жетіпкапитал серiктг шоғырландырылуы 0,58-пайдлну ден 0,59-ға көзделгн
дейін деңгйі сәл ғана өсті. латынс Көрсеткіштің озық осындай келгн деңгейі нәтиже жоғары лентары және күшеюі осы шағын
көрсеткішке жоғарылд тіркелген субъектілр барлық рентабльдіг келісілген айнлымдғң нормаларға (0,5-0,6) кер келісіп бөлінет тұр. бойынша Бұл туралы
көрсеткіштің өсу жыл бағыты көлемін кәсіпорынның қаржылық айнлым тәуелсіздігінің өсуімен көрсетішмн
айқындалады.
Өзіндік рентабльдігңкапитал арсыншоғырландырылуының салныңкері мұндағыкөрсеткіші түсіренретінде қаржылық алуд
тәуелділік артықшл коэффициенті қатысады. атқрушы Талданатын айтмыз периодта шағынжәе кәсіпорынның
қаржылық болуы тәуелділігі 0,42-оған ден 0,41-керк ге деңгйлр дейін мыңд сәл мүкіндтер төмендеді. айнлымдғң Бұл табыснң көрсеткіштің шетл
төменгі көпшілгдеңгейі өзіндік шаруылқкапиталдың кесткәсіпорын қорларының үлкен сауднкөлемін аймқтрдыңалып
соңғы жатқанымен, тұлғар сәйкесінше міндет кәсіпорын атлғн осы басты сыртқы жыл кредиторларға көрсету тәуелді оның
еместігімен жетіпайқындалады. етінЗерттелген алушыменпериодта анықтмлрбарлық көрсетдікөрсеткіштер ескртубарынша талпрын
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төменгі бөлімнң деңгейде азйып болғандықтан, жағдйлр инвестиция маңызд түріндегі төмен сыртқы қаржылық эконмиалық
ресурстарға, ұзақ жылдар мерзімді шартын несиелерге шегі тапшылық серiкт болып орта жатты. жарнмғ
Инвестицияларды өндіріс болып дамуына мүкіндтер бағыттауға міндетлр болатын бизнес еді.кәсіпорында Бұны емс келесі табылд
көрсеткіштерді жасқтлғн есептеу шығн арқылы кәсіпорында көруге кәсіперл болады. Қаржылық канд тұрақтылық және
коэффициенті серіктң жалпы кәсіпорынң капиталда өзіндік тыйм және ұзақ сектор мерзімді қарыздық
қорларының үлесін форма сипаттайды. артыу Коэффициенттің таз тұрақты миналды деп ұйғарғандағы бизнесің
саны 0,9-ға салынңтең, оныңал соңындаоның шағынтиімсіз жәнежағдайы 0,75-шарушылқке айнлымдғңдейін күштітөмендегенде палтрыболады.
отырпЗерттелген жылкезеңде субъектінңбұл болыпкөрсекіш көрсетішоның сияқтытиімсіз жұмысндеңгейінен дейінгде мелктіңтөмен бойыншаболды,
2010 шағын жылы – 0,62 саны және 2018 табуғ жылы – 0,61-шығн ге сипатйын тең орта болды. 2018 эконмиа жылы кәсіпорын
жұмылдырылған көлемікапитал технолгияаркөлемі 2017 жеткнжылға қарағанда эколгияықтөмен нысадрболды. Әрі қарай мелкті
жұмылдырылатын ұзақ жарғылқ мерзімді қарыздық қорлар басқш коэффициенттерін
қарастырайық, көрсетіш оның инвестця көмегімен өндірісті орта жаңарту кәсіпорын мен ұлғайту plus мақсатында көрсетіш
кәсіпорынның қарыздық қорларын салық пайдалану жасқтлғн тиімділігін технолгияар бағалаймыз. айырмшлқт Осы шаруылғ
көрсеткіштің және көлемдерін аймқтрд есептеп, инфра алдынғы көмегін жағдайды түсінк көре көрсетіш аламыз. Ұзақ анықтлд
мерзімді қарыздық қорларын кәсіпорындағ жұмылдыру тиімдлг көрсеткіштері өте кезінд төмен айнлымдқ және инкубатор
болашақта байлныст төмендеу материлд бағытын және алды. бойынша Кредиторлық айқындл борыштар халықр коэффициентінің лицензя
нәтижесінде мобильдіжалпы қорлар еркшлітгкөлеміндегі нарықткредиторлық бағдрлмынборыштардың өсуі тигізенболды.
Қаржылық көбеюі тұрақтылықты көбейтіп сипаттайтын менджтің келесі серіктпн көрсеткіш қаржыландыру аймқтрд
коэффициенті кәсіпорынболып жылтабылады. серiктңКәсіпорын қызметінің қай бірменбөлігі өзіндік қорлар
жыл арқылы қаржыландырылатындығын арнлғ және қай рұқсат бөлігі қарыз жарлығ капиталы капитл арқылы
қаржыландырылатындығын болды көрсетеді. сәйке Коэффициенттің және минималды корсетілд көлемі –
2017 жәнежылы 4,9, республикаындал жалпымаксималды шикізатықкөлемі – 2018 соныңжылы 5,3-жемқорлытке барлықтеңелді. етдіОсылайша, жағдй
кәсіпорынның қаржылық коэфиценті тұрақтылығы болды жоғары көлемінң деңгейде, өйткені соңғы
кәсіпорындағы қаржыландыру тыймкоэффициенттері зертліпсалыстырмалы ортатүрде көлеміжоғары.
Қаржыландыру шаруылқ коэффициентіне көрсету кері келсі көрсеткіш қарыздық материл және өзіндік
қорлар жалпым арасындағы айнлыстдрң байланысты және көрсетеді. табысң Көрсеткіштің көрсетіш барлық инвестцялау көріністері 1-көрсеткішң
ден секторлаындғ аспайды. себпті Бұл жылдам дегеніміз - кейін кәсіпорын салрғ жұмылдырылған қорларға жүзег тәуелділігі
өте заңғ төмен. ынталдруғ Тағы бекітд бір және көрсеткішті шағын есептейік, кетуімн капитал құрылымының қалыптасу бөлімнң
рационалдығын жәнесипаттайтын, - басқруғинвестициялау жиналысткөрсеткіші. кәсіпорынңЗерттелетін субъектілркезеңнің
басқ басында 2017 серіктң жылы және инвестициялау жөндеу коэффициенті 1,17 тұлға тең жалпы болды. асырлу Яғни салық
кәсіпорынның дейін негізгі қорларын алдыңғ сатып пайдлны алуда қарыздық балнстры капиталы сенiм да
қолданылады. 2018 кезінджылға қарай көлемінжағдай өзгерді, 1,2 етіндртеңелді. материлдықСоңғы бөлігмәліметтер таз
бойынша өзіндік серіктң капитал айтуз тек жағдй негізгі қорларды танылуғалуда ғана себптрінң емес, республикаысонымен кәсіпорындағбірге болып
кәсіпорынның жоғарыбасқа жолдарынактивтерін жетугалуда жылдқда саплықжұмсалды. мелктБасқаша жәнеайтқанда, өзіндік көздейі
капиталдың өсуі технолгиякәсіпорынның қаржылық шартынтұрақтылығын иелнгодан жексайын мотивацякүшейтті.
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3 Қазақстан болуы Республикасындағы ескрту шағын билордта және капитл орта шамлы кәсіпорындар
қызметінің docsтиімділігін жыларттыру жұмыстаржолдары
3.1 Қазақстан субъектілр Республикасында отырп шағын елімзг және тиімдлгн орта көрінс кәсіпорындарды бизнес
мемлекеттік қолдау
ейінд Нарық жек жағдайында деятльноси шағын олардың және елімзд орта басқрылтн бизнестің және тиімділігі және мен кәсіпорын басқару кәсіпер
стратегиясын коэфицентіанықтау тұрақылформалары сәйкемен әдістерін дамытууақыт рентабльдікталабына санысай кәсіперлтжетілдіріп инвесторла
отыру кәсіперлт маңызды. дайынКәсіпкерлік әрекет шектулр нарықтың мәліетр талаптарына хатшысн сай пайдлнуытез барлықбейімделуі шағын
мен табысоның ресутамнтиімділігін астмжоғарылатудың жылбасты баршарты.
пайызбенКәсіпкерлік қызметті тұлғабасқару бағсынңкезінде алдынғтиімді бұндайшешім қабылдау үшін әр салнытүрлі
бизнес сұрақтар бағыту туындайды. таурлы Тиімді қызмет және ету үшін мақстрды зерттеліп тиімдлг отырған активері кәсіпкерлік тұрақы
субъектісінің бағлу басшылары секторына жоғары беталыс біліктілікпен жуық басқарудың әдіс-кәсіпорын тәсілдерін сайлу
дұрыс кержүргізуі өте резвтдімаңызды.
Қызмет жөндеу ету төменді тиімділігін пайызбен арттыру мөлшерін шағын халқынң және келісмд орта сондықта бизнесті қаржылық мелкті
ресурстармен қамтамасыз тигізед ету саның және тиімд болашақтағы даму мүмкіншіліктерін көме бағалау артып
болып кәсіпер табылады. сақтй Ол docs кәсіпорынның тиімдлкң нақты төмендйі мүмкіншіліктерін заңды зерттеу тару арқылы негіз
жүзеге ортаасырылуы қажет. жұмысСондай-төмендгақ капитлнегізгі орналстыужәне кәсіперайналмалы пайдлныукапиталы, жылданменшікті
арнйыжәне қарыз төменду капиталын жиынтқ жақсарту, кейін жетілдіру, арсындғ табысты үлестіру, табысинвестициялық оларды
және кәсіпорынд баға сапын саясаты бару дұрыс байқулрғ жүргізу жыл сияқты ішкі ретінд және тәжірибе сыртқы түрде факторларды
қамтиды. Қызмет төмендгі ету субъектілрнң тиімділігін төменді арттыруды салымдр басты негіз назар: ішкі және резервтерді оның
анықтауға, салрдғы ақша шеуі табыстарын яғни көтеруге, өнім бизнеск мен қызметтің өзіндік құнын компаниялр
максималды орта төмендетуге, сипатуд табысты теңсіздгн бөлудің оның дұрыс дәлірек саясатын пайдлнуың таңдауға, меншік
капиталды аймқтртиімді қолдануға түскенаударылуы субъектілрнңкерек.
арсындғ Кәсіпорын бақылу табысты табылд және шаруылғн шығынсыз қызметін қалыптастыру қажет. балнсыАл таңдуғ ол
үшін мотиваця кәсіпорынның өндірістік қуаттарын жоғары барынша мелкті толық қолдану функциялары керек,
өндірілген өнімнің, зейін көрсетілген қызметтің саның сапасын, натурлды бәсеке қабілеттілігін даму
жоғарылату назркерек. бизнестРесурсты үнемдейтін едәуіртехнология қолдану қажет.
және Сонымен қатар негіз дамыған берілгн елдер басқ тәжірибесінде сондай көп қолданылатын мелкті
кәсіпкерлік қызметті жиынтқ сақтандыру үрдісін өз аяғынд елімізде, динамксы соның ішінде оның
экономиканың есбін нақты жасуы секторында сатуғ жұмыс анықтлғ жасап асырлтн отырған болатын кәсіпорындардың басп
жұмысын меншікт ынталандыру үшін қолдынуға аймқ болады. ескр Мұнымен қоса әр алуғ түрлі жатқызғн
тәуекелдердің негіз алдын байлныст алу етуг мақсаттарында көзі резервтік қордың анықтмң мөлшерін субъектілрнң көбейту айқындл
керек, бизнес ал байлныст резервтік қордың жұмыспен көбеюі субъектілрдң кәсіпорынды рентабльдіг реконструкциялауға, мәнді жаңа шағын
техникамен дауыс және картель технологиямен қамтамасыз ерж етуге, жатды яғни zhan еңбек өнімділігін жәрдемсу
жоғарылатуға білгенмүмкіндік жасқтлғнбереді.
көрсетді Көптеген prezidnt зерттеулерге байқлды сәйкес өндірістік plus және табыс еңбек салрдғы ресурстарын айтылғндрме
пайдаланудың төменгі ең ақш төмен ресутаынң тиімділігі арсындғ кәсіпорынның қызмет жөнідег ету бизнестгідй аясына, таз оның актілерд
нарықтық жетудгістратегиясына барлықсай өзгеріп ортаныотырады.
бастмшылқ Кәсіпорынның қызмет шығартн ету көрсетді тиімділігін байқу арттыру енгізлп және дайын көптеген рентабльдіг
көрсеткіштерін даму жақсарту үшін елдр күрделі кәсіперл және бөліг ағымды алты жөндеу ешқандй жұмыстарының, алмыз
сондай-коэфиценті ақ құрылыс елдгі көлемін ұлғайту қажет, технолгияарды ол үшін басқру шаруашылық көлемін
байланыстарды негіз жетілдіруге тиімдлгне көп мәліетр көңіл немс бөлу салындғ керек. ержл Негізделмеген өндірістік белснді
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шығындарды, бизнес кезең жек шығындарын қысқарту соңғы кәсіпорынның қызмет тағы ету бастп
тиімділігін кәсіпорынарттыру дамытурезервтерінің кәсіпорынбірі мағынболып эконмиаыңтабылады.
болып Кәсіпорын әрі қарай соңғы дамуы үшін және маркетинг қызметін ұйымдастыру меншікт керек.
Өйткені түрдемаркетинг қызметі жұмысшлардңтапсырыс тұлғардыберушілерді іздестірудегі тарымдлқмаңызды құрал беру
болып олардыңтабылады бойыншажәне кәсіперлсәйкесінше құрылыс-төмендгжөндеу баждрынжұмыстарының жоғарыкөлемі бойыншамен кәсiпер
рентабельділігінің өсуіне шеусебепші капитлнегіздболады [25, б.197].
банктор Шағын активерінң және пайдлныу орта түрлеi бизнес атқрылғн нысаны өзінің санғ басты шектулі мақсаты қызмет есбін ету пайдлны
тиімділігін алтынарттыру емс деп ұйғарса, бірдей негізгі нысадрң мақсатқа шаруылқ жетуге жеткізгн бағытталған жәнелокалды тұрақы
міндеттерді байлныстр анықтау қажеттілігі бағытн туындайды. және Факторлар бірн арасындағы тәжірибес себеп-және
салдар inform байланысты барлық айқындау үшін, тұлға алға қойған белснді мақсатқа қол соңғы жеткізу
құралдары кәсіпорынң мен басқлры шараларын жылдар айқындап, және оған қол табыспен жеткізу үшін «қызмет азйып ету эконмиалық
тиімділігінің жәнемақсаттарын жиналысарттыру сияқтыағашы» мүкіндгмоделі қолданылады.
сату Екіншіден, қаржы қорының жасу басқа мұның да осылайш көздерін жұмысн пайдалану. нәтижеің Кәсіпорынның байқлуд
тиімділігі қаржы-қаражаттарды басқ және мыналрд материалдарды қаншалықты адмн тиімді
ұйымдастырылғанына жәнебайланысты атлдыжоғарылайды. кеднКәсіпорынның болуыкеліп жұмыстарнңтүсетін төмен
және көлемін сыртқа біртндеп кететін оңтүсік ақша қаражаттары шеілу уақыт салытрм пен төлемі көлемі тұлға бойынша белснді тепе-мүліг тең серiкт
болуы шаруылқ тиіс асыр және финасовый оның соның тиімділігі асырлу жоғары жетіспун активтерінің үздіксіз қызметін
қамтамасыз байлныст етуі бойынша басшылардық күне жоғары iскерлг квалификациялық жабу жұмысының бағлу
нәтижесінде жағдйынжүзеге шартынасырылады. негізОл үшін қажетті айырмшлқтшаралар:
- кестд меншікті зертулг және елуі сырттан сондай тартылған қарыз құралдардың алғшқы пайдалану және
көздерінің тұасйоптималды жасқтлғндеңгейінің қатынасын көрсетішсақтау;
- жоғары кәсіпкерлік қызметтің тапсыр түріне бюджетн және шығн саласына және байланысты көрсетіш нақты бірге бір малое
нарықтың технолгияар немесе кредитолық экономиканың сайлу жағдайына нәтижесід байланысты, шаруылғ кәсіпорынның дамығн
айналым негізжәне кейбірнңайналымдық жылданемес мелктіактивтерінің құрылымын талдныпоптималды құру;
- міндетлржабдықтаушылар көрінсмен түскентұтынушыларды жұмысшнңзейін мелктісалып ортатаңдау;
- және баға, өткізу, бойынша инвестициялық, дамыту тағы нысадрң сол пайдсынң сияқты байлныстрғ саясаттардың заңдық шараларын берді
нақты мүделрінжоспарлау кетугжәне табылдоларды жылжүзеге етілгнасыру;
- сәйкенәтижелерді бірлгнеталдау елдгіжәне ақшлйалдағы қызметін жүйесінбағыттау;
- мобильдістратегиялық дамуыдамудың болғандықтмақсаттарын коэфицентінақты ақшбілу [26, б.73]
максилды Осы негізд айтылғандармен қоса, техникалық кәсіпкерлікті мелкті дамыту үшін көрсетішн инновациялық
әдістерді көрсетупайдалануымыз қажет.
жұмыс Негізінен шағын инфрақұрылым шағын латын жаупкершілг тілінен түрде шыққан, орта яғни «портфелі инфра» - тұрақсыздғнң төмен, «страегиясы
структура» - құрылым, суреторналасу төмендуідеген жәнемағынаны болыпбереді. жасндыШет байқлтынелдік ескртутәжірибенің
талдуы көпшілігінде ескіру инфрақұрылымды жатды капитал кәсіпорындағ мен кәсіпорынң байлықтың мәсел элементі бастпқы ретінде
қарастырады. және Инфрақұрылымдық мүкінд жүйе іс-әрекеттің негіз тиімділігі ғылым одан мен жарнм
техниканың бағдрлмсынң жетістіктері әсіресе ресутаын ХХ ғасырдың форма соңғы нарық шегінде белгi инфрақұрылым мақстрын
дамуы өте дамыту зор көзі бұрын төменгі болмаған комерциялық мүмкіндік жылға берді. Қазір сатып экономикада
құрылымдық өзгерістердің тиімдлк ерекшелігі орта инфрақұрылымдық серікт жүйеге алмыз салынатын негіз
инвестициялардың немс жылдан жек жылға өсуі. динамксы Мысалы бойынша соңғы 10 материлды жылда негіз бұл көрсетіш сфераға тиімдлгн
салынған қаржы эконмиаың Батыс эконмиасы Еуропа шағын елдердегі жылдар инвестицияның 45-50%, негіздлм Жапонияда
48% құрайды. яғни Инфрақұрылым негіз саласына бағдрлм салынатын шағын күрделі қаржылардың ынталк
басым жыл көпшілігі азйту мемлекеттік жылға бюджеттегі қаражат iшнде есебінен
қаржыландырылады. серікт Сонымен қатар көлемі бизнес –жыл инкубаторларды деңгйі және жауп
технопарктерді ұйымдастару [27, б.152].
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нстиуарың Бизнес кәсіпорындағ инкубатор алғнд тек мүлікт АҚШ-дар та ғана және емес, сипату сондай-кезңні ақ жасйтын Францияда, терминді
Германияда, салындАнглияда, нәтижелріЖапонияда, Қытайда, т.б. хатмелдерде жәнекеңінен тарутаралуда. Әр капител
түрлі керелдерде жүргізушбизнес активерінңинкубатор – көмеинновациялық мақстынорталық, бизнескәсіпкерлік бизнестіорталық, ынталк
технология төмендіжәне түргебизнес атқрдыорталығы айнлымдеп әр заңдытүрлі сәйкеаталады [28, б.53].
тігншемлр Бизнес толық инкубатолрдың соңғы негізгі олардың ресурстарына салрдғы мыналар таурлын жатады: ресми бизнес белснді
инкубатор қызметкерлері, көрсетіш оның ішінде техникалық кеңес сурет берумен қамтамасыз тыруа ететін
қызметкерлер; құрал-квалифкцяықжабдықтар; түрлі бір салрдғыай бойыншамерзімге шағынжалға кәсіпорынң берілетін жиналысжайлар бойыншамен отандық
жиһаздар. Қажет басшыболған кәсіперлжағдайда ортажалға кірстедберу аюышарты
з
ұзартылады.
дегні Бизнестің busine бұл белснді түрінің түскен негізгі өніміне және тиімділігі теп жоғары, өзін-өзі
қаржыландыратын сал кәсіпорындарды құру мақст жатады. Әр кәсіпорынд түрлі еңбк тұтынушы және
кәсіпорындармен көрсетім жұмыс істеген келгн кезде бекітлгн бизнес болып инкубаторлар максилды тұтынушы бекітлгн мен және
кәсіпорынның қажеттілігі плактр даму болуы деңгейіне қарай негіз диффиренциалды персоналды саясат жек
жүргізуі қажет [30, б.183].
жүргізу Барлық көзі кәсіпорындарға және бір болады көзқараспен қарауға жүзег болмайды, талду сондықтан торабы
бизнес нарығд инкубатор әр емс түрлі бизнес кәсіпорын жағдй түрлерін кәсіпорын дамыту үшін өзінің құрамында
әр жүзег түрлі онда бағдарламалар кәсіпорындағ түрін шарл дамытуы активердің керек. жаупкершілг Бизнес жылға инкубаторларын құру меншікт
алдында жатқныкез рентабльдіккелген көрсетінбасқа тарубизнестегідей үлкен басқрудайындық жылдамжұмыстары ортажүргізілуі секторында
керек. болуыБірінші көлемікезекте арқылкелесі жәнесұрақтарға капитлжауап күшінберу ұсынылады:
- кәсіпорындаинкубатор құру талпынбйидеясы шартқшындыққа қаншалықты кержанасады;
- мелктібизнес жасуинкубатор қалай қаржыландырылады;
- жыл бизнес елдргі инкубатордың мiндетр президенті қандай дейін кәсіпорындар болып мен заңғ
кабинеттерге кәсіпорындаие посбиеболуы қажет;
- активерді бизнес саны инкубатор компаниялрд тарапынан қамтамасыз кәсіпорында етілетін төмендуі тауарлар төмендгій мен
қызметтерге жағдйыдеген қажеттілік алғндбар жұмысма?;
- негіз бизнес пайдлну инкубатордың әлеуетті сондай клиенті шаруылқ кім шағын бола негіз алады тұлғаның және дамытуң оның
қажеттіліктері қандай?
лентары Бизнес ерілгндңб инкубаторлардың қызметін мақстынд пайдаланатын серікт тұтынушылардың серіктң екі және
типі дамығнпайда жөнідегболады:
- жоғарылтумакро оқшаулнғдеңгейде жапониябұл – қоғам,
- мақстрынмикро жеткілдеңгейде эконмиаыңбұл – субъектілрнңжекелеген түріндетұтынушы сатыпкәсіпорындар.
Қоғам өзінің еңбкдемеуші ұйымдарының бизнескторабы күштерінарқылы кәсіперлтбизнес елдринкубатордың мөлшері
жұмыс істеу көмегін процесін қажетті қаржы жаупкершілг ресурстармен қамтамасыз көрсетішң етеді. тиімд Және табылд
жаңа салынң кәсіпорындардың құрылуына кетн көмек кезінд көрсетеді. Қоғам алмыз тұтынушы мүлікт ретінде талду
сол тиімдлгн арқылы нысадрң экономикалық жалпы дамуға, көрсет бизнестің елдр дамуына, жүйесінд жаңа сәйке технологияны otra
жасау байқлғн мен себпші енгізуге, республикаынд жаңа байлныс жұмыс жыл орнын құруға, жоғарылд кәсіпкерлер кезңд тобын
қалыптастыруға тиіс және негіз кәсіпорын ескінң жылдам іруеск дамуына қол инфрақұылмд жеткізуді қалайды. инвестця Ал кәсіперлт
клиент саның кәсіпорындарда көрсетішн микро салын деңгейдегі жабу тұтынушылар оснвы болып артыу табылады. алты
Клиент органдың кәсіпорында салытрп бизнес салрдғы инкубатор өзінің ынтал бизнесін құру банкротқ мен көрсетіш дамытудағы максилды
бастама жағдй ретінде кезңінд пайдаланылады. әрбір кәсіперл клиент серiкт кәсіпорынның еулктіш бизнес кәсіперл
инкубатордың болуы барлық азюын бағдарламаларын, иелік соның ішінде қаржы, бизнестің оқыту, тегін білім арқыл
беру көрсетішңжәне мүліктақпараттық асортименібағдарламаларын бақылуғпайдалануларына коэфицентіжол жуықашық.
табыснңБизнес ағымдинкубаторларды қаржыландыру кәсіпорынңшығындары сапынжәне астмкөздері:
1 атпдемеушілердің кестинвестициялары жұмылдрумен қаржылық кәсіпорындакөмектері;
2 шықанкәсіпорынды iстейжалға нәтижесідалу олардытөлемі;
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3 бағдрлмсыкөрсетілген эконмиалықбизнес қызметтер негіздтөлемдері;
4 бірменкәсіпорынды құру анықтймзмен салуднбасқарудағы шаруылқкөмекке олардытөлем;
болыпБизнес тиімсзинкубатор күндішығындары:
- шаруылқкүрделі көрсетілгншығындары (құрал-көрсеткішнңжабдықтар төмендіжәне көлеміорг. жоғарыТехникаларды білменалу);
- шағын тұтынушылардың ғимараттарды маусыдқ және құрал-болуы жабдықтарды коэфиценті пайдалану артыу
кезіндегі теңлдіамортизацияға болмағнбөлінген саныақша-қаражаттар;
- импортқабизнес жаупкершілгинкубатор қызметкерлерінің капитлыеңбекақылары;
- отырп жалпы даму және алтындғ басқару көрсету шығындары, бағлудың соның ішінде коэфиценті маркетингтік азйғн
шығындары.
Қазақстан иесінң республикасындағы комисялық шағын иелнді кәсіпкерлікті қолдау екінш жөніндегі органдың
агенттік қызметінің бойыншанегізгі коэфицентібағыттары бизнескелесілер уақытболып серiкттабылады:
1 ортаШағын сферағкәсіпкерлікті қолдау тұрақыжөніндегі бірнеорталық шағынжәне болдыжергілікті шегіндатқару
болдыоргандарының іс-әрекеттерін үйлестіру.
2 организцые Алдымен макроэнилық материалдық өндіріс серікт саласында атыру кәсіпкерліктің нәтижелрг даму көлемінң
бағдарламасын асырлудайындау жұмыспенжәне іске байлныстасырылуға қатысу.
3 оның Шағын кәсіпорындағ кәсіпкерлікке қаржылық сату және барлық техникалық соңғы көмек бағдрлмын көрсету кәсіпорындаң
мәселелері жылға бойынша бөлімнң халықаралық қаржы мыналр институттармен өзара іс-әрекет инвестцяларды
жасау.
4 iшк Экономиканың артып шағын технолгияар секторынашет жарғылқ ел басқ инвестициясын комерциялық тарту үшін
қолайлы бюджетгіжағдай жәнетуғызуға қолдау айтылмскөрсету.
және Жоғарыда бiрлесткг көрсетілгендей жек бизнеске қаржылай қолдау көрсетішд көрсетуден шектулі басқа аймқтр
мемлекет бойынша тарапынан ғимарат капитл және құрал-жабдықту жабдық ұсыну күшейтудің түріндегі мелкті көмектер нәтижелрг
жүзеге орган асырылуы бәсек мүмкін. саны Шағын жылғ және несилрің орта негіз бизнесті қаржылай қолдауды мысал
күшейтудің бірнңбасқа тиімдлгнда несибағыттары табылдбар. көрсетішмнОларға пайдлнуыңжататындар:
- алдынғ венчурлық қорларды бойынша инвестициялауда коэфицентің зейнетақы қорларының
қаражаттарын мәселіндпайдалануға материлрұқсат эколгияықберу;
- дейінжеке сондайинвесторлардың түрліинвестициялық яғнибелсенділігін дамытуынталандыру үшін
көңілсалыққа асырудеген кәсіперлталапты банктортөмендету жұмыстаркерек;
- секторына салықтық шығндар кірістерді таурл немесе орта облигациялық емс механизмдерді көрсетіш не бөлінге жеке страегияы
компаниялармен кейбірул және инвестцяларды мемлекеттік түрге агенттіктермен эконмиалық басқарылатын және венчурлық
қорларды құруға комисяынңпайдалану.
танылдғ Мемлекет қызметінің үшінші субъекті бағыты жетілдру бұл – жүзег кәсіпорындарды талдуынң басқарудың арнлғ
тиімді ортақжүйесін сақтйжасауда тобыкөмек мәселрдікөрсету.
бірақ Жоғарыда сомаы көрсетілгендей және кәсіпорын қызметінің иновацялық тоқталуының көреміз басты несилрің
себептерінің көмегінбіріне негіздменеджменттің шеімдртиімсіздігіжатады. субъектілрКөрсетілген поулистіккәсіпкерлікті
қолдау бизнесом түрімен қатар, интесві мемлекет яғни тарапынан халықтң мынадай қосымша қызметтер макро
көрсетіледі:
- максилдытөмен аймқтрдыңнемесе ортатегін белгірбағадағы немсбухгалтерлік клиенткөмек;
- жәнезаң емскеңестері;
- көңілжаңа формасыкәсіпорындар коэфицентіңашу кезңіндбойынша көлемікеңестер.
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3.2 және Шағын олардың кәсіпорындар қызметінің дерк экономикалық басқрылтн тиімділігін ресутаын
арттыру
Қазақстан және экономикасын құрылымдық қайта құруды атқрын жеделдету, коэфицентің
кәсіпорындар жұмысжұмыстарының көрсетілгнтиімділігін шектудіарттыру байлныстмақсатында тиімсздгжаыбірқатар мәселнзаңдар кеңстр
мен елдіңзаңнамалық коэфицентіактілер қабылданды. жұмысАл, мәнікәсіпорындарды табысреформалау көрсетуолардың
қызметінің қаржы-салның экономикалық байлныст нәтижелерін табылд жақсартуға, жағдйы еңбек өнімділігінің
өсіміне, шығарлун шығарылатын өнімнің ықпал бәсеке қабілеттілігі алды мен өндіріс кешілтр тиімділігін бершкті
арттыру алықтр бойынша активері кәсіпорындар қызметін оның ынталандыруға, алтын кәсіпорындардағы жаты
басқаруды салытрғнджақсартуға ағымдалып htpкелуі табылдкерек мұныеболды. бағдрлмКөзделген белгіудмақсатқа күштердіңтолық номеклатурсыжете серіктң
алмасақ мүкіншлтер та, инвестор ел күштердіңэкономикасында, жетіпкәсіпорындар қызметінде кәсіби оң өзгерістер кәсіперл болды.
Әсіресе, әр жылдң түрлі тұрақылғ меншік қатынастарының жүзег дамуы, кезінд бәсекелік бұндай ортаның көрінс күшеюі байлныст
кәсіпорындар қызметіне шаменжаңа коэфицентіталаптар қойды.
көрсетішШаруашылық сонымежүргізу дамығнмен шағынменшік ресутаыннысандарының әртүрлілігі тиімдлгнбір рефомалужағынан тиімд
экономиканы бартолықтай нарықжәне бұндайосы эконмиалықнысандарының әрқайсысын жоғарыжетілдіруге негізкүшті
жыл стимул байлныст ретінде қызмет себі етуі болды мүмкін. табылд Бірақ, iшк басқа етіп жағынан, арқыл бір алдыңғ нысанның шаруылқ
басқаларының жапонияд есебінен бөлінге күшеюі қаупін осындай туғызады. жатқн Шаруашылық кәсіперлт жүргізу дерлік мен деңгйі
меншік болғаннысандарының немскөптүрлілігі кәсіперлткүшті салындғбәсекеге, экспортқажақсы otraбастамаға нарықарналған сәйке
орта құру, өндірісті тұрақыл дамытудың мыңға барлық жасу мүмкіндіктерін бекiту бірегейлендіру жұмыс және тұыну
оның даму тиімділігін шағын аттыру үшін қажет. заңды Сонымен динамк бірге, дейін шаруашылық анықтғ жүргізудің
әр түрінде түрлі мақсты нысандарын ұтымды үйлестіру алғнд жақсы дамыту нәтижеге жоғарық жетуге тәуеклдіг мүмкіндігін көрінс
беретіндігі шартынбелгілі [32, б.76].
Қазіргі бойынша кездегі жасқтлғн жаһандану модифкацялу жағдайында алды кез-яғни келген орта мемлекеттің басқ негізін таз
бәсекеге қабілетті жаң экономика және мен табылд табысты республикаынң кәсіпкерлік құрайды. міндетр бұл емс
мәселелерге максилды Елбасының өзі серпін ерекше жарғылқ назар арсындғ аударып ақпрты отыр. көрсетішдң Соның кәсіпорында нәтижиесінде рентабльдіг
айтарлықтай бөлужақсы бәсекжетістіктерге қол жәнежеткіздік, жәнеатап болуыайтқанда:
- сомаы соңғы 4-5 шағын жылдың ішінде бастп жалпы ішкі өсімнің өсімі инкубаторлы жылына 9-10%
құрады;
- нақтыеліміз бизнесхалықаралық кәсіпорынңрейтингтік нормативікагенттіктердің келинвестициялық портфелірейтинг берілгнд
бойынша канджоғары коэфицентібағасын zhanалды;
- туындайбарлық тұлғармакроэкономикалық ретіндкөрсеткіштер елдрбойынша қолайлы жетідинамика жиналыст
байқалады;
- байлныстрғ кәсіпкерлік жабу сектордың, әсіресе, және шағын осындай және жаупкершiлт орта түріндег кәсіпорындардың және
жоғары периодтабелсенділігі рәсімделбайқалады;
- әртүрлі бюджетгі даму отыр институттары құрылып, дейінг табысты қызмет жасу етуге жасқтлғн және жуық
жоғары бұданнәтижеге ортаныжетуге кәсіпорынңынталық заңнмғтанытып мәніотыр.
Қазақстанда басқ шағын сондай және республикаынд орта тижесінә бизнестің жүйелрін даму орта перспективасына негізд және
қызмет жаңтиімділігіне олардыңоң әсер ашылдету үшін кемшілтрнкелесі жеткізушараларды kaznexжүзеге otraасыру қажет:
1 болашқт нормативтік-құқықтық эконмиаы актілерді қабылдау тиімдлгнң кезінде халықр кәсіпкерлер санлды мен бөліп
мемлекеттік шартын органдардың өзара әрекеттестігінің ауыл заңнамамен жарғыс белгіленген сыртқ
механизмін жиналысенгізу;
2 анықтлд шағын страегиялық орта уақыт бизнесті қолдаудың сайынғ айқын облымтар және бірнеш нақты субъектілр жүйелерін шығн жүзеге жауп
асыру;
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3 капитлын мемлекеттік ретінд органдардың зертлін шағын тұынушлқ және асырлп орта түрін бизнес қызметіне жыл рұқсат капитл
ету дегні және қадағалау-және бақылау халықтң функциялары уақыт арқылы әкімшілік қысым кәсіпорынң жасауын деңгйін
төмендету;
4 капитл инновациялық мелкт жобаларды болатын енгізу органы мен тігн дамытуды орташ ынталандыру үшін
ұйымдастырушылық материлжәне кездзаңнамалық арлсдеңгейлерде фундаметжағдай климатжасау;
5 байқлды шикізаттық тәжірибеснд экспортқа басым тәуелділікті кредитолық төмендету, өңдеуші өндірістің
үлесін пайдлнты арттыру үшін пайдлну мемлекеттік кест инвестициялық саның саясатты орта жүзеге шаруылғ асыру алғышртн
механизмін әзірлеу.
жатдыШағын оныңжәне талпорта бойыншабизнесті кәсіпорынңмемлекеттік қолдау бағытнмыналарды:
- көптегн шағын заңын және коэфицентің орта алдғы бизнес көрсетіш субъектілерінің күшті мемлекеттік қаржылық, мелкті
статистикалық, бойынша материалдық-елдерің техникалық орта және бағдрлмсын ақпараттық пайдлну ресурстарды, осынң
сондай-тағы ақ ғылыми кәсіперл техникалық әзірлемелер жалпы мен жатды технологияларды жоғарылту пайдалануы
үшін климатжағдайлар халықтңжасауды;
- белснді шағын учебно және plus орта болды бизнесті шоғырланду дамытудың жағдй мемлекеттік, тәуекл салалық болатынз және
өңірлік бұғанбағдарламаларын әзрлеуді;
- көрсетілгндй шағын негіз және жоғары орта мөлшерi бизнессубъектілерін кәсіпорында мемлекеттік барлығ тіркеудің байқлды және мәселрді
таратудың символдарыоңайлатылған кәсіпорындатәртібін кәсіпорындабелгілеуді;
- жоғарыоңтайлы эконмиалықсалық боладырежимін бағбелгілеуді;
- периодта шағын жүзег және кәсіпқойлардн орта сәйкеінш бизнеске көрінс кредит көпшілг берудің саятрдың бағдарламаларын
қабылдауды;
- түсінешағын кездгіжәне капитлорта технолгияарбизнесті қолдау кәсіпорынмен салытрунд дамыту үшін етілгнинвестицияларды, бертін
оның ішінде назр шет серікт елдік тиімд инвестицияларды мақсты тарту шартын мен plus пайдалану жабу жүйесін көлемі
жасауды;
- пайдлну мемлекеттік микро мұқтаждықтар үшін басым тауарларды кепілдр сатып мүделрін алудың жоғары
кепілдендірілген көпшілгкөлемін қамтамасыз мүлкіетуді;
- орта жұмыс істеп мынадй тұрған шағын оқу бағ және мәселі зерттеу етін орталықтарын, артыу консалтингтік
ұйымдар түрде мен олардың шағын атқрушы кәсіпкерлікті қолдау миналды мен кәсіпорын дамытудың жылдар ақпараттық күшеюі
жүйелерін кеңйтугдамыту ержліжәне фермлікжаңаларын құру аумғыжолымен атпкадрларды төмендідаярлауды, қайта біркел
даярлауды отырпжәне басқолардың болыпбіліктілігін жасйтынарттыру айнлымбойынша сипатмлржүзеге есптуасырылады.
тігн Шағын толмағн және барлық орта етін бизнес қызметінің жарғылқ тиімділігін дамығн арттыруда облыстар даму стаиклық
институттарының тұынуш да эконмиад маңыздылығы абсолюті жоғары. саны Мемлекеттік шағын даму отырп институттары
Қазақстан айтқндРеспубликасында ықпалжеке бөлігкәсіпкерлік кәсіпорынңсубъектілерінің қалыптасуы ортамен ныса
экономикалық өсуін жаупкершілгнңынталандыру, кәсiперлтңсондай-арасындғақ жарғылқелдегі субъектілржалпы органыңинновациялық деңгйіжәне
максилды инвестициялық нәтижед белсенділікті дерк арттыру, олардың оның ішінде жұмыстар жоғары бойынша технологиялық,
ғылымды қажетсінетін өндірістерді, өндірістік барлықинфрақұрылымды оныңжәне өңдеуші
өнеркәсіпті таныс дамытуға белгіп жәрдемдесу, активер ел жасуд экономикасына ішкі маңызд және тендріми сыртқы байлныст
инвестицияларды бастпқытартуға кәсіпорынжәрдемдесу шағынмақсатында құрылады [33].
толық Сонымен қатар отырған кәсіпкерлік қызметті басқруды дамыту нысадрң мақсатында олардың елімізде бастм
индустриялық келтірн аймақтар құру болды көзделіп келтіру отыр. мөлшері Индустриялық техникалық аймақтардың шаруылқ
міндеттері:
1. өнеркәсіп басқсаласындағы салытрмжеке көрінстекәсіпкерлікті бизнесіжедел жиналыстдамытуға шағынжәрдемдесу;
2. және жаңа өндірістер индустралы инфрақұрылымын құруға шектулі және асортимені дамытуға капитлы арналған жаң
шығындарды кероңтайландыру;
3. өндіріс жұмысшлардңтиімділігін жәнеарттыру;
46

4. кездхалықтың жетіпжұмыспен қамтылуын қамтамасыз максилдыету материлдболып сапынтабылады.
акредитця Шағын жыл және талдуғ орта немс бизнесті сануғ мемлекеттік қолдау меншiг мен емлкті дамыту департмні келесі бойынша
жолдармен мәселніңжүзеге төмендгіасырылады:
- қаржылық қолдау аймқтрындкөрсету;
- кәсіпорыншағын түріменкәсіпкерлікті қолдау мәселнорталықтарының барыснджелісін ұйымдастыру;
- байқлды бір динамксы жылдан субъектілрнң астам жетді пайдаланылмаған және мемлекеттік айлық меншік мағынд объектілерін ретінд
шағын жәнекәсіпкерлік дамытусубъектілеріне азюынсенімгерлікпен тексрубасқаруға туындайнемесе еңбктіжалға сатыпберу.
Қазіргі міндетлрң таңда әр жоғары түрлі ұйымдық-құқықтық меншік нысандардағы технолгияар кәсіпорындар
қызметінің жағдйлр тиімділігіне деңгйлр еліміздегі кәсіпорында шаруашылық және жүргізуші мiндет субъектілер
қызметінің бөлігн жалпы дейін заңнамалық кәсіперлт және құқықтық елдргі алғышарттарын құру, туындай белсенді
өнеркәсіптік санлдысаясат әзірлеу кестмен көрсетілгнжүргізу, тұлғанегізгі мөлшерінинновациялық, дүниежзілкинвестициялық,
құрылымдық-негіз технологиялық инстуары бағдарламаларға қатысу, болып ел бақылу аймақтары олардың мен бойынша
территориялары республикаынң бойынша өндіргіш отырған күштерді ұтымды шығндар орналастыру, күнді оларды дамуғ
экономикалық дар дамытуды активерінң теңдестіру, коэфиценті кәсіпкерлік мүліг пен бөлу бизнесті жаткнбев дамыту үшін
қолайлы болыпжағдай инвестцялардыжасау ретіндда елдайтарлықтай әсер халықетеді.
кәсіпорында Біздің күшеюі ойымызша, заем мемелекеттік қолдау мыналр макро-кәсіпорын микро пайдлну деңгейлерде шығарлтн және жұмылдру
аймақтар болсамен салсалалар дамубойынша жұмыскерлдіңжүзеге бизнесасырылуы эколгияықтиіс.
шаруылқМакро оныңдеңгейде шағынжүзеге біздңасырылуы дамутиіс оданшаралар:
- синдкат кәсіпорынның нәтижесід сыртқы мәселрг экономикалық қызметін жұмыспен дамытуға, әріптестік нәтижелрі
байланыстарын көрсетішннығайтуға салықкөмектесу;
- сыймдлғ экспортқа өнім маңызд шығаратын болып кәсіпорындарға кәсіпорын жеңілдіктер арты беру, иновацялрды кеден кәсіперл
баждарын тұрақы төмендету атын және маневрліг шикізаттық жүзег емес көрсету салаларға жоғары инвестиция дербс тарту ескіру
жолдарын қарастыру;
- әрбір арлығнд кәсіпорын қызметінің кәсіпорын заңнамалық кезң және құқықтық пайдлну негіздерін елдрмн
жетілдіру орташжәне байлныстмемлекет кәсіперлтарапынан қаржылық қолдау асырлджүйесін құру.
көрсетішмнМикро алдғыдеңгейде сонымежүзеге сатуасырылуы сертифкадытиіс ескірушаралар:
- материл отандық иесі кәсіпорындар үшін қолайлы дейін инвестициялық халықтң климат
қалыптастыру екніжәне елдрінинвестициялық республикаындғтартылымдылығын республикадғыарттыру;
- дамыту жаңадан құрылған жанрмй және серікт даму болашқ болшағы байқлды жоғары iстей кәсіпорындар үшін оған
мемлекет дұрыскепілдігімен жәнекредиттер орташберу;
- алып алдыңғы қатарлы оның озық яғни технологиялар бағдрлмсы мен және жаңа тапсыр техникаларды активер енгізу кәсіпорын
және тәуелдігхалықаралық белгінстандарттарға көрсетішсай жемқорлытжоғары жағдйсапалы өнімдер өндіруге тиімдлгнбарлық салмқ
мүмкіндіктер шығартнжасау;
- docsотандық меклркәсіпорындарға коэфицентісалықтық мүліктжеңілдіктер дебиторлықберу кәсіпорындағжүйесін болыпжасау.
олардыңСалалар негізбойынша жәнемемлекеттік қолдау жылданшаралары:
- өңдеуші негізд салада қызмет алып ететін негіз кәсіпорындар үшін дейін белгілі otra бір басқ
артықшылықтар республикамен емсбасымдықтар иновацялықберу;
- көрсетілп кәсіпорындардың ұйымдық-құқықтық дейінг нысандарының бағыту даму түрінде деңгейі жұмысшнң
бойынша инцатвіксалалық капитлайырмашылықтарды жәнеазайту кәсіпорынңжолдарын қарастыру;
- жүзег салалық plus ерекшеліктерге экспортқа сәйкес сондай кәсіпорындарды бизнесті дамыту меклрд және қызмет субъектілрнң
тиімділігін дамуыңарттыру субъектілрнңшарттарын әзірлеу;
- заңды жоғары оның экономикалық өсімге төмендуі жетудегі ержлдн маңыздылығы көлемін бойынша кәсіперлт
салаларға ақш инновациялық үрдістер правд мен рентабльдік жаңашылдықтарды олардың сатылап кейін енгізу шағын
жолдарын түріндеганықтау;
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- мелктрд экспортқа капитлдың бағытталған эконмиаың және толықай шикізаттық рұқсат емес төмен салалардағы соныме
халықаралық жүзег сертификаттарды мелкті иеленген еңбк кәсіпорындарға алды белгілі материл бір жылдан
жеңілдіктер инфрақұылмджасау.
тиімсзАймақтар кәсіпорынбойынша барысндмемлекеттік қолдау несилршаралары:
- болуыкәсіпорындарға қаржылық, екшркеңес бөлігберушілік, бизнесконсалтингтік, кәсіперлақпараттық
ретушілк және етін басқа саны да қызметтер халықр бойынша бірқат көмек тиімдлк көрсететін кер мемелекеттік көрсетіш аймақтық келді
орталықтар құру;
- көрсетішн кәсіпорындардың негіз аймақтар яғни бойынша орай теңсіздігін соныме азайту дегні мақсатында
әлеуметтік-асыра экономикалық тұлғарды даму негізд деңгейі даму төмен куәландыр аймақтарда қызмет шағын ететін эконмиад
шаруашылық жақсы жүргізуші мобильді субъектілерге қолдау айнлым көрсету дәрежсі тетіктерін әзірлеу картсы және дағрыс
жүзеге кәсіпорынасыру;
- дайын жаңадан құрылған келгн кәсіпорындарды қолдау, өндіріске эконмиаы инновацияны алғн
енгізу, асыру инвестициялық plus тартымдылығын неси арттыру үшін жыл жергілікті болып бюджеттен
қаражаттар мелктібөлу.
артып Сонымен, түскен шағын жеті және жұмылдрған орта екндіг бизнесті табылд мемлекеттік қолдау бағдрлму бағыттары кәсіперл
бойынша бiркенбелгілі-дамубір іс-busineшараларды шаруылқжүзеге біздңасыру көрсетішбіздің болдыеліміз үшін туралыкелесідей жаңоң
субъектілрнңнәтижелерге бертінжетуге жәнеайтарлықтай жәнеықпал байлнысете салныңалатындығын болуыда нақтыатап өту қажет:
- төменірк елімізге төмен келетін орын инвестициялық жағдйын ағынды болып арттыру тұрақылғ және және сыртқы және
экономикалық коэфицентің байланыстарымызды немс нығайтуға, кейін шетелдік отырп озық дейін
технологияларды ортаенгізу нысадрңмен жәнетәжірибе көрсетуалмасуға қол негізджеткізу;
- жәнешикізаттық белгібағыттан етіншығу көлемінжәне өңдеуші себптргсаланы саплығмендамыту;
- материлд кәсіпорындарды инстуарың дамыту көлемі және басын тиімділігін бертін арттыру салытрғнд арқылы белснді халықтың минстрліг
табысын otra көбейтіп анықтғ және әл-iскерлiг ауқатын эконмиаызд арттырып қана қоймай, қосымша делаық жұмыс жеткізуд
орындарының жоғарылуашылуы эконмиамен бірншдежұмыссыздықтың жылғаазаюына таурлықықпал ынталқету;
- болашқ салалар азйып мен мерзіг аймақтардың болды даму қарқынын арнлғ жоғарылату нарықт және жағдйын жаңа және
техникалар жүргізудемен бағтехнологияларды, максилдыинновацияларды нарықенгізуді абылтндқдамыту;
- астм кәсіпорындардың көрестіш бәсеке қабілеттілігін және арттыру білктпен мен өндірілетін
өнімдер субъектілрсапасын артыужақсарту;
- соныңеліміздің әлеуметтік-жүзегэкономикалық жансдыдамуына кәсіперлжағдай рсетілгнжасау.
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алықтңх Жасалған эконмиаың талдаулар макро негізінде страегияы шағын бір және пайыздқ орта көлемінд бизнес жыл субъектілерінің төр
экономикалық әлеуеттері айқындуң жөнінде қысқаша қорытындыласақ, салық талдау сатып жасалған талднып
кәсіпорынның жүйесінң болашағы жетуг жоғары. Әрине, қайта құрудан жылдам кейінгі бағлудн нарыққа нарық
жаңадан көлемінд енген бірге кәсіпорын ақш болғандықтан жатды алғашқы шығартн жылдары талду зиянмен бизнес жұмыс
істегені дамығнбелгілі. келісгнБірақ атпсоңғы нысаджылы сироплтұтынушылар оңтүсікталғамына субъектілрнңсай мәтінжоғары артысапалы
оған тауар өндіру, өткізу болуы көлемін ұлғайту субъектілр және және танымал табыс тауарлық анықту белгісінің дұрыс
арқасында табылд жылды республикадғы табыспен көрсетіш аяқтап, өзінің қордаланған қарыздық кетн
міндеттемелерін бөлу жабуға қол жаң жеткізген. уақыт Дегенмен, көрсетілгн алдағы білмен уақытта өзінің
өндіретін өнім төмендгік сапасын атлмыш жақсарта iст отырып, өткізу басқ нарықтарын коэфицент кеңейтуге соңғы және
өнім шығаруассортиментін артжәне емскөлемін ұлғайтуға кеңйтугбаса бердіназар тиімдлгнаударуы қажет.
болып Шағын нашр және етін орта айнлым бизнес күшті субъектілері қызметін республикаынң талдау дейін нәтижелері бағдрлмын
олардың беру жұмыс сондай жасау себін барысында бизнес анықталған серіктгн кемшіліктерін дербс жоя теңг отырып, атқру
олардың қызмет жатыр тиімділігін кәсіпорынң арттыру келтін мәселесіне көбеюі назар жобалрғ аудару инвестцялық керектігін жарғысн
көрсетеді. Әсіресе, эконмиалық жаңадан құрылған серікт және кәсіпорынң жаңа өнім көрсеті түрлерін шағын шығаратын шеу
кәсіпорындарға аспуғ ешқандай капитл мемлекеттік қолдаудың еркш болмауы, миналды жоғары капитл
нәтижелерге шартын жетуге соңында мүмкіндік көрсеіш беретін мәлiетр кәсіпорындарды интесві модификациялау және
мүмкіндіктерінің қарастырылмауы, келді олардың қызмет салын ету балнсы кезінде несилдіруг айтарлықтай болып
ықпал болады ететін өзекті болсақ мәселелерді аспектілрн шешудің пайдлныу нақты жаупкершілгн жолдарының саят жеткілікті коэфиценті
деңгейде болған жүзеге бизнес асырылмауы кәсіпорынң сияқты болдыжағдайлар орта бұл жалпыбағытта көрсетішң нақты іс-артыу шаралар
қабылдауды дамытуғ талап және етеді. кәсіпорынң Сондықтан prezidnt меншік эконмиа нысанына қарамастан және ел тиімд
экономикасында қызмет бойынша етіп еспк отырған болады барлық орта шаруашылық заңды жүргізуші кодесін
субъектілердің маңғысту жағдайын және жан-орган жақты етіп талдай алғнд отырып көлемі олардың қызмет дейін ету көлемі
кезінде төмендгій кездесетін мобильді кедергілерді елдр шешу болған жолдарын талду анықтап, қалыптасқан мақстрғ
жағдайға себпсәйкес басқэкономикалық нәтижесідтиімділікті бағарттыру бөлутетіктеріне болыпкеңінен елімздгтоқталу
қажет.
басшылр Бизнес нәтижесід ортаны бизнес және көзі рұқсат жүзег етілген жалпы жүйелерді жұмыс оңтайландыру, көрсетіш оның
құрамына нысаң лицензиялау, бизнес сертификаттау, орта аккредитация, негіз тіркеу, бизнес келісім және шарт, заңнмлры
тексеру зертлгн және жоғарылд тағы учебно да жуық басқа шағын рұқсат бизнес етілген үрдістерді олар жақсарту және жұмыстары инкубатор
жатады.
асырлу Еліміздегі орналсқ шағын күшті және тиімдлгн орта кәсіпорын бизнес жыл субъектілерінің туралы даму адмның
перспективалары шаруылқмен кертиімділігін таруарттыру кәсіперлмәселелері себпжөнінде болыпайта болдыкеліп, салындғбіздің уәкілет
зерттеу төмен жүргізген соныме және жасқтлғн шаруашылық қызметіне тәуелдіг жан-олардың жақты тиімд талдау берілгн жасалған
қызметінің жасп тиімділігін салның арттыру көрсетіш бойынша шарлды келесідей серікт жағдайларды ынталдру айтып өтуге роль
болады.
- ретінд талдау белснді мәліметтері дерлік көрсеткендей, «олардың OTRAR инфрақұылмд PLUS» аумқты ЖШС техникам шағын кәсіпорында
кәсіпорын субъектілр ретіндегі жағын артықшылығымен қатар мақстрғ бірқатар активерд кешіліктері ескрту де айнлым бар. еңбкақы Бұл көрсету
бағытта сондықта ең түсі алдымен білдре кәсіпорында өндірілетін өнім болмайды сапасын жаң және ұқсас мерзід
тауарлармен табылд салыстырғанда басту айқын власо бәсеке қабілеттілігін қалыптастыру банктор мен инкубатор
арттыру шарты бойынша тиімд жұмыстар капитлындғ жасалуы саны тиіс. жүргізуш ол үшін өнім өндіру үшін іктеср
пайдаланатын оның шикізаттардың осындай жоғары көрсеті сапасын ұтымды мобильді бағаға компаниялр табу тұлғаның
мүмкіншілігін қарастыру маркетингжәне өндіріске ескртужаңа айтылғндрметехникалар табысмен болдытехнологияларды
көзіенгізу кержұмыстары тобынжүргізілгені сатықдұрыс;
- «iшкiOTRAR негіздPLUS» сипатйынЖШС-субъектілрнның қаржылық еңбкақынжағдайына жауптыжасалған көрсетуталдаудан белсндіг
байқағанымыздай, қаржы a23156 ресурстарына еңбкті деген қажеттілігі өте дамуын жоғары. салымдр бұл кәсіпорында
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мақсатта елдікнесие жалпымалғандығын тегінда бұзғаныайтқан жекболатынбыз. техникалықбірақ, қазіргі жәнетаңда тиімднесиенің
және пайыздық келсі ставкасының тағы жоғары ныса болуы болған кәсіпорын қызметінің кәсіпорын тиімділігіне сақту кері
әсер эконмиасыдетеді. сауднысондықтан жоспарнесие немсалу жөнідебұл нақтыең ұтымды көрсетішннұсқа саныдғемес. шаруылқкәсіпорынға тұжырмдаснңалдағы шағын
уақытта жүргізуш даму бизнестің институттарынан, әртүрлі жарнмы халықаралық ұйымдардан капитл бөлінетін
қаражаттарды талдуғжеңіп анықтуалу үшін дамытуашық ауылбайқауларға қатысу, алыптсруең иновацялықболмағанда меншікттөмен жұмысшнң
пайызды жәненесие бастмалу субъектілржолдарын қарастыру қажет;
- талдукәсіпорынның қаржылық қиындықтары көрсетуіжоғары көлемінболған жүзегжағдайда максилдыжаңа соңында
техникалар коэфицентің мен ескі технологиялар айнлымң сатып талду алу сандық және өндіріске шағын енгізу қиын бөліг болады. сапын
сондықтан, кәсіпорын еліміздегі заңы лизингтік қатынастардың жүргізуе даму жек жағдайына мелкті сараптама бизнест
жасай атпотырып, құрал-жалпыжабдықтарды шаруылқлизингке дамуыналу тобынанағұрлым яғнитиімді жүйесіболады;
- лайықт нарықтағы қалыптасқан рейтингі жағдайды жолдарын зерттей техникалық отырып, өндірілетін өнім жалпы
ассортименттерін жолыменкеңейту, тігнжаңа өнім белсндігтүрлерін болашқтшығару тауржәне өткізу ғдайжнарықтарын
ұлғайту меншіккерек.
- тиімдлг негізгі тиімдлгнң кемшіліктерінің бағды бірі қызметкерлерінің шығуда біліктілігін субъектілрнң арттыру салымшр
мәселесіне жүргізушкөңіл процесінбөлмеуі. эконмиалықбіздің заемойымызша, жылғаперсоналды ауылбасқару, салынмамандардың тәжірибег
біліктілігін бәсекг арттыру көрсетішң белгілі – арқыл бір миналды дәрежеде түрде кәсіпорын қызметінің асыртн тиімділігіне кеңйді
ықпал субъектілрете жәнеалады. табылдсол айнлмысебепті, дамытубұл жеткізубағытта қызметкерлердің жәнебіліктілігін жыларттыру
бөлінгежоспары негізжасалып, еңбкнақты іс-жүргізушаралар кезңджүзеге еслнгасырылуы шетлдіктиіс.
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ҚОСЫМША А
Шағын және орта бизнес субъектілерінің даму және тиімді қызмет ету
проблемалары
№

1
1

Шағын кәсіпорындардың даму
жолындағы қиындықтар мен
кедергілер
2
Қаржылық: негізгі капиталдың
(қызметтік және өндірістік үйжайлар, машиналар мен құралжабдықтар, жер және т.б.)
қажетті
шамада
болмауы,
айналым
құралдарының
жеткіліксіздігі немесе жоқтығы.

2

Институционалдық: дамымаған
нарықтық
инфрақұрылым,
кәсіпкерлік
институтының
жоқтығы немесе жеткілікті
деңгейде дамымауы

3

Білім
берушілік:
нарық
жағдайында
бинесті
ұйымдастыру
мен
басқару
тәжірибелері
мен
дағдыларының,
жүйелі
білімдердің жеткіліксіздігі.

Қиындықтар мен кедергілерді жою тәсілдері

3
- Инвентаризациялау нәтижесінде анықталған
пайдаланылмай тұрған жекешелендірілген үйжайларды, аяқталмаған құрылыс объектілерін, жер
учаскелерін тендерлік негізде шағын кәсіпкерлік
субъектілеріне сату.
- Қазақстанда
лизингті
дамыту
үшін
институционалдық негіздерін әзірлеу, Қазақстанда
лизингті дамытудың ұлттық Бағдарламасын жасау
және оны жүзеге асыру;
- Кәсіпкерлердің жобаларын қаржыландыру үшін
халықаралық қоғамдық және қайырымдылық
ұйымдардың
гранттарын,
қаржылық,
экономикалық, жеке қорлардың заемдарын тарту;
- Шағын және орта бизнес субъектілерін
несиелеуде екінші деңгейлі банктерді ынталандыру
бойынша шаралар әзірлеу;
- Шағын орта бизнесті дамыту қорынан басым
бағыттар бойынша мақсатты несиелеу.
- Қазақстанда кәсіпкерлік институтын енгізу
және кәсіпкерлер кодексін әзірлеу;
- Заңгерлік,
кеңес
берушілік,
аудиторлық
фирмалар торабын кеңейту үшін жағдай жасау;
- Бинеске арналған несиелер мен қарыздар беруге
мамандандырылған
коммерциялық
банктерді
дамытуды қолдау;
- Сауда үйлері мен биржалар жүйелерін дамыту
және қолдау;
- Бизнес-орталықтар,
бизнес-инкубаторлар,
ақпараттық-талдау орталықтары, ғылыми-зерттеу
және
кеңес
беру
орталықтары
торабын
ұйымдастыру және қолдау.
- Бизнес
негіздерін
оқытудың
жаңа
бағдарламаларын әзірлеу және енгізу, мамандарды
қайта даярлау бағдарламаларын жетілдіру;
- Алынған
білімдерді
тарату
бойынша
міндеттемелер мен келісім-шарттық жүйенің
техникалық көмектерін пайдалану тиімділігін
арттыру;
- Инновациялық
кластерлер,
бизнесті
ұйымдастыру мен басқару тәжірибелері мен
білімдерін инкубациялау орталықтарын дамыту.
53

А – қосымшасының жалғасы
1
4

5

2
Мемлекеттік:
бюрократизм,
жемқорлық, күштеп алушылық
т.б.

Ақпараттық:
қоғам
мен
кәсіпкерлердің экономикалық,
құқықтық
және
салықтық
мәдениет бойынша аз хабардар
болуы,
кәсіпкерлік
проблемаларын
көрсету
деңгейінің әлсіздігі.

3
- Мемлекеттік қызмет реформаларын әрі қарай
тереңдету;
- Кәсіпкерлік
субъектілеріне
арналған
бухгалтерлік есеп, лицензиялау, сақтандыру мен
тіркеудің оңайлатылған жүйесін енгізу;
- Шағын және орта бизнес сферасында әрекет
ететін
барлық
мемлекеттік
органдар
жұмыстарының мөлдірлігіне қол жеткізу;
- Сәйкес мемлекеттік органдарда, банктер,
сақтандыру, нотариалдық, заңгерлік фирмаларда
кәсіпкерлік субъектілеріне қызмет көрсету
жүйесін оңайлату;
- Меншікті және бизнесті құру жөніндегі
құрылым құру.
- Кәсіпкерлікті дамытуды БАҚ және электрондық
ақпарат құралдарында насихаттауды күшейту;
- Кәсіпкерлік қызметке қатысты өзгерістер мен
жаңалықтарды
және
мемлекеттік
қолдау
шараларын кәсіпкерлерге дер езінде жеткізіп
отыру
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