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Сұлулық және денсаулық сақтау индустриясы 

 

1. КОСМЕТИКА ДҤКЕНІ 

 

Бизнес сипаттамасы 

Косметика жҽне парфюмерия тауарлары -азық-тҥлік пен киім сияқты 

дағдарысқа тҿзімді тауарлар. Барлық уақытта да ҿз-ҿздеріне қарап, жақсы 

кҿріну ҽйелдер ҥшінҿте маңызды болатыны анық. 

Бҥгінгі кҥні косметика жҽне парфюмерия дҥкендерінің элиталық 

косметика жҽне парфюмерия, тырнаққа арналған кҽсіби косметика жҽне т.б. 

сияқты ҽртҥрлі форматтары бар. Сондықтан бҽсекелестік барынша аз 

болатын бизнес тҥрін таңдаған дҧрыс. Бҥгінде тҧтынушының кҿңілін 

табудың ең тиімді жолы - Қазақстанда ҧсынылмаған немесе кҿптің қолы жете 

бермейтін косметика маркаларын сатуболып табылады. 

Нарықты талдау 

Қазақстанның ірі қалаларында парфюмерия нарығының басым бҿлігі 

сауда желілері арқылы кең таралған. Осыған байланысты, желі бҽсекелестігі 

жоғары,ҿйткені олар ҧсынған тауар ассортименті тҥрлі, ал баға жағынан 

эксклюзивті тауарлардың да бағасы қымбат емес. Сондықтан бҧл нарықтағы 

жеке дҥкендердің ҥлес салмағы ҥнемі тҿмендеп отырады. Дегенмен, 

Қазақстанның шағын жҽне орта қалаларында косметика жҽне парфюмерия 

дҥкенін ашудың ҽлеуеті бар, ҿйткені мҧндай дҥкендер саны аса кҿп емес. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1   Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 4 120 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін ҿзі ҿтеу мерзімі ай 7 айдан бастап 

4 Тиімділігі % 70 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 

2 Жарнама  30 000 

3 Ҥй-жайды жалға алу 250 000 

4 Ҥй-жайды жеңіл-желпі жҿндеу 300 000 

5 Жабдық  720 000 

6 Сауда залын жабдықтау 100 000 

7 Тауар сатып алу 2 500 000 

8 Айналымдағы қаражат 500 000 

  Барлығы 4 120 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге  

1 Ҥй-жайды жалға алу  250 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 
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3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

 

380 000 

4 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 20 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200 000 

6 Жарнама  30 000 

7 Басқа да шығындар 30 000 

  Барлығы 930 000 

 

Ай сайынғы кірістер 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Сомасы  

1 Сатылған тауардың орташа чегі тенге  2100 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 25 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 750 

4 Ҽлеуетті тҥсім теңге  1 575 000 

5 Пайда теңге  650 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білуге қҧмарлық, бастамашылық, 

сынитҧрғыданойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу. 

 

Басқару құралдары  

Жарнама орналастыру: landing-page парақшасын,ҽлеуметтік желілерде 

қауымдастықтар қҧру, контекстік жарнама, журналдар, хабарландырулар 

жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия.  

1) Дҥкеннің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 Орналасу жерінің ыңғайлы болуы (сауда орталықтарында, халық 

тығыз орналасқан тыныш аудандарда жҽне т.б.); 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін ескеру). 

2) халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу дҥкенді ашудың бастапқы кезеңі болып табылады. 

Дҥкен ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 
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 суық жҽне ыстық су ҿткізу;  

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 персоналға арналған қосалқы ҥй-жай; 

 ҥй-жай 40 ш. м кем болмауы керек; 

 ҥй-жайда ауа алмастырудың жақсы болуы; 

Инновация енгізу. Бос уақыт, Кассалық аппарат; электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Сатылымды сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу қажет: 

• қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

• бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

• бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сайболуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму»қорының бағдарламасы бойынша кредиттер есебінен болуы 

мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты косметика жҽне парфюмерия дҥкенін ашудың 

келесі тҽуекелдері бар: 

- дҥкеннің сҽтсіз таңдалған орында орналасуы, атап айтқанда сатып 

алушылар легінің аздығы немесе дҥкен маңына кҿлікпен жету қиындығы; 

- қаржылық тҽуекел- бҧл кассалық алшақтық. 

 

 

 

2. МАССАЖ САЛОНЫ 
 

Бизнес сипаттамасы  

Массаж бизнесі-бҧл массаж қызметін ҧсынушының жоғары 

кҽсібилігімен қатар бизнес иесінің іскерлік қасиеттерінің, 

ҧйымдастырушылық қабілетінің ҥйлесімділігі аса маңызды болып табылатын 

қызмет тҥрі. 

Нарықты талдау  

Қазақстан нарығындағы массаж бизнесінің қызмет кҿрсету саласын 

бағалау, массаж салондары - бҧл халық арасында сҧранысқа ие практикалық 

бизнес екенін кҿрсетеді. Алматы жҽне Нҧр-Сҧлтан сияқты ірі қалаларда жҽне 

Қазақстанның облыс орталықтары ҥшін жаңа массаж салонының ашылуы 

халық арасында ерекше қызығушылық туғызбайды. Жалпы, Қазақстан 

ҿңірлерінде массаж қызметтеріне сҧраныс байқалады. Ҽсіресе тҥрлі емдеу-
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сауықтыру мекемелері мен медициналық-эстетикалық орталықтарда 

сҧранысқа ие. 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 095 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін ҿзі ҿтеу мерзімі ай 2айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 84 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 

2 Жабдық  500 000 

3 Жалдау  200 000 

4 Жарнама  25 000 

5 Жҿндеу  300 000 

6 Айналымдағы қаражат 50 000 

Барлығы 1 095 000 

 

Жабдықтарға жұмсалатын шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Массаж ҥстелі 135 000 

2 Телефонаппараты 55 000 

3 Сҥлгілер  40 000 

 4 Жиһаз  200 000 

 5 Кір жуғыш машина 70 000 

Барлығы 500 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жалдау  200 000 

2 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы ( 2 адам) 

350 000 

3 Жарнама  25 000 

4 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200 000 

5 Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығыжҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 21000 

6 Басқа да шығындар 20000 

Барлығы: 816 000 

 

Ай сайынғы кірістер 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Сомасы  

1 Салонның орташа чегі теңге  5 000 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 10 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 300 

4 Ҽлеуетті тҥсім теңге  1 500 000    

5 Пайда теңге  684 000 
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Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнесті бастау ҥшін арнайы оқытудан ҿту керек. Кҽсіби оқыту 

қызметтерін кҿрсететін кҿптеген мектептер мен курстар бар. Алайда, 

кҿптеген клиенттер ҥшін оқуды аяқтағаны жайлы сертификаттың болуы ҿте 

маңызды екенін есте ҧстаңыз, сондықтан мҧндай сертификаттардыалуға 

кеңес береміз. 

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: landing-page парақшасын жҥргізу, ҽлеуметтік 

желілерде қауымдастықтар қҧру, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) салонның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 жоғары деңгейдегі сервис (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілегін есепке алу,жҥкті ҽйелдерге, балаларға, жҥргізушілерге, қарт 

адамдарға арналған тҥрлі бағдарламалар, гидромассажбен су процедуралары 

жҽне т.б.) 

 клиент базасын сапалы жҥргізу; 

 жҧмыстың ыңғайлы кестесі. 

2) халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу дҥкенді ашудың бастапқы кезеңі болып табылады. 

 Салон ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 30 шаршы метрден кем болмайтын бҿлек бҿлмелер; 

 ҥй-жайда ауа алмастырудың жақсы болуы; 

Инновация енгізу.Бос уақыт, Кассалық аппарат; электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

• қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 
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• бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

• бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сайболуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты салон ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

-қызметтің нақты сапасы жоспардағыдан тҿмен болуы;  

- қызметтерді ілгерлету сапасының тҿмендігі, бҧл тиісті пайдадан 

ҧтылуға алып келеді. 

- бҽсекелестердің, атап айтқанда ең бірінші кезекте  бағаға 

қатысты,ҽрекеті. 
 

 

3. АТЕЛЬЕ 

 

 

Бизнестің сипаттамасы 

Ателье бизнесін шартты тҥрде екі санатқа бҿлуге болады. 

Біріншісі,ауқатты клиенттерге негізделген ателье, ал екіншісі, керісінше, 

табысыорташадан тҿмен клиентке негізделеді, бҧл тиісінше олардың 

қызметтер жиынтығымен ерекшеленеді. 

Ательенің бірінші санаты жеке киім ҥлгісін жасауға бағытталған – 

мысалы, іскерлік костюмдер. Бҧл ретте пайда жеке дара, бірақ қымбат 

тапсырыстарды орындаудан тҥседі. Мҧндай бизнес, ҽдетте, жылдан жылғы 

ательеге баратын қалталы жҽне тҧрақты клиенттердің арқасында жҧмыс 

жасайды.  

Шеберханалардың екінші санаты -  ҧсақ тапсырыстарды орындайды 

жҽне олардың санына байланысты табыс табады. 

Нарықты талдау 

Статистикаға сҽйкес, жыл сайын Қазақстанда ателье жабылғаннан гҿрі 

екі есе кҿп ашылады. Бҧл салада жыл сайынғы ҿсім 10% - ға жуық.  

Бҥгінде ательенің екі негізгі қызметі жоғары сҧранысқа ие, бҧл киім тігу 

жҽне жҿндеу. Соңғы бірнеше жылда бҧйымдарды тігуге деген сҧраныс 

тҿмендеді-нарықта дайын ҿнім басым,ол кҿбінесе жеке ҿлшем бойынша 

тігілген киімнен гҿрі арзан. Сондықтан қазір тігінші қызметіне адамдар 

кҿбінесе шалбарды қысқарту, киімді ҿлшемге сҽйкестендіружҽне т. б. ҥшін 

ғана жҥгінеді 
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Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Ол ҥшін 

жабдық сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 170 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін ҿзі ҿтеу мерзімі ай 2айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 72 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 

1 Тіркелу жҽне ресімдеу 20 000 

2 Жабдық  780 000 

3 Жҧмсалатын материал 30 000 

4 Жарнама  50 000 

5 1 айға ҥй-жайды жалдау 250 000 

6 Есепке алынбаған шығындар 40 000 

 Барлығы 1 170 000 

 

Ательеге арналған жабдықтар 
№ Жабдықтар  Саны, дана Бағасы 

(дана)теңг

е 

Бағасы 

(барлығы), теңге. 

1 Тігін машинасы 2 100 000 200 000 

2 Торлағыш машина 1 150 000 150 000 

3 Бу ҥтігі (бумен жібіткіш) 1 50 000 50 000 

4 Ҥтіктеуге арналған тақтасы бар кҽдімгі 

ҥтік 

1 30 000 30 000 

5 Қҧралдар мен шығын материалдары: 

қайшылар, сызба ҥлгі, сызғыштар, 

инелер, тҥйреуіштер, оймақтар, 

сантиметр жҽне басқалар 

- 50 000 50 000 

6 Киімді киіп кҿретін орын 1 80 000 80 000 

7 Жиһаз жҽне жарықтандыру қҧралдары  - 220 000 220 000 

Барлығы  780 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жалдау  250 000 

2 Жарнама  50 000 

3 Амортизация 10 000 

4 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы жҽне 3,5% - ҽлеуметтік аударымдар. 

500 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200 000 

6 Басқа  10 000 
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7 Салықтар  - 3% жҽне ҽлеуметтік аударымдар 85 000 

 Барлығы 1 105 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  3 000 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 20 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 600 

4 Кіріс  теңге  1800000 

5 Пайда  теңге  845 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнесті жҥргізу ҥшін арнайы оқытудан ҿту керек. Бҧл салада кҽсіби 

оқыту қызметтерін кҿрсететін кҿптеген мектептер мен курстар бар. Алайда, 

кҿптеген клиенттер ҥшін оқуды аяқтағаны туралы сертификаттың болуы ҿте 

маңызды екенін есте ҧстаңыз. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: landing-page парақшасын жҥргізу, ҽлеуметтік 

желілерде қауымдастықтар қҧру, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Ательенің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

 клиенттік базаны сапалы жҥргізу; 

 жҧмыстың ығайлы кестесі. 

2) халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алуателье ашудың бастапқы кезеңі болып табылады. 

Ателье ашу ҥшін келесі қҧжаттардың болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 қосалқы жайдың болуы; 

 25 шаршы метрден кем болмайтын ҥй-жай; 

 ҥй-жайда ауа алмастырудың жақсы болуы; 
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Инновация енгізу.Бос уақыт, Кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҽрбір қызмет тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты ателье ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 шығын материалдары бағасының ҿсуі; 

 нарықта ірі ойыншылардың пайда болуы, бҽсекелестіктің ҿсуі; 

 жалға алу бағасын арттыру; 

 экономикадағы дағдарыстық қҧбылыстар нҽтижесінде қызметке 

сҧраныстың тҿмендеуі. 

 

 

4.КИІМ ТІГУ 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Киімдерді тігу жеке киім - мысалы, іскерлік костюм, шалбар, жейде 

тігуге бағытталған. Пайда бірнеше, бірақ қымбат тапсырыстарды орындаудан 

тҧрады. Мақсатты аудитория - ауқатты жҽне тҧрақты клиенттер.  

Нарықты талдау  

Соңғы жылдары тігіншілікке деген сҧраныс азайды - нарық кҿбінесе 

жеке ҿлшемдер бойынша тігілгенге қарағанда арзан болып табылатын дайын 

ҿнімдерге толы. Адамдардың қалауына сҥйенсек, жеке талғамына сҽйкес 

киім мен костюмдерге тапсырыс бергісі келетін адамдардың саны аз емес. 

Сондықтан, бҥгінде жеке тапсырыс бойынша костюмдерге мҧқтаж адамдар 

кҿбінесе тігіншінің қызметіне жҥгінеді. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындарын жабатын айналым капиталын қалыптастыруға 

кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 830 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 
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3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4 

 4 Табыстылық %            39,9    
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Тіркеу жҽне рҽсімдеу 20 000 

2 Жабдық 400 000 

3 Шығыс материалдар 150 000 

4 Жарнама 50 000 

5 1-айда ҥй-жайды жалға алу 180 000 

6 Есептелмеген шығындар 30 000 

  Барлығы  830 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жалға алу 180 000 

2 Жарнама 10 000 

3 Ҿтемпҧл 28 000 

4 Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  

240 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру, кҥзет) 50 000 

6 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 6 500 

 7 Басқа  10 000 

  Барлығы  514 500 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Салонның орташа чегі теңге  30 000 

2 Бір айдағы тапсырыстардың кҿлемі бірлік 24 

3 Ҽлеуетті тҥсім теңге  720000 

4 Пайда  теңге  205 500 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнесті жҥргізу ҥшін оқудан ҿту керек. Кҽсіби білім беру 

қызметтерін ҧсынатын кҿптеген мектептер мен курстар бар. Дегенмен, 

кҿптеген клиенттер ҥшін оқудың аяқталғаны туралы сертификаттың болуы 

ҿте маңызды екенін есте сақтау керек. 

 

Басқару құралдары  

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Ательеніңнегізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 тҧрақтың болуы; 
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 жайлы атмосфера (кҥтуге ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, клиенттердің 

тілектерін ескере отырып, сапалы қызмет кҿрсету); 

 клиенттер базасын сапалы басқару; 

 ыңғайлы жҧмыс кестесі. 

2) Нҥкте ашудың бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Нҥктені ашу ҥшін сізде келесі қҧжаттар болуы керек: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3) Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 қосалқы жайдың болуы; 

 25 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 ҥй-жайдың жақсы желдетілуі; 

Инновацияларды енгізу. 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҽрбір қызмет тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар барабар болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты нҥкте ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 шығыс материалдар бағаларының ҿсуі; 

 нарықта ірі ойыншылардың пайда болуы, бҽсекелестіктің артуы; 

 жалдау ақысының ҿсуі; 

 экономикадағы дағдарыс салдарынан қызметтерге сҧраныстың 

тҿмендеуі. 
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5. ІШКІ КИІМ ТІГУ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Бҥгінгі таңда сҽн индустриясы жеңіл ҿнеркҽсіп ҥшін дайын ҿнімдердің 

алуан тҥрін ҧсынады. Сондықтан жас жҽне шығармашыл ҽйелдер ҥшін 

бизнес ретінде іш киімдерді тігу саласы ҿте тартымды болып табылады. 

Сонымен қатар, осы сегментте қазақстандық нарықта жоғары бҽсекелестік 

бар. Осыған орай, шығармашылық кҿзқарас пен сапалы жҧмыс арқасында 

кҽсіпкер ҽйелдер ҿз ҽлеуетін оңай иеленіп, тҧрақты табыс деңгейіне жете 

алады. 

 

Нарықты талдау  

Соңғы жылдары тігіншілікке деген сҧраныс азайды - нарық дайын 

ҿнімдермен толығады, олар кҿбінесе жеке стандарттар бойынша тігілгенге 

қарағанда арзан болады. Егер адамдардың қалауына сҥйенсек, жеке талғамға 

сҽйкес киім мен костюмдерге тапсырыс бергісі келетін адамдардың саны аз 

емес. Сондықтан, бҥгінгі таңда арнайы костюмдерге мҧқтаж адамдар 

кҿбінесе тігіншінің қызметіне жҥгінеді.  

 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындарын жабатын айналым капиталын қалыптастыруға 

кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 1 405 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4 

 4 Табыстылық %            39,6    
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Тіркеу жҽне рҽсімдеу 25 000 

2 Жабдық 800 000 

3 Шығыс материалдар 300 000 

4 Жарнама 50 000 

5 1-айда ҥй-жайды жалға алу 200 000 

6 Есептелмеген шығындар 30 000 

  Барлығы  1 405 000 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жалға алу 200 000 

2 Жарнама 10 000 

3 Ҿтемпҧл 56 000 
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4 Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  

480 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50 000 

6 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 10 000 

 7 Басқа  10 000 

  Барлығы  806 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Салонның орташа чегі теңге  4 500 

2 Бір айдағы тапсырыстардың кҿлемі бірлік 250 

3 Ҽлеуетті тҥсім теңге  1125000 

4 Пайда  теңге  319 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнесті жҥргізу ҥшін оқудан ҿту керек. Кҽсіби білім беру 

қызметтерін ҧсынатын кҿптеген мектептер мен курстар бар. Дегенмен, 

кҿптеген клиенттер ҥшін оқудың аяқталғаны туралы сертификаттың болуы 

ҿте маңызды екенін есте сақтау керек. 

 

Басқару құралдары  

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағы, контекстік жарнама, журналдар, жарнамалар 

жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Нҥктенің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 жайлы атмосфера (кҥтуге ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, клиенттердің 

тілектерін ескере отырып, сапалы қызмет кҿрсету); 

 клиенттер базасын сапалы басқару; 

 ыңғайлы жҧмыс кестесі. 

4) Нҥкте ашудың бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Нҥктені ашу ҥшін сізде келесі қҧжаттама болуы керек: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

5) Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 қосалқы жайдың болуы; 
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 35 шаршы метрден кем емес ҥй-жай;  

 ҥй-жайдың жақсы желдетілуі; 

Инновацияларды енгізу. 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҽрбір қызмет тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар барабар болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты нҥкте ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 шығыс материалдар бағаларының ҿсуі; 

 нарықта ірі ойыншылардың пайда болуы, бҽсекелестіктің артуы; 

 жалдау ақысының ҿсуі; 

 экономикадағы дағдарыс салдарынан қызметтерге сҧраныстың 

тҿмендеуі. 

 

 

 

6. КҾЙЛЕКТЕРДІ ЖАЛҒА БЕРУ 

 

 

 

Бизнестің сипаттамасы  

Киімді жалға алу-экономиканың қҧлдырауы кезінде ҿзін жайлы 

сезінетін салалардың бірі. SHARED ECONOMY тҥрінің нарыққа келуі – бҧл  

тҧтынушыларзатты сатып алуды емес, пайдалануды қалауы. 
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Нарықты талдау  

АҚШ пен Еуропада кҿйлектерді жалға беру қызметі бҧрыннан 

сҧранысқа ие. Отандық нарықта бҧл идея енді ғана танымал болуда. 

Сондықтан ісін бастап жатқан кҽсіпкерлер ҥшін  бҧл салада бҽсекелестік 

тҿмен болғандықтан, ҿз орнын алуға мҥмкіндік бар. 

Ҽлеуметтік сауалнама деректері бойынша, Қазақстанда қала 

тҧрғындарының тек 30%-ы басқа адамдардың тҥрлі заттарын қайта 

пайдалануға дайын. Ал бҧл кҿйлектерді жалға беру қызметтерінің 

танымалдығын арттыра тҥседі. 

 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне қызмет кҿрсету кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі  

Сомасы  

1 Бизнеске бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды 

жалға алу 

теңге 2 045 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 39 
 

Бастапқы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 

2 Жабдық  500 000 

3 Киім сатып алу 1 000 000 

4 Жалдау  300 000 

5 Жарнама  25 000 

6 Жҿндеу  200 000 

Барлығы 2 045 000 

Жабдыққа жұмсалатын шығын 
№ Атауы  Қҧны,теңге 

1 Шамдар жҽне басқа да жарықтандыру элементтері 135 000 

2 Ілгіштер  (2 дана) 55 000 

3 Айналар  60 000 

4 Жиһаз  250 000 

Барлығы 500 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жалдау  300 000 

2 Гардероб толтыру 200 000 

3 Киімді химиялық тазалау жҽне жҿндеу 200 000 

4 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 350 000 
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жеке табыс салығы  

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200 000 

6 Жарнама  25 000 

7 Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығыжҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 15500 

Итого: 1 290 500 

 

Ай сайынғы кірістер 
№ Атауы   Ҿлшем 

бірлігі  

Сомасы 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  6 000 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 10 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 300 

4 Ҽлеуетті тҥсім теңге 1 800 000 

5 Пайда  теңге  509 500 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл қызметтерді кҿрсету ҥшін командада жҧмыс істей білу, білімге 

қҧмарлық, бастамашылық, сынитҧрғыдан ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді 

шеше білу сияқты дағдылар қажет. 

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сатупарақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

 Кҿйлектерді жалға берудің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (сауда-ойын-сауық орталықтарында, киім 

дҥкендерінің жанында, бренд дҥкендерінің жанында, сҧлулық салондарының 

жанында, фотостудиялардың жанында); 

 кҿлік тҧраңының болуы; 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

 клиенттік базаны сапалы жҥргізу; 

 ыңғайлы жҧмыс кестесі. 

  Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттамаларын алу киімді жалға беру орнын ашудың бастапқы 

кезеңі болып табылады. 

Киімді жалға беру орнын ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 



22 
 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ауданы 20 ш. м. кем емес ҥй-жай.Ең дҧрысы ҥй-жай бірнеше аймаққа 

бҿлінуі тиіс:  

 келушілерге арналған зал; 

 киімдерді сақтауға арналған қойма; 

 киім ҿлшейтін жерлер; 

 қызметкерлерге арналған ҥй-жайлар. 

Инновациялар енгізу 

 Бос уақыт, Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Киімді жалға беру агенттігін ашудыңкелесі тҽуекелдерібар: 

 маусымдылығы; 

 киімнің қайтарылмауы немесе бҥлінуі; 

   клиенттің сеніміне кіру уақытының ҧзақтығы. 

 

 

7. САЛМАҚТЫ ТҾМЕНДЕТУ ОРТАЛЫҒЫ 
 

 

Бизнестің сипаттамасы 

Салмақты тҿмендету орталығы - бҧл кҽсіби диеталар мен фитнес-

жаттықтырушылардың компаниясында арықтауға, сондай-ақ арнайы 

тренингтерден ҿтуге жҽне қажетті психологиялық кҿмек пен қолдау алуға 

тілек білдірушілерге берілген мҥмкіндік. 

Ҽрбір клиент осындай қызметке тапсырыс бере отырып, диета кезінде 

клиентке, оның тамақтану жҥйесіне, дене жҥктемелеріне, ішкі дҥниесіне 
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бақылау жасайтын жеке жаттықтырушыны қызметке алады. Ҽдетте, мҧндай 

қызметтерді кҿрсету тамаша нҽтижелерге ҽкеледі. 

 

 
 

Нарықты талдау 

Арықтау бҥгін ҽлемде жаһандық проблемалардың бірі болып табылады. 

Қазақстандағы ҽдеттегі тҽжірибе кҿрсеткендей, кҿптеген адамдар дене 

салмағын тҿмендетуге бағытталған тҥрлі дҽрі-дҽрмектерге жҥгінеді. Бірақ, 

денсаулыққа зиян келтіргеннен басқа, мҧндай препараттар нҽтиже бермейді. 

Сондықтан да еуропалық нарықта артық салмақтан арылуға ниетті адамдарға 

кҿмек кҿрсету қызметі бҧрыннан бері бар.  

Еуропалық ғалымдар біреудің кҿмегі арқылыарықтау ҿз бетінше 

арықтағанға қарағанда ҥлкен нҽтиже беретінін анықтаған. 

 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс  
Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне қызмет кҿрсету кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі  

Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға 

алу 

теңге 2 710 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6айдан бастап 

4 Тиімділігі % 21 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 200 000 

2 Жабдық  500 000    

3 Жҿндеу 300 000    

4 Жарнама  40 000 

5 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 
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6 Ҿнімдерді сатып алу  1500000 

7 Айналымдағы қаражат 150 000 

  Барлығы 2 710 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 200000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% 

- жеке табыс салығы 

150 000 

4 Шығын материалдары 1500000 

5 Жарнама  40000 

6 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200000 

7 Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығыжҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

13 500 

8 Басқа да шығындар 36 500 

Барлығы 2 160 000 
 

Ай сайынғы кірістер 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  2900 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 30 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 900 

4 Ҽлеуетті тҥсім теңге 2 610 000 

5 Пайда теңге  450 000 
 

Дағдыларды меңгеру  

Қызметтердің бҧл тҥрін кҿрсету ҥшін сертификат болуы керек немесе 

арнайы оқытудан ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларының білім беру 

қызметтері нарығында осы мамандық бойынша кҽсіби білім алатын кҿптеген 

курстар бар.  

Осындай қызметті ҿткізуге арналған сертификатты тиісті тестілеуден 

ҿткеннен кейін тамақтану институтының ҿкілдерінен алуға болады. 

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сатупарақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) орталықтың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

 клиенттік базаны сапалы жҥргізу; 
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 жҧмыстың ығайлы кестесі.  

    2) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу орталық ашудың бастапқы кезеңі болып табылады. 

Орталық ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3) Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 40 шаршы метрден кем емес бҿлме; 

 жайдың жақсы желдетілуі; 

Инновациялар енгізу 

 Бос уақыт, Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

• қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

• бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

• бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Салмақты тҿмендету орталығын ашуда келесі тҽуекелдері бар: 

 шығын материалдары бағасының ҿсуі; 

 нарықта ірі ойыншылардың пайда болуы, бҽсекелестіктің ҿсуі; 

 жалға алу бағасының артуы; 

 

 

 

8. ЙОГА СТУДИЯСЫ 
 

Бизнес сипаттамасы 

 

Қазір йога-салауатты ҿмір салтын ҧстанудың жҽне ҥлкен қалалардағы 



26 
 

стресспен кҥресудің кең тараған тҽсілі. Йога студияларындағы бизнес 

тҧрақтылығымен ерекшеленеді жҽне кҽсіпкерге пайда табудың тиімді 

ҽдісінің бірі болып табылады. 

Йога-студия – бҧл йога практикалық сабақтарына қолайлы жағдай 

жасайтын арнайы жабдықталған бҿлме. Йоганың ҿзіндік тарихы мен 

философиясын иеленген  кҿптеген бағыттары бар. 

Йога-студияның негізгі қызметі -кең таралған йога Айенгара ҽдісі, ең 

бастысы - йоганың қауіпсіз тҥрін меңгерген білікті жаттықтырушының 

адамдармен жҥргізетін топтық сабақтары болуы тиіс. 

 
 

 
 

Нарықты талдау 

Қазақстанда йогаға  сҧраныс 2000 жылдардың басынан басталып, бҥгінгі 

кҥнге дейін қарқын жалғасуда. Жетекші сарапшылардың деректеріне сҽйкес, 

елімізде ересек тҧрғындардың 2%-дан астамы йогамен айналысады. Йоганың  

сҽнге ҧласуына байланысты, йога-студиялар мен йога-орталықтар 

перспективалық бизнес тҥрі болып табылады. Йога принциптерін 

бҧрмалайтын жҽне халықтың денсаулығына зиян келтіретін кҽсіби емес 

жаттықтырушылар санының артуы бҧл саладағы теріс қҧбылыстың бірі. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Ол ҥшін 

ҥй-жайды жалға алу, бастапқы кезеңдердің шығындары есебінен жабылатын 

айналым қаражатын қалыптастыру шығындарын анықтау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 170 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай  3 айдан бастап 

4 Тиімділігі % 46 

Бастапқы салымдар  
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 250 000 

2 Жабдық жиынтығы 400 000    

3 Жҿндеу  300 000    
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4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат беру қҧжаттарын дайындау 20 000 

6 Айналым қаражаты 150 000 

  Барлығы 1 170 000 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 250000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (5адам) 

600 000 

4 Жабдық  400000 

5 Жарнама  40000 

6 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200000 

7 Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығыжҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

22 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

  Барлығы 1 562 000 
 

Ай сайынғы кірістер 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Саны  

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  2000 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 38 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 5 

4 Ҽлеуетті тҥсім адам 1140 

5 Кіріс  теңге  2 280 000 

6 Пайда теңге  718 000 

 

Бҧл бизнес тҥрін қолға алған кҽсіпкердің алдында туындауы мҥмкін 

қиындықтар: қызметтерге сҧраныстың экономикалық жағдайға жҽне 

халықтың кіріс деңгейіне тікелей тҽуелділігі, білікті қызметкерлерді іріктеу, 

қҧжаттаманы ресімдеу, бақылаушы органдардың қызметі, саладағы мықты 

бҽсекелестік. 

Дағдыларды меңгеру  

Қызмет кҿрсетудің осы тҥрін іске асыру тиісті жҧмыс дағдыларының 

болуын кҿздейді. Сондықтан, Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері 

нарығында осы мамандық бойынша кҽсіби білім алуға арналған кҿптеген 

курстар бар. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сатупарақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

 

Маркетингтік стратегия. 

1) орталықтың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 
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 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету); 

 клиенттік базаны сапалы жҥргізу; 

 жҧмыстың ығайлы кестесі болып табылады. 

2) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу орталық ашудың бастапқы кезеңі болып табылады. 

Орталық ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық судың болуы; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 50 шаршы метрден кем емес бҿлек бҿлмелер; 

 жайдың жақсы желдетілуі; 

 

Инновация енгізу. Бос уақыт, Кассалық аппарат; электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Студияның баға саясаты келесі іс-шараларды кҿздеуі тиіс:  

- бҽсекелестердің бағасына бағдарлау. Бастапқы кезеңде сабақ қҧны қала 

нарығы бойынша орташадан тҿмен болады; 

-  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Осы қызметті іске асыруда келесі тҽуекелдер бар: 

 кҿрсетілетін қызмет сапасының тҿмендігі; 

 нарықта бҽсекелестердің пайда болуы; 

 жалға алу бағасының артуы; 
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9.МОДЕЛЬДІК АГЕНТТІК 
 

Бизнестің сипаттамасы 

Қазіргі кезде кҽсіпкерліктің танымал бағыттарының бірі - модельдік 

бизнес болып табылады. Шын мҽнінде, ол жарнама жҽне сҽн саласында 

жҧмыс істеуге ниетті жастарды оқытуға бағытталған мамандандырылған 

курстар болып табылады. Бҧдан басқа, агенттік тҥнгі клубтарда тҥрлі 

акциялар ҿткізу, фотосессиялар, соның ішінде жарнама сияқты тҥрлі сҽн 

кҿрсетіліміне модельдер ҧсынады. 

Негізінен модельдік агенттіктер дефиле ҥшін модель ҧсыну арқылы 

ақша табады. Бҧл ретте осындай келісімшарттар кезінде табыстың негізгі 

ҥлесін агенттік алады. 

Бизнес форматы. Агенттік осындай форматтардың бірі бойынша 

ҧйымдастырылуы мҥмкін: ҽдеттегі модельдер мектебі; 16 жасқа дейінгі 

балаларға арналған модельдер курстары; 16 жастан жҽне одан жоғары 

болашақ модельдер жиналатын жергілікті модельдік агенттік; ел ауқымының 

ірі агенттігі; модельдерді шетелге жҧмысқа орналастыруға бағытталған 

халықаралық форматтағы агенттік. 

 
 

 
 

Нарықты талдау 

Соңғы жылдары Қазақстанда ірі сҽн индустриясының дамуына 

байланысты модельдік агенттіктер ҿз беделін киім нарығында ғана емес, 

жалпы модельдің кҽсіби беделін нығайтты.  

Бҥгінде модельдік бизнестегі бірыңғай тарифтік саясат агенттіктің тар 

шеңберде бҽсекелесуіне алып келеді. Олардың ҽрқайсысы ҿз модельдері 

типіне бағытталған. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс  
Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне қызмет кҿрсету кҿлемі жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 410 000 

2 Шығынсыздық нҥктесіне шығу мерзімі ай 1  

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4 

4 Тиімділігі % 43 
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Бастапқы салымдар  
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 

2 Жабдық  800 000 

3 Киім сатып алу 1 000 000 

4   Жалдау  350 000 

5 Жарнама  40 000 

6 Жҿндеу  200 000 

Жиыны  2 410 000 

Модельдік агенттіктің негізгі міндеті болашақ модельдерді оқыту, 

сондай-ақ одан ҽрі олардың неғҧрлым талантты жастарды жҧмысқа 

орналастыру болып табылады. БАҚ пен теледидардағы жарнама ҽлеуетті 

клиенттерге ҿзі туралы мҽлімдеудің ең жақсы тҽсілі болады. Агенттікті 

ашпас бҧрын жарнамалық компанияға жҥгінуге болады, сондай-ақ ҿз сайтын 

қҧру қажет. 

Модельдік агенттікке арналған жабдықтың ең аз жиынтығы тҿмендегі 

кестеде келтірілген. 

Жабдыққа және басқаларға жұмсалатын шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Тіркеу орны 130 000 

2 Фотографтың орнын орналастыру  150 000 

3 Стилист, визажист жҽне шаштаразға арналған жабдықтар 300 000 

4 Диетологтың кабинеті 100 000 

5 Басшының кабинеті 120 000 

  Жиыны 800 000 

 

Кез келген ҧйымның жҧмысы сияқты модельдік агенттікке ҿз 

менеджері, бухгалтері жҽне хатшысы қажет. Кем дегенде хореограф; 

шаштараз; визажист; психолог жҽне актерлік шеберлік оқытушысы сияқты 

мамандар қажет. 

Қызметкерлердің орташа жалақысы салық пен зейнетақы аударымдарын 

есепке алғанда 120 мың теңгені қҧрайды, бҧл бастапқы бекітілген айлықақы 

екенін айта кету керек. Осы жобаны сҽтті іске асыру кезінде, атап айтқанда 

шарттар жасасқан жағдайда, қызметкерлердің жалақысы нарыққа сҽйкес 

кҿбейетін болады. 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Алаңды жалға алу 350000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы ( 5 адам) 

700 000 

4 Жарнама  40000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200000 

6 Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығыжҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 12 000 

7 Басқа да шығындар 20 000 

  Жиыны  1 342 000 
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Модельдік агенттіктің қызмет кҿрсетуі тҿменде кестеде кҿрсетілген. 

Модельдік агенттік ҧсынатын қызметтерінің орташа саны 9 тҥрді қҧрайды. 

Мысалы, егер айына 9 адам 80 мың теңгеден білім алатын болса, онда жалпы 

сома 720 мың теңге кҿлемінде болады. 

Модельдік агенттіктің ҧсынатын қызметтері бойынша кірістердің жалпы 

сомасы 1 920 мың теңгені қҧрайды.   

 

Модельдік агенттік ұсынатын қызметтер және олардың құны 

№ 

Қызметтер 
Оқыту курстары 

Қҧны, 

теңге 

Кҿрсетілген 

қызметтер саны 

Ҿлшем 

бірлігі 
Саны  

Саны  теңге 

1 Модельдерді оқыту ай 9 80000 9 720000 

2 

Фотоға тҥскен кезде дҧрыс іс қимыл 

жасауға оқыту 

ай 
2 25000 8 200000 

3 Стилистикаға оқыту ай 2 20000 8 160000 

4 Дефилеге оқыту ай 2 18000 9 162000 

5 

Фотосессияларға модельдерді 

ҧсыну 
сағат 1 11 800 30 354000 

6 

Жарнамалық тҥсірілімдерге 

модельдерді ҧсыну 
сағат 1 12 000 10 120000 

7 Банкет, тҧсаукесерлерге қатысу сағат 1 12 000 17 204000 

  
     

1920000 

 

 

Ай сайынғы кірістер 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек  теңге 60000 

2 Айына келушілердің орташа саны адам 32 

3 Кіріс   теңге 1 920 000 

4 Пайда  теңге 578 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнесті бастау ҥшін оқытудан ҿту керек. Кҽсіби оқыту қызметтерін 

ҧсынатын кҿптеген мектептер мен курстар бар. Алайда, кҿптеген клиенттер 

ҥшін оқуды аяқтағаны туралы сертификаттың болуы ҿте маңызды екенін есте 

ҧстаңыз.  

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,сайт, landing-page сатупарақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, 

журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Агенттіктің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері; 
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 кҿлік тҧрағының болуы;  

  жайлы атмосфера (жағымды қарым-қатынас, жалықтырмайтын 

фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету); 

 клиенттік базаны сапалы жҥргізу; 

 жҧмыстың ығайлы кестесі болып табылады. 

2) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу агенттікті ашудың бастапқы кезеңі болып табылады. 

 Агенттік ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖШС тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 100 шаршы метрден кем емес бҿлек бҿлмелер; 

 жайдың жақсы желдетілуі; 

Инновация енгізу.Бос уақыт, кассалық аппарат; электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

• қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

• бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

• бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сайболуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Модельдік агенттікті ашуда келесі тҽуекелдер бар: 

 нарықта ірі қатысушының пайда болуы, бҽсекелестіктің ҿсуі; 

 жалға алу бағасының артуы; 

 экономикадағы дағдарыстық қҧбылыстар нҽтижесінде қызметке 

сҧраныстың тҿмендеуі  
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Азық-түлік өнеркәсібі 

 

10. СМУЗИ-БАР  

 

Бизнес сипаттамасы 

Смузи-жемістен, кҿкҿністен, сҥттен немесе йогурттан жасалған,қою 

қоймалжынкоктейль. Ал смузи-бар – ол ассортименті қҧрамында шырыны 

бар жаңа сусындардан жҽне басқа да пайдалы тағамдардан тҧратын 

жылжымалы немесе тҧрақты қоғамдық тамақтану пункті. Смузи 

талғампаздары оны заманауи тағам тҥрі деп санайды: ол сусын деп 

аталатындай жеткілікті тҥрде сҧйық емес, бірақ тағам деп атайтындай қою да 

емес. Қҧрамына байланысты ҽртҥрлі болуы мҥмкін, смузи аз калориялы, 

сондай-ақ қҧнарлы болғандықтан толыққанды тамақ ішуді алмастырады. 

Сондықтан салауатты ҿмір салты мен дҧрыс тамақтануды ҧстанушылардың 

артуы смузи-барлардың танымалдығының ҿсуіне ықпал етті. 

Нарықты талдау  

Қазіргі кезде Қазақстанда қоғамдық тамақтану мҽдениетінің белсенді 

дамуы байқалуда. Мекемелер санының қарқынды ҿсуі мен ҧсыныстың 

тҥрлілігі қазақстандықтардың ҥйден тыс жерде тамақтану дағдырысн 

қалыптастырып, ол ҽдетке айналуда.  

Сарапшылар шағын дҽмхана мен фаст-фуд орындары сегментінде 

нарықтың дамуын жҽне инвестициялық белсенділіктің ҿсуін болжайды. 

Фаст-фуд сегменттерінің бірі-смузи-барлар. Мҧндай бизнес моделіне 

сҧраныс жеткілікті, алайда бҧл бизнес тҥрі фаст-фудтың басқа форматтары 

сияқты кең тарала қоймаған. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 

 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 270 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай от 3 

 4 Тиімділігі % 27 

 

Бастапқы салымдар 
 № Атауы  Стоимость, тенге 

1 1-айда сауда алаңын жалға алу 250 000 

2 Сауда алаңының жабдығы 500 000 

3 Ҿндірістік жабдықтар 200 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 200 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 
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6 Шикізат сатып алу 500 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

  Барлығы 1 270 000 
 

 

Ай сайынғы шығындар 

№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 250000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы ( 3 адам) 

560 000 

4 Шикізат сатып алу 300000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама  40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 100000 

8 Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығыжҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 19 800 

9 Басқа да шығындар 30 000 

 

Барлығы 1 419 800 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Қлшем 

бірлігі 

Саны  

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  1200 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 50 

4 Айына келушілердің орташа саны адам 1500 

5 Ҽлеуетті тҥсім теңге  1 800 000 

6 Пайда теңге  380 200 

 

Дағдыларды меңгеру  

Қызметтің осы тҥрін табысты жҥргізу ҥшін командада жҧмыс істей білу, 

білуге қҧмарлық, бастамашылық, сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше 

білу сияқты дағдылардың болуы керек. 

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сатупарақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия.  

1)Бардың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

• жоғары рентабельділігі, 80%-ға жету жиі; 

 фаст-фуд сегментіндегі жаңа формат; 

 дҧрыс тамақтануды насихаттау; 

 бастапқы салымдардың тҿмен деңгейі; 

 сауда нҥктесін орналастыру ҥшін жеткілікті алаң 4-6 ш. м.; 

 органикалық жҽне жаңа сығылған сусындарды дайындаудың 

қарапайым технологиясы; 

 ҿнімге сҧраныстың жыл бойы сақталуы: жазда шҿлді басатын салқын 
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сусындар, қыста-витаминді коктейльдер сҧранысқа ие.  

  2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат беру қҧжаттарын алу осы бизнесті ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

Бар ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 сауда ҥйінде 5 шаршы метрден кем емес ҥй-жайдың болуы; 

 ҥй-жайдың жақсы желдетілуі; 

Инновация енгізу. 

Бос уақыт, Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

• қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

• бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

• бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Смузи-барды ашуда келесі тҽуекелдер бар: 

 ҿңірдегі экономикалық жағдайдың нашарлауы жҽне сатып алу 

қабілетінің тҿмендеуі; 

 жалдау ақысын кҿтеру жҽне коммуналдық қызметтердің қымбаттауы; 

 мекеменің беделін жоғалтуы; 

 жергілікті тҧрғындардың салауатты тамақтануға деген 

қызығушылығының тҿмендігі; 

 форс-мажорлық жағдайлар  
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11.КАРАМЕЛЬ ҚҦЙЫЛҒАН ЖЕМІСТЕР 

 

Бизнес сипаттамасы  

Карамель қҧйылған жемістер-тартымды ҿнім, оның жасалу жолы 

қарапайым, салымы ең аз жҽне тиімділігі жоғары бизнес. Сондықтан, 

карамель қҧйылған жемістер сату бизнесінтіпті жаңадан бастап жҥрген 

кҽсіпкер де жҥргізуі мҥмкін.   

Ең бастысы – жемістерді дҧрыс таңдау. Негізінен бҧл қышқыл-тҽтті 

жҽне тҽтті кҥзгі жҽне жемістің қысқы сорттары -гренни смит, айдаред, 

джоннаголд жҽне т.б.жазғы сорттардың сақталу мерзімі қысқа болуына 

байланысты қажет емес. 
 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстан қалаларындағы кҿше тағамының нарығының ҽлеуеті мол, 

бірақ карамель қҧйылған жемістерге сҧраныс ҿсуде. Бҧл тҽтті тамақ 

тҥрікҿптеген елдерде танымал, карамель  қҧйылған алма барлық мерекеде 

болатын тағам тҥрі. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  
1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 900 000 
2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 
3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай  3айдан бастап 
 4 Тиімділігі % 45 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда сауда алаңын жалға алу 200 000 

2 Сауда алаңының жабдығы         250 000    

3 Ҿндірістік жабдық 190 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 



37 
 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Шикізат сатып алу 120 000 

7 Айналым қаражаты 70 000 

  Барлығы 900 000 

Жабдыққа жұмсалатын шығын 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Карамелизатор 120 000 

2 Алманы таяқшаға тҥйреуге арналған қондырғы  40 000 

3 Басқа кҿмекші қҧралдар 30 000 

  Барлығы 190 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Алаңды жалға алу         200 000    

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы ( 2 адам) 

200 000 

4 Шикізат сатып алу 150000 

 5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама  40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 70000 

8 Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығыжҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 13 000 

9 Басқа да шығындар 30 000 

  Барлығы 823 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Саны  

1 Орташа чек теңге  500 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны дана 80 

4 Айына келушілердің орташа саны дана  2400 

5 Ҽлеуетті тҥсім теңге  1 200 000 

6 Пайда теңге  377 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін кҿп дағды қажет емес, ҿйткені бҧл карамель 

қҧйылған жемістерді дайындаудың технологиясы қарапайым. 

Сонымен қатар, Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері 

нарығында осы мамандық бойынша кҽсіби білім алу курсынан ҿтуге болады. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сатупарақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия 

а. ҿндіру жҽне сату нҥктесінің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

• жоғары рентабельділігі, 80%-ғадейін; 

 дҧрыс тамақтануды насихаттау; 

 бастапқы салымдардың тҿмен деңгейі; 

 сауда нҥктесін орналастыру ҥшін жеткілікті алаң 4-6 ш. м.; 
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 карамель қҧйылған жемістерді дайындаудың қарапайым технологиясы; 

 ҿнімге сҧраныстың жыл бойы сақталуы.  

  Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу сауда нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

Сауданҥктесінашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 сауда орталығында 5 шаршы метрден кем болмайтын ҥй-жайдың 

болуы; 

 жайдың жақсы желдетілуі; 

 келушілердің жоғары трафигі; 

 белсенді мақсатты аудиторияның жиналуы (ата-аналар балаларымен). 

Инновация енгізу. Бос уақыт, Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽрбір тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу талап етіледі. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл 

тҿмен баға қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Карамель қҧйылған жемістерді жасау алгоритмі: 

 жаңа піскен алманы мҧқият жуу қажет; 

 глазурь дайындау керек;  

 алманы таяқшаға тҥйреп, карамель қҧюҥшін глазурьға салу керек; 

 қаңылтыр табаға май жағып, оған карамель қҧйылған алманы салу 

керек; 

 десерт топпингпен: кокос тҥйіршегі, тҥрлі-тҥсті драже немесе 

ҧсақталған жаңғақпен безендіріледі. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторы 

Бҧл бизнес тҥрін ашуда келесі тҽуекелдер бар: 

 шикізатты сақтаудың қысқа мерзімі; 

 жеткізушілермен жҧмыс. Сондықтан жақсы жеткізушілерді таңдап, 
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жемістерді сатып алуды дҧрыс жолға қою ҧсынылады.  

 

 

12. ПИЦЦЕРИЯ 
 

Бизнес сипаттамасы  

Пицца-бҧл дҥниежҥзіне танымал жҽне зор ҥстеме «бағада» сатылатын 

тағам. Пицца бҥкіл ҽлемде сҧранысы жоғары тағам тҥрі. Ҽрбір минут сайын 

тек Қазақстанның ҿзінде пиццаның 50-ден астам бҿлігі сатылады.  

Негізгі тҧтынушы - қымбат мейрамханаларда тамақтануға мҥмкіндіктері 

жоқ 18-27 жас аралығындағы жастар болып табылады. 

Нарықты талдау  

Жыл сайын Қазақстанда қоғамдық тамақтану нарығы 25% - ға ҿсуде, бҧл 

ісін жаңа бастаған кҽсіпкерлердің бҧл саладағы белсенділігін едҽуір 

тҿмендетеді. Сарапшылардың деректері бойынша, олар ҥшін аталған 

бизнесте бҧл шектің қашанда практикалық негіздемесі жоқ. Мысалы, кафе-

пиццериялар арасында айқын кҿшбасшылар жоқ,бҧл жаңа кҽсіпкерлердің 

осы нарықта белгілі бір орынға ие болу мҥмкіндіктерін арттырады. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 5 107 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 7айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 45 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда сауда алаңын жалға алу 800 000 

2 Сауда алаңының жабдығы       3 087 000    

3 Ҿндірістік жабдық  600 000    

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Шикізат сатып алу 250 000 

7 Айналым қаражаты 300 000 

  Барлығы 5 107 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Алаңды жалға алу          800 000    
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2 Коммуналдық шығындар  50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы ( 2 адам) 

800 000 

4 Шикізат сатып алу 450000 

 5 Айналым қаражаты 400 000 

6 Жарнама  40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

25 000 

9 Басқа да шығындар 30 000 

  Барлығы 2 795 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Сомасы 

1 Орташа чек теңге  1200 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны дана 100 

4 Айына келушілердің орташа саны дана 3000 

5 Ҽлеуетті тҥсім теңге  3 600 000 

6 Пайда  теңге  805 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнес белгілі бір жҧмыс дағдыларының болуын талап етеді, 

сондықтан кҽсіпкерлер оқытудан ҿтуі қажет. Қазақстанда қоғамдық 

тамақтану орнын ҧйымдастыру жҽне тамақ ҿндіру технология саласында 

кҽсіби білім беру қызметін кҿрсететін кҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сатупарақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия  

1) Пиццерияның  негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бизнестің жоғары рентабельділігі (60%-ға дейін); 

 салымдардың жылдам ҿтелетіні; 

 қызметкерлердің ҥлкен штаты қажет еместігі; 

 аз қамтылған сала; 

 пиццаға деген сҧраныстың жоғары болуы, ол тҧрақты жоғары пайданы 

қамтамасыз етеді; 

 сала ҥшін салымдардың салыстырмалы аз сомасы қажет; 

 ҽлеуеті мол фастфуд форматы; 

 ҿндіріс технологиясының қарапайымдылығы. 

2) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 
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 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік;  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 120 ш.м шамасындағы орын; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жасанды жҽне табиғи желдетудің болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы; 

 қосымша бҿлмелердің болуы (қойма жайы, санторап, қызметкерлерге 

арналған бҿлме); 

 сауда жҽне ойын-сауық орталықтарына жҽне кеңсе ғимараттарына 

жақын орналасуы. 

Инновация енгізу. Бос уақыт, Кассалық аппарат; электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің сатылымын сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

• қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

• бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

• бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету. Алайда, бағалар 

сайма-сай, қалта кҿтерерлік болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Кез келген бизнес сияқты пиццерия ашу кҿптеген тҽуекелдермен 

байланысты. Егер оларды алдын ала болжап, уақытында бақылау шараларын 

қолданса, қолайсыз салдарлардан қҧтылуға болады. Негізгі тҽуекелдердің 

арасында: 

 орынды сҽтсіз таңдау; 

 шикізатқа, сапасыз шикізатқа бағаның артуы,  жосықсыз 

жеткізушілер; 

 бҽсекелестердің нарықтағы ҽрекеті;  

 ҥй-жайды жалға беруден бас тарту немесе жалдау қҧнының кҿтерілуі;  

 тҿлемге қабілетті сҧраныстың тҿмендеуін атап ҿтуге болады. 
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13. АСХАНА 
 

Бизнес сипаттамасы  

Асхана – бҧл негізгі ҥш тағам тҥрімен толыққанды тамақтану (тҥскі ас) 

ҥшін кҿпшілікке қол жетімді немесе аспаздық ҿнімдер ҿндіретін жҽне 

сататын белгілі бір контингентке қызмет кҿрсететін қоғамдық тамақтану 

кҽсіпорның тҥрі. Осыған орай, қоғамдық тамақтану орнын ҧйымдастыру 

жаңа бастаған кҽсіпкер ҥшін тиімді кҽсіп болып табылады. 

Негізгі тҧтынушылары - қымбат мейрамханаларда тамақтануға 

мҥмкіндігі жоқ адамдардың барлық санаттары. 

 

Нарықты талдау  

Жыл сайын Қазақстандағы қоғамдық тамақтандыру нарығы 25% ҿсуде, 

бҧл жаңадан келген кҽсіпкерлердің белсенділігін айтарлықтай тҿмендетеді. 

Сарапшылардың пікірінше, олар ҥшін бҧл шама бҧл бизнесте ҽрдайым 

практикалық негіздеме бола бермейді. Мҽселен, асханалардың ішінде 

клиенттер талғамдары мен тҿлем қабілеттілігіне сҽйкес келетіндер ҽрдайым 

кездесе бермейді, бҧл жаңа кҽсіпкерлердің осы нарықта белгілі бір орынды 

иелену мҥмкіндігін арттырады. 

 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындарын жабатын айналым капиталын қалыптастыруға 

кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 4 090 000 

2 Шығынсыздық кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 8 

 4 Табыстылық %    21,1    
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда сауда алаңын жалға алу  800 000 

2 Сауда алаңын жабдықтау    2 000 000    

3 Ҿндірістік жабдық 600 000 

4 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамасын дайындау 40 000 

6 Шикізатты сатып алу 300 000 

7 Айналым қҧралдары 300 000 

  Барлығы 4 090 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
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1 Ҥй-жайды жалға алу       800 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (2 адам) 

840 000 

4 Шикізатты сатып алу 300000 

 5 Айналым қҧралдары 300 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру, кҥзет) 200000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 17 000 

9 Басқа шығындар 30 000 

  Барлығы  2 577 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері  

1 Орташа чек  теңге  800 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 130 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 3900 

4 Кіріс   теңге  3 120 000 

5 Пайда  теңге  543 000 
 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнес белгілі бір жҧмыс дағдыларын қажет етеді, сондықтан 

кҽсіпкерлерге оқу керек. Қазақстанда тамақ ҿндірісін ҧйымдастыру жҽне 

технология саласында кҽсіптік білім беру қызметтерін ҧсынатын кҿптеген 

курстар бар.  

 

Басқару құралдары  

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағы, контекстік жарнама, журналдар, жарнамалар 

жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

2) Асхананың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бизнестің жоғары табыстылығы (60%-ға дейін); 

 салымдардың тез қайтарымы; 

 қызметкерлердің кҿп санын қажет етпейді; 

 сала ҥшін салымдардың салыстырмалы аз сомасы. 

3) Асхана ашудың бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттар алу.  

Асхана нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттама болуы керек: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 



44 
 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар:  

 шаршы кҿлемі 120 ш. м.; 

 тҧрақтың болуы; 

 жасанды жҽне табиғи желдетудің болуы; 

 кҽріздің болуы; 

 қосымша бҿлмелердің (қойма, жуынатын бҿлме, қызметкерлер 

бҿлмесі) болуы; 

 сауда орталықтары мен кеңсе ғимараттарына жақын орналасуы. 

Инновация енгізу. Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Бҧл бизнесті сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер мен бағалар тізімін қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып, бағаларды тҿмендету. Алайда, бағалар 

барабар болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты асхананы ашу кҿптеген тҽуекелдерге 

байланысты. Егер олар алдын-ала болжанса жҽне қарсы шаралар уақтылы 

қолданылса, жағымсыз салдарларды болдырмауға болады. Негізгі 

қауіптердің қатарында: 

 орынды дҧрыс таңдамау;  

 шикізат бағасының кҿтерілуі, жосықсыз жеткізушілер, сапасыз 

шикізат; 

 бҽсекелестердің реакциясы; 

 ҥй-жайды жалға беруден бас тарту немесе жалдау қҧнын арттыру;  

 тҿлеуге қабілетті сҧраныстың тҥсуі.  

 

 

 

14. СУШИ БАР 

 
 

Бизнес сипаттамасы  

1 миллионнан астам халқы бар қалада қоғамдық тамақтану қызметтерін 

ҧсыну ҥшін суши-маркет ашу жеке ісін жаңадан бастаушы кҽсіпкерлер ҥшін 
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пайдалы іс болып табылады. Суши-маркет ҿзін жапон тамағының негізіндегі 

фастфуд ретінде ҧсынады жҽне арал тҥріндегі павильон форматында 

ашылады. Мекеме тамақты ҿзімен бірге алып кету жҽне тапсырыстарды 

жеткізуді қамтиды. 

Негізгі қҧқынушылары - бҧл суши ҧнататын барлық жастағы адамдар. 

Нарықты талдау  

Жыл сайын Қазақстандағы қоғамдық тамақтандыру нарығы 25% ҿсуде, 

бҧл жеке ісін жаңадан бастаған кҽсіпкерлердің белсенділігін айтарлықтай 

тҿмендетеді. Сарапшылардың пікірінше, олар ҥшін бҧл шамааталған 

бизнесте ҽрдайым практикалық негіздеме бола бермейді. Мысалы, суши-

барлардың арасында нақты кҿшбасшылар жоқ, бҧл ісін жаңа бастаған 

кҽсіпкерлердің осы нарықта белгілі бір орынды иелену мҥмкіндігін 

арттырады. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындарын жабатын айналым капиталын қалыптастыруға 

кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 1 940 000 

2 Шығынсыздық кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4 

 4 Табыстылық %   50,4    
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда сауда алаңын жалға алу 300 000 

2 Сауда алаңын жабдықтау        900 000    

3 Ҿндірістік жабдық        300 000    

4 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамасын дайындау 40 000 

6 Шикізатты сатып алу 200 000 

7 Айналым қҧралдары 150 000 

  Барлығы 1 940 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу        300 000    

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (2 адам) 

360 000 

4 Шикізатты сатып алу 150000 

 5 Айналым қҧралдары 100 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру, кҥзет) 60000 
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8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 17 000 

9 Басқа шығындар 30 000 

  Барлығы  1 077 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері  

1 Орташа чек  теңге 1200 

2 Кҥніне сатудың орташа кҿлемі дана 45 

3 Айына сатудың орташа кҿлемі дана 1350 

4 Кіріс   теңге 1 620 000 

5 Пайда  теңге 543 000 
 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнес белгілі бір жҧмыс дағдыларын қажет етеді, сондықтан 

кҽсіпкерлерге оқу керек. Қазақстанда тамақ ҿндірісін ҧйымдастыру жҽне 

технология саласында кҽсіптік білім беру қызметтерін ҧсынатын кҿптеген 

курстар бар.  

 

Басқару құралдары  

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағы, контекстік жарнама, журналдар, жарнамалар 

жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Бардың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бизнестің жоғары табыстылығы (60%-ға дейін); 

 салымдардың тез қайтарымы; 

 қызметкерлердің кҿп санын қажет етпейді; 

 ҽлеуетті бағыты тар; 

 сушиға сҧраныс жоғары, бҧл тҧрақты жоғары пайданы қамтамасыз 

етеді; 

 сала ҥшін салымдардың салыстырмалы аз сомасы; 

 фастфудтың болашағы бар форматы; 

 ҿндірістің қарапайым технологиясы; 

2) Сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында (ХҚКО) тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 шаршы кҿлемі шамамен 12 ш. м.; 
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 тҧрақтың болуы;  

 жасанды жҽне табиғи желдетудің болуы; 

 кҽріздің болуы; 

 қосымша бҿлмелердің (қойма, жуынатын бҿлме, қызметкерлер 

бҿлмесі) болуы; 

 сауда орталықтары мен кеңсе ғимараттарына жақын орналасуы. 

Инновация енгізу. Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімді сҽтті сату ҥшін келесі іс-шаралар қолданылады: 

 қызметтер мен бағалар тізімін қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып, бағаларды тҿмендету. Алайда, бағалар 

барабар болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты суши бар ашу кҿптеген тҽуекелдерге 

байланысты. Егер олар алдын-ала болжанса жҽне қарсы шаралар уақтылы 

қолданылса, жағымсыз салдарларды болдырмауға болады. Негізгі 

қауіптердің қатарында. 

 орынды дҧрыс таңдамау;  

 шикізат бағасының кҿтерілуі, жосықсыз жеткізушілер, сапасыз 

шикізат; 

 бҽсекелестердің реакциясы; 

 ҥй-жайды жалға беруден бас тарту немесе жалдау қҧнын арттыру;  

 тҿлеуге қабілетті сҧраныстың тҥсуі. 

 

 

15. ВЕНДИНГ 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Вендинг аппараттары арқылы жҥргізілетінбизнес - бҧл пассивтітабыс, 

сіз қызметкерлерге жалақы тҿлемейсіз, тіпті жалға алу тҿлемін тҿлемейсіз 

десек те болады. Бҧл бизнестішындыққа айналдыруға болатын жолдарды 

анықтайық. 

Вендинг бизнесі (Vending machine) – бҧл вендинг автоматтардың, яғни 

ҽр тҥрлі тауарларды сатуға арналған, бҿлек тҧрған аппараттардың жҧмысына 
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негізделген бизнес.  

Вендинг аппараттың нақты қаржылық артықшылықтары шартты-

тҧрақты шығындарды ҥнемдеуден қҧрылады-негізінен бҧл қызмет кҿрсетуші 

қызметкердің жалақысы мен жалақысынан ҧсталатын аударымдарды 

ҥнемдеу жҽне сауда алаңдарын жалға алуды ҥнемдеу. 

 

 
Нарықты талдау  

Вендинг автоматтар арқылы сауда жасау бҥкіл ҽлемде жоғары 

технологиялық, тиімді жҽне жоғары табысты бизнес болып табылады. Бҥгін 

вендинг бҿлшек сауданың балама арнасы ретінде дамып келеді. Батыс 

сарапшыларының бағалауы бойынша, Қазақстандағы вендингтік қызметтер 

нарығы енді  қалыптасуда жҽне нарықта ҿте тартымды бизнес болып 

табылады. Оныстатистика да дҽлелдейді. Қазіргі уақытта Қазақстанға 2000-

нан астам вендингтік бірлік ҽкелініп, орнатылған. Бҧл Еуропа елдеріндегі 

салыстырмалы кҿрсеткіштерден мың есе аз. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықтарды сатып алуға, тауарларды бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 3 460 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 7 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 57 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 80 000 

2 Жадбық жиынтығы 3 000 000 

3 Кҿлік логистикасына жҽне аппаратты орнатуға жҧмсалатын 

шығындар  80 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 30 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Тауар сатып алу 250 000 
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Барлығы 3 460 000 
 

Ай сайынғы шығындар 

№ Атауы  Стоимость, тенге 

1 Ҥй-жайды жалға алу          80 000    

2 Вендинг-аппараттарға техникалық қызмет кҿрсету қызметтері  50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (2 адам) 

280 000 

4 Тауар сатып алу 250000 

5 Аммортизация 81 000 

6 Жарнама  40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,кҥзет) 80000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

25 000 

9 Басқа да шығындар 30 000 

  Барлығы 916 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Саны  

1 Орташа чек теңге  300 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны дана 160 

4 Айына келушілердің орташа саны дана 4800 

5 Ҽлеуетті тҥсім теңге  1 440 000 

6 Пайда  теңге  524 000 
 

Дағдыларды меңгеру  

Қызметтің осы тҥрін табысты жҥргізу командада жҧмыс істей білу, білім 

қҧмарлық, бастамашылық, сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу 

сияқты дағдылардың болуын кҿздейді. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сатупарақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия 

1) Автоматтың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бизнестің жоғары рентабельділігі (60%-ға дейін); 

 салымдардың жылдам ҿтелімділігі; 

 қызметкерлердің ҥлкен штаты қажет еместігі; 

 аз қамтылған сала; 

 сала ҥшін салымдардың салыстырмалы аз сомасы; 

 перспективалы формат; 

 қарапайым ҿндіріс технологиясы болып табылады. 

2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

3) Сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 
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 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік;  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 шамамен 8 ш.метрлік орын; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жасанды жҽне табиғи ауа алмастыру желісінің дҧрыстығы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы; 

 сауда жҽне ойын-сауық орталықтарына жҽне кеңсе ғимараттарына 

жақын орналасуы. 

Инновация енгізу. Бос уақыт, Кассалық аппарат; электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің сатылымын сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

• қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

• бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

• бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету. Алайда, бағалар 

сайма-сай, қалта кҿтерерлік болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Бҧл бизнесті ашуда келесі тҽуекелдер бар: 

 ҽлеуетті клиенттердің тығыз трафигі орындарында нарықта 

салыстырмалы тҥрде жоғары бҽсекелестік; 

 нарықтағы вендинг-машиналарға арналған шығын материалдары, 

ҿнімдер, жиынтықтаушы бҿлшектер бағасын арттыру; 

 жалдау ақысын кҿтеру / жалға алу шартын бҧзу; 

 клиенттердің негізгі мақсатты тобының сатып алу қабілетінің 

тҿмендеуі. 

 

 

16.«КОФЕ ҾЗІМЕН БІРГЕ» САТУ 
 

Бизнес сипаттамасы  

«Кофе ҿзімен бірге» - бҧл Қазақстанда кофетҧтыну легіне сай ҿсіп келе 

жатқан бизнес тҥрі. Бҧл тауар ҿтімділігі жақсы орындарда орналасқан шағын 



51 
 

дҥңгіршектер немесе кез келген адам пластикті стакандарда сапалы сусын 

сатып алып, ҿзімен бірге алып кете алатын сауда/бизнес орталықтарындағы 

орындар. Бҧл бизнес форматы  тҧтынушыға арнайы орынды, сондай-ақ 

бизнес иесінің жеке ас бҿлемесін қарастырмайтын бизнес тҥрі. 
 

 

 
 

Нарықты талдау  

Кофе танымал сусын болып табылады жҽне оны тҧтыну жыл сайын ҿсіп 

келеді. Қазақстанда кофе тҧтыну мҽдениеті дамуда. Кҿп адамдар ҥйден тыс 

жерде кофе ішуді қалайды. Сараптамалық бағалаудың деректері бойынша, 

кофені тҧтыну кҿлемі жыл сайын 30-50% - ға ҧлғаюда.  

Кофе нарығының статистикасы «Кофені ҿзіңмен бірге алып жҥр» бизнес 

тҥрі ретінде ісін жаңа бастаған кҽсіпкерге қолайлы, тиімді идея екенін 

дҽлелдейді.  

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықтарды сатып алуға, тауарларды бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  
1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 350 000 
2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 
3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4 айдан бастап 
 4 Тиімділігі % 29. 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда сауда алаңын жалға алу 250 000 

2 Сауда алаңының жабдығы 450000 

3 Ҿндіріс жабдығы 200 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Шикізат сатып алу 300 000 

7 Айналым қаражаты 80 000 

 
Барлығы 1 350 000 

Ай сайынғы шығындар 
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№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 250000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (2 адам) 

240 000 

4 Шикізат сатып алу 300000 

5 Айналым қаражаты 80 000 

6 Жарнама  40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жинау, кҥзет) 180000 

8 Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 10 000 

9 Басқа да шығындар 30 000 

 

Барлығы 1 150 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге 550 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 90 

4 Айына келушілердің орташа саны адам 2700 

5 Ҽлеуетті тҥсім теңге  1 485 000 

6 Пайда  теңге  335 000 

Дағдыларды меңгеру  

Қызметтің осы тҥрін табысты жҥргізу командада жҧмыс істей білу, білім 

қҧмарлық, бастамашылық, сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу 

сияқты дағдылардың болуын кҿздейді. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сатупарақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия 

1)Бардың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 «кофені ҿзіңмен бірге ала жҥр» жоғары сҧраныс; 

 салымдардың жылдам ҿтелімділігі; 

 ең тҿменгі салымдар; 

 бизнестіжаңа бастаған кҽсіпкерге қолайлы; 

 жоғары рентабельділігі 60%; 

 бизнес 10 ш. м. дейінгі алаңда орналасуы мҥмкін 

 бизнесті ашу мен жҥргізудің қарапайым процесі 

2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Бар ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 
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 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты;  

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 сауда орталығында 5 ш.м. кем емес ҥй-жайдың болуы; 

 жайдың жақсы желдетілуі. 

«кофені ҿзіңмен бірге ала жҥр» кофе нҥктесіне арналған ең қолайлы 

орындар:  

 қоғамдық кҿлік аялдамалары жҽне метро станциясы; 

 жаяу ҿтпе жолдар жҽне ірі қиылыстар; 

 саябақтар, жағалаулар, скверлер, жаяу жҥргіншілер кҿшелері; 

 бизнес орталықтары, оқу орындары, сауда орталықтары жанындағы 

аумақтар; 

 сауда орталықтары жҽне бизнес орталықтары; 

 ҽуежайлар, вокзалдар, вокзал маңы алаңдары. 

Инновация енгізу. Бос уақыт, Кассалық аппарат; электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің сатылымын сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

• қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

• бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

• бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету. Алайда, бағалар 

сайма-сай, қалта кҿтерерлік болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Бҧл бизнесті ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 осы саладағы жоғары бҽсекелестік; 

 бизнестің дҧрыс таңдалған орынға ҿте жоғары тҽуелділігі; 

 кофе дайындау саласындағы білім жҽне дағдылардың жеткіліксіздігі; 

 кадрлардың жҧмыстан  жиі шығуы; 

 кофе сусындарына сҧраныстың маусымдылығы. 
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17. ПИЦЦЕМАТ 

 
 

Бизнес сипаттамасы  

Пиццаны дайындау жҽне сатудың жаңа тҽсілін енгізген итальяндық 

инженерлердің арқасында нарықта пиццематтар - пиццаны дайындау 

жҽне/немесе сатуға арналған вендингтік аппараттар пайда болды. Бҧл қалада 

вендингтік мҽдениетінің қалыптасуындағы жаңа бағыт. Пиццематтар 

қалалық ортада жақсы ҥйлеседі жҽне фастфудтың шағын сату нҥктелерімен 

ғана емес, пиццериялармен де бҽсекелесе алады. 

Вендинг форматы меншік иесіне жалдау мен жалақыдан ҥнемдеуге, ал 

сатып алушығауақытты жоғалтпай, сапалы ҿнім алуға мҥмкіндік береді. 
 

 
 

Нарықты талдау  

Пиццемат жеке ісін жаңа бастап жатқан кҽсіпкерлер ҥшін кҿптеген 

бағыттардың ішінен нарықта ерекше ҿзекті. Отандық нарық ҥшін бҧл жаңа 

формат, бірақ сарапшылар Қазақстанның барлық қалаларында орналасқан 

пицца сату вендинг аппараттары ҿз иелеріне жақсы табыс ҽкелетінін 

болжауда. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін жҽне кҥтілетін кірісті 

есептеу қажет. 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 8 680 000 

2 Шығынсыздық нҥктесіне шығу мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿтелімділік мерзімі ай 21 

4  Тиімділігі % 38 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 80 000 

2 Жадбық жиынтығы 8 000 000 

3 Кҿлік логистикасына жҽне аппаратты орнатуға жҧмсалатын 

шығындар  80 000 
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4 Бастапқы жарнамалық науқан 30 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 40 000 

6 Тауар сатып алу 450 000 

 
Жиыны  8 680 000 
 

 

Ҽйтсе де, салқындатылған жартылай дайын ҿніммен жҧмыс істейтін 

вендингтік автоматтар кеңінен таралған. Мҧндай аппараттарды Ресей сияқты 

кҿрші мемлекетте Wonderpizza, "Ща" жҽне Qpizza брендтері ҧсынады. 

 
Ҿндіруші Lets Pizza компаниясы, Италия, Ресейдегі «Новая Эра» 

ЖШҦ дистрибьюторы 

Пиццаны ҽзірлеу тҽсілі толық циклды аппарат 

Ҿнімді пісіру тҽсілі 300
0
С температураға дейін қызатын ашық тэндері бар 

электр пеші 

Габариттері 1,3 м 
х
 2 м 

х
 1,8 м 

Салмағы  750 кг 

Максималды жҥктеу ингредиенттер саны 100 порция дайындауға 

есептелген 

Аппараттың қызмет кҿрсету 

жиілігі 

кемінде 30 кҥнде 1 рет 

Ассортименті Пиццаның 4 тҥрі 

Пиццаның салмағы 270 гр. 

Пиццаны ҽзірлеу уақыты  180 секунд 

 

1 пиццаны жҽне тиісінше 180 пиццаны жҽне 1500 пиццаны пісіруге 

арналған шығындар тҿмендегі кестеде келтірілген. Егер 1 пиццаны 

дайындауға 367 теңге қажет болса, 1500 пиццаға – 550500 теңге қажет. Бір 

айда автоматқа ҿнімдерді кемінде 8,3 рет жҥктеу қажет. 

 

Шикізатқа жұмсалатын шығындар 

№ Атауы 

1 пиццаға 

жҧмсалатын 

шығын 

180 пиццаға 

жҧмсалатын 

шығын 

1 айда 1500 

пиццаға 

жҧмсалатын 

шығын  

грамм тенге кг тенге кг тенге 

1 Ҧн 300 80 54 14400 450 120000 

2 Қант 5 5 0,9 900 7,5 7500 

3 Тҧз 5 2 0,9 360 7,5 3000 

4 Кетчуп 50 80 9 14400 75 120000 

5 Майонез 50 80 9 14400 75 120000 

6 Шҧжық 200 120 36 21600 300 180000 

  Жиыны Х 367 Х 66060 Х 550500 

 

Автоматқа екі адам қызмет кҿрсету қажет. Бірінші адам-бҧл бизнесті 

ҧйымдастыратын басшы, ал екіншісі-осы автоматтарды техникалық 

қамтамасыз етумен айналысатын маман. 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
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1 Ҥй-жайды жалға алу         80 000    

2 Вендинг-автоматтарға техникалық қызмет кҿрсету қызметтері 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (1 адам) 

140 000 

4 Тауар сатып алу 550500 

5 Аммортизация 98 820 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет, жинау) 50000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

9 Жиыны  1 039 320 

  

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

45 000 

 Салықтарды есепке алғандағы барлық шығын 1 084 320 
 

Пиццематтарға кез келген вендинг-аппарат сияқты қызмет кҿрсету оңай. 

Бҧған кез келген адам – тіпті вендингтік бизнесті басқа қызметпен қоса 

атқаратын адам да жҥргізе алады. Аптасына қызмет кҿрсету ҥшін бір екі 

сағат қана жҧмсаса жеткілікті. Сіз ингредиенттер мен қаптамалар қорын 

толықтыруыңыз, сондай-ақ ақша қабылдағыштан ақша алуыңыз қажет. 

Автоматты аптасына 3 рет тексеру ҧсынылады. Ақша қабылдағыш толып 

қалған жағдайда автомат тҿлемдерді қабылдауды тоқтатады. 
 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірілігі 

Саны  

1 Орташа чек тенге  1000 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны дана 50 

4 Айына сатылымның орташа саны дана 1500 

5 Ҽлеуетті тҥсім теңге  1 500 000 

6 Пайда  теңге  415680 
 

 

 

Кәсіпкер алдында туындауы ықтимал қиындықтар: қызметтерге 

сҧраныстың экономикалық жағдайға жҽне халықтың кіріс деңгейіне тікелей 

тҽуелділігі, білікті қызметкерлерді іріктеу, қҧжаттаманы ресімдеу, 

бақылаушы органдардың қызметі жҽне т. б. 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнесті бастау ҥшін оқытудан ҿту керек. Кҽсіби оқыту қызметтерін 

кҿрсететін кҿптеген курстар бар. Бҧл ҿнімді сату ҥшін аса кҿп дағдылар 

қажет емес, ҿйткені технологиясы қарапайым. 

 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия 
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1) автоматтың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары:  

 жылдам қызмет кҿрсету: пиццематта пицца дайындау уақыты тек 3 

минут; 

 вендинг бизнеске тҽулік бойы жҧмыс істеуге мҥмкіндік береді; 

 пиццемат-жалға алу, қызметкерлерге жалақы, салық жҽне т. б. 

шығынды ҥнемдеу; 

 салымдардың жылдам ҿтелетіні; 

  мобильділік. Тиімсіз орынды тез жаңа ҽрі пайдалы орынға ауыстыруға 

болады; 

  салымдардың салыстырмалы аз сомасы; 

 бизнесті ҧйымдастырудың жҽне жҥргізудің қарапайым тҽсілі; 

 орнату ҥшін минималды алаң қажет; 

 басқа бизнес нҧсқаларымен бірге жҥргізуге болады. 

1) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

2) Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 шамамен 8 ш.метрлік орын; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жасанды жҽне табиғи желдетудің болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы; 

 сауда жҽне ойын-сауық орталықтарына жҽне кеңсе ғимараттарына 

жақын орналасуы. 

 

Инновация енгізу. Электрондық есептілік жҽне автоматтандырылған 

есеп.  

 

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің сатылымын сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

 қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету. Алайда, бағалар 

сайма-сай, қалта кҿтерерлік болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы  
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QUICKLY PIZZA пиццематы ҿздігінен автоматты тҥрде «нҿлден» 

дайындалған қамырды араластырады, оған пішін береді, қажетті 

ингредиенттерді қосады (қызанақ тҧздығы, ірімшік, шҧжық немесе аппарат 

иесі ҿз сатып алушыларын таңдандырғысы келетін басқа да ҿнімдер).  Содан 

кейін пісіру процесі (5 минут ішінде) жҽне дайын пиццаны орайды. Маңызды 

ерекшелігі барлық ҿнімдер мен ингредиенттер автомат иесінің қалауы 

бойынша ҿздігінен сатып алынады. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Бҧл бизнесті ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 қоғамдық тамақтану орындарымен жоғары бҽсекелестік; 

 автоматты орналастыруға қажетті орынды таңдау қиын; 

 автоматтың сынуы, бҧл ҥлкен шығындар мен бизнестің тҧрып 

қалуына алып келеді; 

 вандализм тҽуекелі: ҿйткені вендингтік аппарат іс жҥзінде 

қараусыз, оны сындыру немесе бҥлдіру оңай. 

 

 

18. ШАҒЫН НАУБАЙХАНА 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Шағын наубайхана-бҧл ҧннан жасалатын тағамдарды пісіру мен сатуға 

мамандандырылған шағын кҽсіпорын. Ол ҿз бетінше де, гипер жҽне 

супермаркеттер сияқты басқа да мекемелердің қҧрамында жҧмыс істей 

алады. Ең бастысы-клиенттерді жҽне ҿнімді ҿткізу сауда нҥктелерін табу. 

Шағын наубайханаға арналған ҿнім ассортиментін 5-8 тауар позициясынан 

қалыптастыру ҧсынылады. Ҽдетте онда пайдалы жҽне дҽстҥрлі нан, сондай-

ақ майқоспа нан ҿнімдері болады. 
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Нарықты талдау  

Қазақстанда жаңа піскен нан ҿндірісі ҽрдайым сҧранысқа ие жҽне тек 

ҥлкен нан зауыттары ҥшін ғана емес, сонымен қатар кішігірім наубайханалар 

ҥшін де пайдалы бизнес болып саналады. 

Негізгі кедергі клиенттерді іздеу жҽне нарықтағы ҿз орнын иелену 

болуы шарт. 

 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 
Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін жҽне кҥтілетін кірісті 

есептеу қажет. 

 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 3 525 000 

2 Шығынсызкҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 25 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 300 000 

2 Жабдық жиынтығы 2 155 000 

3 Жҿндеу  300 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Шикізат сатып алу 450 000 

7 Айналым қаражаты 250 000 

 

Барлығы 3 525 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу     800 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (5 адам) 

600 000 

4 Шикізат сатып алу 450000 

5 Айналым қаражаты 400 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 200000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

25 000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 2 595 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Саны  
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1 Орташа чек теңге  120 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны кг 900 

4 Айына сатылымның орташа саны кг 27000 

5 Ҽлеуетті тҥсім теңге  3 240 000 

6 Пайда тенге  645 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнес белгілі бір жҧмыс дағдыларын талап етеді, сондықтан 

кҽсіпкерлер оқытудан ҿтуі қажет. Қазақстанда нан ҿнімдерін пісу ҿндірісін 

ҧйымдастыру жҽне технология саласында кҽсіби білім беру қызметін 

кҿрсететін кҿптеген курстар бар. 

 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

 

Маркетингтік стратегия 

1)Шағын-наубайхананың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бизнеске бастапқы салымдардыңаздығы жҽне тез ҿтелімділік; 

 ҥй-жай алаңына қойылатын ең аз талаптар; 

 сауданы дербес ҧйымдастыру қажеттілігінің болмауы. 

2).Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу шағын наубайхана ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 шамамен 40 ш.метрлік орын; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жасанды жҽне табиғи желдетудің болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы; 

 қосымша бҿлмелердің болуы (қойма жайлары, санторап, 

қызметкерлерге арналған бҿлме); 

 сауда жҽне ойын-сауық орталықтарына жҽне кеңсе ғимараттарына 

жақын орналасуы. 

Инновация енгізу. Бос уақыт, Кассалық аппарат; электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  
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Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің сатылымын сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды 

ҿткізу қажет: 

 қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету. Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Нан жҽне тоқаш ҿнімдерін ҿндірудің технологиялық процесі мынадай 

алты кезеңнен тҧрады: шикізатты қабылдау жҽне сақтау; шикізатты ҿндіріске 

қосуға дайындау; қамырды дайындау; қамырды бҿлу; пісірілген нан жҽне 

пісірілген нан ҿнімдерін сақтау жҽне оларды сауда желісіне жіберу. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Бҧл бизнесті ашудың келесі тҽуекелдері бар:  

 клиенттің шектеулі шеңберіне тҽуелділік; 

 шектеулі ассортимент; 

 ҿндіріс қуатының аздығы. 

 

 

19.ШАҒЫН МАЙ БЫЛҒАУ ОРНЫ 

 
 

Бизнес сипаттамасы  

Жеке шағын май шайқайтын орын - ҿте тиімді бизнес, рентабельділігі 

20%-ды қҧрайды. Бастапқы салымдарды 6 ай ішінде ҿтеуге болады. 

Сондықтан бҧл бизнес шикізатты жеткізуден бастап дайын ҿнімді ҿткізуге 

дейін дҧрыс ҧйымдастыруды талап етеді. 

 

Нарықты талдау  

Ҿсімдік майларын пайдалану салаларын кеңейту ауыл шаруашылығы 

ҿндірісінде осы секторды дамыту ҥшін ынталандыру болып табылады. 

Қазақстанда жан басына шаққанда 12-13 литр ҿсімдік майы келеді. 

Қазақстанда жыл сайынғы майды тҧтыну шамамен 120-150 мың тоннаны 

қҧрайды, ал импорт жылына 60-65% (70-100 мың тонна) қҧрайды.  

 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 
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кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет.  
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 3 620 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 5 айдан бастап 

4  Тиімділігі % 52 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 250 000 

2 Жабдық жиынтығы 2 600 000 

3 Жҿндеу      300 000    

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Шикізат сатып алу 250 000 

7 Айналым қаражаты 150 000 

  Барлығы 3 620 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу     250 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4 адам) 

500 000 

4 Шикізат сатып алу 250000 

5 Айналым қаражаты 150 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 200000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

25 000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 1 495 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Саны  

1 Орташа чек теңге  380 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны л 200 

4 Айына сатылымның орташа саны л 6000 

5 Кіріс  теңге  2 280 000 

6 Пайда  теңге  785 000 

Кҽсіпкер алдында бҧл бизнес тҥрінде туындауы мҥмкін қиындықтар: 

қызметтерге сҧраныстың экономикалық жағдайға жҽне халықтың кіріс 

деңгейіне тікелей тҽуелділігі, білікті қызметкерлерді іріктеу, қҧжаттаманы 

ресімдеу, бақылаушы органдардың қызметі, саладағы қатаң бҽсекелестік. 
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Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алуға бағытталған кҿптеген курстар бар. 

 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия 

 1)Шағын-май былғау орнының негізгі бҽсекелестік 

артықшылықтары: 

 шағын бастапқы салымдар; 

 жылдам ҿтелінетіні. 

2) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндіріс нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

 3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 сағатына 100 - 125 кг ҿңдеу ҥшін кемінде 35-40 ш. м. алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 70 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы. 

 Бҧл бизнес тҥріне қатысты ең арзан  дҥкендер мен тҧрғын ҥй 

кешендерінің жанында орналасқан қаланың шетіндегі ҥй-жай бола алады. 

Инновация енгізу.Кассалық аппараты; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы 

Дҽн тҧқымының майдылығы 33% - дан 57% - ға дейін. Неғҧрлым кҿп 

май алу ҥшін ҽртҥрлі озық технологиялар мен жетілдірілген жабдықтар 

қолданылады. 
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Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Бҧл бизнесті ашудың келесі тҽуекелдері бар:  

Кез келген бизнес сияқты, шағын май былғау орнын ашудың келесі 

тҽуекелдері бар: 

 клиенттің шектеулі шеңберіне тҽуелділік; 

 шектеулі ассортимент; 

 шағын ҿндіріс қуаты. 
 

20.ЧИПСІ  ДАЙЫНДАУ 
 

 

Бизнес сипаттамасы  

Чипсі-снектер сериясы арасындағы ең танымал ҿнім. Отандық 

ҿндірушілердің кҿпшілігі экструдирленген немесе қалпына келтірілген чипсі 

тҥрін шығарады. Тҧтас картоптан жасалған қытырылақ картопқа қарағанда, 

олар жартылай дайын ҿнімдерден - картоп ҥлпектерінен, тҥйіршіктерден 

немесе крахмалдан дайындалады жҽне қҧрамында басқа картоп ҿнімдеріне 

қарағанда майлар мен калория аз болады. Мҧндай экструдирленген чипсі 

тҥрін ҿндіру тҧтастай картоптан жасалатын чипсіге қарағанда анағҧрлым 

арзан жҽне оңай. 
 

 
 

Нарықты талдау  

Статистикаға сҽйкес, елдің ҽрбір тҧрғыны жылына 400 г, ал 

американдық - 10 кг. Чипсі тҥтынады.Сарапшылардың болжамы бойынша, 

жыл сайын Қазақстанда чипсі ҿндірісі нарығы сегментінің ҿсуі шамамен 15-

20%-ды қҧрайды. 

Бҧл тауар тҧтынушылардың жергілікті аудиториясына есептелген, 

кҿбінечиспі сатылымы оларды дайындау аймағында жҥргізіледі. Сату 

делдалдар арқылы кҿтерме саудада ҧйымдастырылады,олар ҿз кезегінде 

дҥңгіршектер, дҥкендер арқылы бҿлшек саудаға жеткізіледі 



65 
 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 970 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 2 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 60 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 200 000 

2 Жабдық жиынтығы 350 000 

3 Жҿндеу  100 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Шикізат сатып алу 150 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

 
Барлығы 970 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу          200 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4 адам) 

250 000 

4 Шикізат сатып алу 150000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 100000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

17 000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 937 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  250 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны кг 200 

4 Айына сатылымның орташа саны кг 6000 

5 Кіріс  теңге  1 500 000 

6 Пайда  теңге  563 000 
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Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнесті іске асыру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары болуы қажет 

немесе оқытудан ҿту қажет. Қазақстандакҽсіби білім беру қызметтерін 

кҿрсететін мекемелер кҿп.Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін ең тҿменгі дағды қажет, 

себебі бҧл қытырлақ картопты дайындаудың технологиясы қарапайым. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1) Чипсі дайындау нҥктесінің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 жоғары рентабельділік, кҿбінесе 80-% жетеді; 

 бастапқы салымдардың тҿмен деңгейі; 

 чипсі дайындаудың қарапайым технологиясы; 

 ҿнімге жыл бойы сҧраныс; 

 бастапқы салымдардың тез ҿтелімділігі; 

 жабдықтар мен шикізатқа қолжетімділік. 

2).Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндіріс нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттарболуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

 3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су ҿткізу; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай; 

 сатып алушылардың жоғары трафигі; 

 ауданы шамамен 50 - 80 м2 ҥй-жай. Оның ішінде 50 шаршы метр-

технологиялық желіні орналастыру ҥшін, ал қалған алаңдар дайын ҿнім мен 

шикізат қоймасы жҽне тҧрмыстық ҥй-жайлар ҥшін қажет болады. 

Инновация енгізу.Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дҧрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Алдымен картоп дайындалады: оны жуады, тазалайды жҽне 2 

миллиметр қалың болмайтын пластиналарға кеседі, кесу процесі картоптың 
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пішіні мен ҿлшемі бірдей таңдалуымен тездетіледі. Пластинкалар 150 градус 

температурада ҿсімдік майында қуырылады, дайындау ҽдісі бойынша ҽр 

тҥрлі ингредиенттер мен тҧздықтар қосылады. Снектерді пакеттер тҥріндегі 

арнайы қаптамаларға салады. Дайын ҿнімді қоймаға жібереді. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Бҧл бизнесті ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 салауатты ҿмір салтына ҧмтылудан сҧраныстың тҿмендеуі; 

 нарықтағы жоғары бҽсекелестік; 

 ҿнімнің жарамдылық мерзімі бар, ҥлкен шығындар болуы мҥмкін  

 

 

21.КАРТОПТАН ТАМАҚ ҾНІМДЕРІН ҾНДІРУ 
 

Бизнес сипаттамасы  

Картоптан азық-тҥлік ҿндірісі шамамен 3-5 ай ішінде ақталады. Картоп 

крахмалы мен қҧрғақ картоп пюресі жоғары сҧранысқа ие. Бҧл ҿнімдер тек 

тамақ ҿнеркҽсібі кҽсіпорындары ҥшін ғана емес, сонымен қатар кейбір басқа 

салалар ҥшін (мҧнай, химия жҽне т.б.) жоғары қҧнды шикізат немесе 

жартылай дайын ҿнім болып табылады. 

 

 
Нарықты талдау  

Бҥгінде картопты, ҽсіресе қытырлақ картопқа, чипсі, мҧздатылған 

(«фри»), пюреге жҽне жармаға қайта ҿңдеу Қазақстанда ҿте кең тараған. 

Бірнеше он жылдық бҧрын картопты ҿңдеу мемлекеттік кҽсіпорындарда жиі 

орналастырылды, ірі елдімекендерде ҧйымдастырылды.  

Осылайша, Қазақстанда крахмал-сірне ҿнеркҽсібі кҽсіпорындары тек 5-

10% - ға ғана жҥктелді, осылайша дайын ҿнім нарығы дамымаған. 
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Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 670 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 31 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 250 000 

2 Жабдық жиынтығы 800 000    

3 Жҿндеу  100 000    

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Шикізат сатып алу 300 000 

7 Айналым қаражаты 150 000 

 
Барлығы 1 670 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 250 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4 адам) 
500 000 

4 Шикізат сатып алу 300000 

5 Айналым қаражаты 150 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 100000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 
14 000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 1 434 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  250 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны кг 250 

4 Айына сатылымның орташа саны кг 7500 

5 Ҽлеуетті тҥсім теңге  1 875 000 

6 Пайда  теңге  441 000 
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Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнесті іске асыру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары болуы қажет 

немесе оқытудан ҿту қажет. Қазақстандакҽсіби білім беру қызметтерін 

кҿрсететін мекемелер кҿп. 

 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1) Картоптан жасалатын тамақ ҿнімдерінің ҿндірісінің негізгі 

бҽсекелестік артықшылықтары: 

 70-% дейін жететінжоғары рентабельділік; 

 бастапқы салымдардың тҿмен деңгейі; 

 ҿндірісті орналастыру ҥшін жеткілікті алаң; 

 ҿнімді дайындаудың қарапайым технологиясы; 

 ҿнімге сҧраныстың жыл бойы сақталуы; 

 жабдықтар мен шикізатқа қолжетімділік. 

2) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндірісті ашудың бастапқы кезеңі болып табылады. 

  Ҿндірістіашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

 3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су ҿткізу; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай; 

 сатып алушылардың жоғары трафигі; 

 ауданы шамамен 50 - 80 м2 ҥй-жай. Оның ішінде 50 шаршы метр-

технологиялық желіні орналастыру ҥшін, ал қалған алаңдар дайын ҿнім мен 

шикізат қоймасы жҽне тҧрмыстық ҥй-жайлар ҥшін қажет болады. 

Инновация енгізу.Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дҧрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы  
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Клиенттердің мақсатты аудиториясы ҥшін ҿзіндік ҿндіріс стратегиясы 

ҽзірленеді,ҿнімділігі мен бағасы бойынша оңтайландырылған жабдықты 

таңдау жҥзеге асырылады. Сонымен қатар, картоп ҿнімдерінің 

ассортименттік тізімі ҥнемі кеңейтіліп отырады. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Бҧл бизнесті ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 салауатты ҿмір салтына кҿшу сҧраныстың тҿмендеуіне алып келуі 

мҥмкін; 

 нарықтағы жоғары бҽсекелестік; 

 ҿнімнің жарамдылық мерзімі бар, ҥлкен шығындар болуы мҥмкін.  

 

 

 

22. МАЙОНЕЗ ҾНДІРІСІ 
 

Бизнес сипаттамасы  

Майонез-азық-тҥлік ҿнеркҽсібінің ең кҿп таралған ҿнімдерінің бірі жҽне 

кҿпшілік тҧтынатын сҧранысы жоғары тауарлардың бірі.  

Майонез ҿндірісі бойынша табысты бизнес, ол ҿз ҿндірісін дҧрыс 

ҧйымдастыруға байланысты. Біріншіден, санитарлық - гигиеналық 

талаптарға сай келетін ҥй-жай, екіншіден, жабдықтармен қамтамасыз етілуі, 

ҥшіншіден, тҽжірибелі технологтың болуы шарт. 

Майонез ҿндірісі ең тиімді бизнес тҥрі болып саналады. Сонымен қатар, 

ол қарапайым технологиямен ерекшеленеді, бҧл ҿндірістік процесті 1-2 ай 

ішінде реттеуге мҥмкіндік береді. 
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Нарықты талдау  

Майонез, май ҿнімдері нарығындағы ең маңызды санаттардың бірі, 

бҥгінгі кҥні тез ҿсу мен сегменттеу кезеңін бастан кешуде. Мҧнда жыл сайын 

ҿндіріс кҿлемінің артуы шамамен 20% қҧрайды. Сарапшылар нарыққа жаңа 

маркаларды шығару бойынша маркетингтік кҥш-жігер одан ҽрі ҿседі деп 

болжайды. 

Қазақстанда майонезді тҧтыну орташа есеппен жылына бір адамға 2,5 

кг-ға дейін жетеді, бҧл кҿрсеткіштің ҥнемі ҿсу ҥрдісі бар. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 4 060 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 3 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 33 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 250 000 

2 Жабдық жиынтығы 2 900 000    

3 Жҿндеу  300 000    

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 

6 Шикізат сатып алу 350 000 

7 Айналым қаражаты 190 000 

 
Барлығы 4 060 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 250 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4 адам) 
500 000 

4 Шикізат сатып алу 350000 

5 Айналым қаражаты 190 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 200000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 
16 000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 1 626 000 
 

Ай сайынғы кірістер 
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№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  400 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны кг 180 

4 Айына сатылымның орташа саны кг 5400 

5 Ҽлеуетті тҥсім теңге  2160 000 

6 Пайда  теңге  534 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнесті іске асыру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары болуы қажет 

немесе оқытудан ҿту қажет. Қазақстандакҽсіби білім беру қызметтерін 

кҿрсететін мекемелер кҿп. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1) Майонез ҿндірісінің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 50-% дейін жететінжоғары рентабельділік; 

 бастапқы салымдардың тҿмен деңгейі; 

 ҿндірісті орналастыру ҥшін жеткілікті алаң; 

 ҿнімді дайындаудың қарапайым технологиясы; 

 ҿнімге сҧраны  жыл бойы сақталады; 

 жабдықтар мен шикізатқа қолжетімділік. 

2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндіріс ашудың бастапқы кезеңі болып табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

 3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су ҿткізу; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай; 

 сатып алушылардың жоғары трафигі; 

 ауданы шамамен 50 - 80 м2 ҥй-жай. Оның ішінде 50 шаршы метр-

технологиялық желіні орналастыру ҥшін, ал қалған алаңдар дайын ҿнім мен 

шикізат қоймасы жҽне тҧрмыстық ҥй-жайлар ҥшін қажет болады. 

Инновация енгізу.Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 
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жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Майонез ҿндіру процесі тҿрт негізгі кезеңнен тҧрады: 

 рецептуралық компоненттерді дайындау;  

 майонез пастасын дайындау; 

 майонез эмульсиясын дайындау; 

 ҿлшеп-салу, қаптама, таңбалау. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Бҧл бизнесті ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 нарықтағы жоғары бҽсекелестік; 

 ҿнімнің жарамдылық мерзімі бар, ҥлкен шығындар болуы мҥмкін.  

 

 

 

 

23. ТҦЗДЫҚТАР ҾНДІРІСІ 
 

Бизнес сипаттамасы  

Майонез, тҧздықтар (оның ішінде майонез негізіндегі) жҽне кетчуптар – 

бҧл бізге ҥйреншікті кҿптеген тағамдардың алмастырылмайтын 

компоненттері. Олардың кҿмегімен салаттардың, гарнирлердің, ет 

тағамдарының дҽмін толықтырып қана қоймай, айтарлықтай жақсартуға 

болады. Сондықтан тҧздықтардың тҥрлері кҽсіби аспаздар, гурмандар жҽне 

жай ғана дҽмді тамақ жеуші ҽуесқойлар арасында танымал. Осы себепті 

соустардың тҥр-тҥрін ҿндіруге байланысты жҧмысты дҧрыс 

ҧйымдастырғанда бизнестіжаңа бастап жатқан кҽсіпкерлерге пайда ҽкелуі 

мҥмкін. 
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Нарықты талдау  

Қазақстан нарығында отандық жҽне импорттық ҿндірістен 

келетінкетчуптарыпен соустар маркаларының саны кҿп. Статистикалық 

деректерге сҽйкес, ең пайдалы емес ҿнімді жылдық тҧтыну бір адамға 

шамамен екі килограммды қҧрайды, оның кҿрсеткіші жыл сайын артып 

келеді. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 3 760 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ақтау мерзімі ай 8 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 30. 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 250 000 

2 Жабдық жиынтығы 2 600 000    

3 Жҿндеу  300 000    

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 

6 Шикізат сатып алу 350 000 

7 Айналым қаражаты 190 000 

 
Барлығы 3 760 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 250 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4 адам) 
500 000 

4 Шикізат сатып алу 350000 

5 Айналым қаражаты 190 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 200000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 
16 000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 1 626 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  370 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны кг 190 
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4 Айына сатылымның орташа саны кг 5700 

5 Кіріс  теңге  2 109 000 

6 Пайда  теңге  483 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнесті іске асыру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары болуы қажет 

немесе оқытудан ҿту қажет. Қазақстандакҽсіби білім беру қызметтерін 

кҿрсететін мекемелер кҿп. 

 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 50-% дейін жететінжоғары рентабельділік; 

 бастапқы салымдардың тҿмен деңгейі; 

 ҿндірісті орналастыру ҥшін жеткілікті алаң; 

 ҿнімді дайындаудың қарапайым технологиясы; 

 ҿнімге сҧраныстың жыл бойы сақталуы; 

 жабдықтар мен шикізатқа қолжетімділік болып табылады. 

2) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндіріс нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

 3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су ҿткізу; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай; 

 сатып алушылардың жоғары трафигі; 

 ауданы шамамен 50 - 80 м2 ҥй-жай. Оның ішінде 50 шаршы метр-

технологиялық желіні орналастыру ҥшін, ал қалған алаңдар дайын ҿнім мен 

шикізат қоймасы жҽне тҧрмыстық ҥй-жайлар ҥшін қажет болады. 

Инновация енгізу.Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дҧрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 



76 
 

Өндіріс технологиясы  

Тҧздықты ҿндіру процесі тҿрт негізгі кезеңнен тҧрады: 

 рецептуралық компоненттерді дайындау; 

 пастадайындау; 

 эмульсия дайындау; 

 ҿлшеп-салу, қаптама, таңбалау. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Бҧл бизнесті ашудыңкелесі тҽуекелдерібар: 

 нарықтағы жоғары бҽсекелестік; 

 ҿнімнің жарамдылық мерзімі бар, ҥлкен шығындар болуы мҥмкін. 

 

 

 

24. ПОПКОРН ҾНДІРІСІ  

 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Попкорн ҿндірісіндегі бизнес Қазақстанда табысты болып табылады. 

Бҧл ҿнім ҿндірісінің рентабельділігі 500% - ға дейін жетеді. 

Халық арасында ҿнімнің бҧл тҥріне деген сҧраныс жоғары болып 

табылады,себебі олар негізінен кҿшеде, азық-тҥлік дҥкендерінде, сауда 

орталықтарында жҽне ойын-сауық кешендерінде сатылады. 

 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстанда попкорн нарығын бағалау попкорн тҧтынуының ҿсу ҥрдісі 

бар екенін кҿрсетті. Негізгі бҽсекелестер кҿше саудагерлері, дҥкендер мен 
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ойын-сауық орталықтары болып табылады. Жылы мезгілде мҽдениет жҽне 

демалыс саябақтарында жҽне туристік кҿрікті жерлерде белсенді сатылады.  

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 480 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ақтау мерзімі ай от 2 

 4 Тиімділігі % 60 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 70 000 

2 Жабдық жиынтығы       200 000    

3 Жҿндеу  30 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 30 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Шикізат сатып алу 80 000 

7 Айналым қаражаты 50 000 

 
Барлығы 480 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 70 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (1 адам) 

130 000 

4 Шикізат сатып алу 80000 

5 Айналым қаражаты 50 000 

6 Жарнама 30000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 100000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

17 000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 557 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  370 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны кг 100 

4 Айына сатылымның орташа саны кг 3000 

5 Ҽлеуетті тҥсім теңге  1 110 000 

6 Пайда  теңге  553 000 
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Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін ең тҿменгі жҧмыс дағдылары қажет, ҿйткені 

попкорн дайындаудың технологиясы қарапайым. 

 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1).Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 20-% дейін жоғары рентабельділік; 

 бастапқы салымдардың тҿмен деңгейі; 

 попкорнды дайындаудың қарапайым технологиясы; 

 ҿнімге сҧраныстың жыл бойы сақталуы; 

 бастапқы салымдардың тез ҿтелімділігі; 

 жабдықтар мен шикізатқа қолжетімділік болып табылады. 

 2).Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндіріс нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

   дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

 3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 сатып алушылардың жоғары трафигі; 

 ауданы шамамен 6 м2 ҥй-жай.  

Инновация енгізу.Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дҧрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы  

Попкорн дайындау ҥшін қазан, араластырғыш, дҽмдеуіштерге арналған 

ыдыстар жҽне т.б. арнайы аппараттар қолданылады. Дайындау сҧлбасы 

қарапайым, ҿйткені попкорнды қҧрылғының ішіне салу, ингредиенттерді 

қосу жҽне белгілі бір уақыт кҥту жеткілікті. 

 

Қаржыландыру көздері  
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Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Бҧл бизнесті ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 салауатты ҿмір салтына ҧстанатындар санының артуы сҧранысты 

тҿмендетуі мҥмкін; 

 нарықтағы жоғары бҽсекелестік; 

 ҿнімнің маусымдылығы. 
 

25. ТЕҢІЗ ТҦЗЫНЫҢ ҾНДІРІСІ 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Теңіз тҧзының ҿндірісі нарықта мҥлдем жаңа, сонымен қатар біздің 

елімізде ҿте тиімді бизнес бола алады. 

Теңіз тҧзыныңқҧрғақ тҥрін екі тҽсілмен алуға болады: оны жасанды 

тҥрде судан булау арқылы алу, яғни сукубтарын немесе арнайы термиялық 

қазандарда тҧзды бҿлу, немесе табиғи тҥрде – кҥн мен жел энергиясының 

кҿмегімен алуға болады. 

 

 
 

Нарықты талдау  

Ҿмір сҥру деңгейінің ҿсуі, «таунхаустар», коттедждер мен қарапайым 

жеке ҥйлердің қарқынды қҧрылысы бассейнді орта тап ҿмірінің ең қажетті 

элементтері мен атрибуттарының біріне айналдырды.  

Алайда, отандық нарық бассейндер ҥшін теңіз тҧзының жетіспеушілігін 

байқап отыр. Сонымен қатар, барлық аз ҧсынылған ҥлгілер – импорттық, 

негізінен жерорта теңізі немесе адриатикалық судан. Бҧл фактор теңіз 
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тҧзының қҧнына ҿсу жағына қарай айтарлықтай ҽсер етеді.  

 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 4 030 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 31 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 300 000 

2 Жабдық жиынтығы         2 600 000    

3 Жҿндеу  250 000    

4 Бастапқы жарнамалық науқан 40 000 

5 Қҧжаттамаларды ресімдеу 40 000 

6 Шикізат сатып алу 450 000 

7 Айналым қаражаты 250 000 

8 Басқа да шығындар 100 000 

 Барлығы 4 030 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 300 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (8 адам) 

900 000 

4 Шикізат сатып алу 450000 

5 Айналым қаражаты 250 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 200000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

25 000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 2 245 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  35 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны кг 2800 

4 Айына сатылымның орташа саны кг 84000 

5 Ҽлеуетті тҥсім теңге  2 940 000 

6 Пайда  теңге  695 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 
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Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1).Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бастапқы салымдардың тҿмен деңгейі; 

 тез ҿтелімділігі; 

 2).Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндіріс нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

   дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

 3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 100 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 70 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз желісінің болуы. 

Ақтау, Орал қалаларының шетіндегі жҽне теңіз жағалауында 

орналасқан т.б. ҥй-жай ең қолайлы орындар. 

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы  

Теңіз тҧзыныңқҧрғақ тҥрі екі тҽсілмен ҿндіріледі: оны жасанды тҥрде 

судан булау арқылы, яғни су кубтарын немесе арнайы термиялық қазандарда 

тҧзды бҿлу, немесе табиғи тҥрде – кҥн мен жел энергиясының кҿмегімен 

алуға болады. 

 

Қаржыландыру көздері  
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Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Теңіз тҧзының ҿндірісін ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 клиенттің шектеулі шеңберіне тҽуелділік; 

 шектеулі ассортимент; 

 ҿндіріс қуатының аз болуы. 

 

26. ІРІМШІК ҾНДІРІСІ 

Бизнес сипаттамасы  

Ірімшік -сҥтті ҧйыту жҽне тҥзілетін ҧйындыны ҿңдеу нҽтижесінде 

алынатын қойылтылған тамақ ҿнімі. 

Ірімшік ҿндірісі Қазақстандағы бизнестің танымал тҥрі болып саналады. 

Ірімшік ҿндірісі ісін жаңа бастаған кҽсіпкерлер ҥшін табысты қызмет тҥрі 

болып табылады, ҿйткені кҿптеген кҽсіпкерлер бҧл бизнеске турасын 

айтқанда «жаңадан» келеді. Олардың кҿбінің тамақ жҽне мал шаруашылығы 

саласында белгілі бір жҧмыс тҽжірибесі немесе жеке ісі бар. 

 

 

 
 

Нарықты талдау  

Ірімшік, барлық адамдардың тағам тізбегінде бар, басқа да кҿптеген 

ҿнімдер сияқты ҽрдайым сҧранысқа ие болады. Бҥгінгі таңда Қазақстан 

ірімшігі нарығында қалыптасқан ҥрдістер осы ҿнім ҿндірісінің жоғары 

ҽлеуетінің ҽлі де жоғары екенін кҿрсетіп отыр. Орташа алғанда, соңғы ҥш 

жылда ірімшік ҿндірісінде 10%-ға ҿсу байқалған. Сҧранысқа келсек, осы 

жылы оның кҿлемі 32,8 мың тоннаны қҧрап, 1,8% - ға ҿскен. Осылайша, 

отандық ҿндіріс сҧраныстың 55,4% ғана жабады. 
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Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 7 420 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 2 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі 

ай 

12 айдан 

бастап 

 4 Тиімділігі % 29 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 300 000 

2 Жабдық жиынтығы 6 000 000    

3 Жҿндеу  300 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 

6 Шикізат сатып алу 500 000 

7 Айналым қаражаты 250 000 

 
Барлығы 7 420 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 300 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (6 адам) 

700 000 

4 Шикізат сатып алу 500000 

5 Айналым қаражаты 250 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 200000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

20 000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 2 090 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  600 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны кг 150 

4 Айына сатылымның орташа саны кг 4500 

5 Кіріс  теңге  2 700 000 

6 Пайда  теңге  610 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 
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Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бастапқы салымның аздығы; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтауы. 

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿнімді сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 80 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 70 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы. 

Қазақстан қалаларының шетіндегі ҥй-жай бҧл бизнес тҥріне неғҧрлым 

қолайлы нҧсқа болады. 

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Ірімшік ҿндіру процесі мынадай кезеңдерден жҽне технологиялық 

операциялардан тҧрады: сҥтті қабылдау жҽне сҧрыптау, сҥтті жетілдіру жҽне 

оны ҧйытуға дайындау, ҧйытқыны жҽне ірімшік дҽнін алу жҽне ҿңдеу, 

ірімшікті ҿздігінен нығыздау, ірімшікті тҧздау, оны жетілдіру, соңғы ҿңдеу. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 



85 
 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Ірімшік ҿндірісі нҥктесін ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 клиенттің шектеулі шеңберіне тҽуелділік; 

 шектеулі ассортимент; 

 ҿндіріс қуатының аз болуы. 

 

 

 

27. ТҦШПАРА МЕН ВАРЕНИК ДАЙЫНДАУ ҾНДІРІСІ ЖҼНЕ ҾНІМДІ 

САТУ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Тҧшпара мен вареник қымбат ҿнімдер қатарына жатпайды. Бҧл 

ҿнімдерге жылдың кез келген уақытында сҧраныстың жоғары болуын 

қамтамасыз етеді. Олар Қазақстанда ең танымал жҽне кең таралған 

тағамдардың қатарына жататындықтан, ал оларды ҿндіру цехын 

ҧйымдастыру Қазақстандағы кҽсіпкерлік қызметтің ең пайдалы тҥрлерінің 

бірі болып саналады,сондықтан да салыстырмалы тҥрде шағын салымдарына 

қарамастан жоғары тиімділігімен ерекшеленеді. 
 

 
 

Нарықты талдау  

Жылына 10-15% - ға ҧлғаятын жартылай дайын ҿнімдерге сҧраныстың 

ҿсуі Қазақстан ҿндірушілерін ҧсынған ҿнімнің ассортиментін тҥрлендіруге 

жҽне осы нарықта ҿз бҽсекелестерін ығыстыру ҥшін олардың сапасын 

арттыруға ынталандыруда. Сондықтан жартылай дайын ҿнімдер нарығында 

тҧшпара тобының ҿнімдері маусымға байланысты болса да, бірақ жыл бойы 

жоғары сҧранысқа ие, бҧл мҧндай ҿнімді ҿте ҥлкен ҥстеме бағамен сатуға 

мҥмкіндік береді. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 
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арналған шығындарды айқындау қажет.  
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 850 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 44 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 300 000 

2 Жабдық жиынтығы 2000 000    

3 Жҿндеу  200 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 30 000 

5 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 

6 Шикізат сатып алу 200 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

 
Барлығы 2 850 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 300 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3адам) 

360 000 

4 Шикізат сатып алу 200 000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 30000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 100000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

17 000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 1 187 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  380 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны кг 150 

4 Айына сатылымның орташа саны кг 4500 

5 Кіріс  теңге  1 710 000 

6 Пайда  теңге  523 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 
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landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бастапқы салымның аздығы; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтауы. 

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿнімді сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 40 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 30 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз желісінің болуы. 

Қазақстан қалаларының шетінде орналасқан ҥй-жай аталған бизнеске 

неғҧрлым қолайлы нҧсқа болады. 

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Тҧшпара (варениктер) ҿндіру технологиясы:  

Ет шикізатын (картопты) қабылдау жҽне дайындау = ҿнімдерді 

термиялық ҿңдеу = ҧн дайындау = қамырды дайындау ҥшін жҧмыртқа мен 

сарысуды дайындау = қоспалар мен тҧзды дайындау = ет шикізатын ҧсақтап 

тарту (тҧшпаралар ҥшін) картоп езбесін дайындау (варениктер ҥшін), фарш 

дайындау = қамыр илеу = тҧшпараларды (варениктерді) дайындау жҽне 

қалыптау = дайын ҿнімді мҧздату = дайын ҿнімді қаптау. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 
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Тәуекел факторлары: 

Тҧшпара мен вареник дайындау ҿндірісін ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

 тҽжірибенің жеткіліксізідгі салдарынан негізгі технологиялық 

операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасының артуы тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі. 

 

 

 

28. ТОРТ ЖАСАУ 

 

 
 

Бизнес сипаттамасы  

Торт жасау декреттік демалыстағы аналар ҥшін, сондай-ақ ҽдемі жҽне 

дҽмді пісіруді жақсы кҿретіндер ҥшін ҿте жақсы идея.  
 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстандағы аспаздық ҿнімдердің нарығы жыл сайын артып келеді. 

Ҽр тҥрлі мекемелер пайда болады, ал ҽлеуметтік желілер тҥрлі піскен нан 

ҿнімдерін ҧсынатын аккаунттарға толы. 

Сондықтан нарықта жыл бойы бҧл ҿнімдерге ҽрдайым жоғары сҧраныс 

байқалады, бҧл мҧндай ҿнімдерді ҿте жоғары ҥстеме бағамен сатуға 

мҥмкіндік береді.  

 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындарын жабатын айналым капиталын қалыптастыруға 

кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 
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1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 240 000 

2 Шығынсыздық кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жоба ҿтелімділігінің мерзімі ай 1,3 

 4 Табыстылық %           47,3    
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 0 

2 Жабдық жинағы          20 000    

3 Бастапқы жарнама науқаны 20 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамасын дайындау 20 000 

5 Шикізатты сатып алу 150 000 

6 Айналым қҧралдары 30 000 

  Барлығы 240 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу                          -      

2 Коммуналдық шығындар 15 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (1 адам) 

120 000 

4 Шикізатты сатып алу 150 000 

5 Айналым қҧралдары 30 000 

6 Жарнама 10 000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50 000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 6 000 

9 Басқа шығындар 10 000 

  Барлығы  391 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері  

1 Орташа чек  теңге 8000 

2 Кҥніне сатудың орташа кҿлемі дана 3 

3 Айына сатудың орташа кҿлемі дана 72 

4 Кіріс   теңге 576 000 

5 Пайда  теңге 185 000 
 

 

Дағдыларды меңгеру  

Осы ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіптік білім алу курстары кҿп.  

 

Басқару құралдары  

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парағы, контекстік жарнама, журналдар, жарнамалар жҽне 

т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  
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1) Ҿндірістің  негізгі бҽсекелестік артықшылықтары:  

 шағын бастапқы салымдар; 

 тез ҿтелімділік; 

 жалға алу ақысының болмауы; 

o Сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында (ХҚКО) тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Ҿнім жасау жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттама болуы керек: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 пҽтерде жабдықтың болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтауға арналған кемінде 10 шаршы метр 

аумақтың болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріздің болуы. 

Инновацияларды енгізу. 

Кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне автоматтандырылған 

есеп.  

Сауатты баға саясаты 

Ҽрбір қызмет тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар барабар болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы  

Торттарды дайындаудың негізгі технологиялық кезеңдері - пісірілген 

жартылай фабрикаттарды дайындау, оларды салқындату, ҽрлейтін жартылай 

фабрикаттарды дайындау, жартылай фабрикаттармен ҽрлеу, қаптау, сақтау. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Торт жасау жҽне сату нҥктесін ашу келесі тҽуекелдерге ие: 

 тҽжірибесіздік себебінен негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс 

емес жҥргізу тҽуекелі;  

 шикізат бағасы ҿсуінің тҽуекелі;   

 сапасыз шикізат сатып алу тҽуекелі. 
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29. ТҼТТІ ОРАМА ТОҚАШТАР МЕН КЕКС ЖАСАУ 
 

Бизнес сипаттамасы  

Тҽтті орама тоқаштар мен кекс жасау бала кҥтімі бойынша демалыстағы 

аналар ҥшін, сондай-ақ ҽдемі жҽне дҽмді ас пісіруді жақсы кҿретіндер ҥшін 

ҿте жақсы идея.  
 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстандағы аспаздық ҿнімдердің нарығы жыл сайын артып келеді. 

Ҽр тҥрлі мекемелер пайда болады, ал ҽлеуметтік желілер тҥрлі піскен нан 

ҿнімдерін ҧсынатын аккаунттарға толы. 

Сондықтан нарықта жыл бойы бҧл ҿнімдерге ҽрдайым жоғары сҧраныс 

байқалады, бҧл мҧндай ҿнімдерді ҿте жоғары ҥстеме бағамен сатуға 

мҥмкіндік береді. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындарын жабатын айналым капиталын қалыптастыруға 

кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 240 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 1,3 

 4 Табыстылық %            46,1    
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу  0 

2 Жабдық жинағы          20 000    

3 Бастапқы жарнама науқаны 20 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамасын дайындау 20 000 

5 Шикізатты сатып алу 150 000 

6 Айналым қҧралдары 30 000 

  Барлығы 240 000 
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Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу                          -      

2 Коммуналдық шығындар 15 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (1 адам) 

120 000 

4 Шикізатты сатып алу 150 000 

5 Айналым қҧралдары 30 000 

6 Жарнама 10 000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50 000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 6 000 

9 Басқа шығындар 10 000 

  Барлығы  391 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері  

1 Орташа чек  теңге 1400 

2 Кҥніне сатудың орташа кҿлемі кг 17 

3 Айына сатудың орташа кҿлемі кг 408 

4 Кіріс   теңге 571 200 

5 Пайда  теңге 180 200 
 

Дағдыларды меңгеру  

Осы ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіптік білім алу курстары кҿп.  

Басқару құралдары  

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 шағын бастапқы салымдар; 

 тез ҿтелімділік; 

 жалға алу ақысының болмауы; 

2) Сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында (ХҚКО) тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.   

Ҿнім ҿндіру жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттама болуы керек: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 пҽтерде жабдықтың болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтауға арналған кемінде 10 шаршы метр 
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аумақтың болуы;  

 суық судың болуы; 

 кҽріздің болуы. 

Инновация енгізу. 

Кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне автоматтандырылған 

есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҽрбір қызмет тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Тҽтті орама тоқаштар мен кекстерді ҿндіру технологиясы:  

Ҧн. Тҽтті орама тоқаш дайындау ҥшін экстра немесе жоғары сҧрыпты ҧн 

қажет. Тек осындай ҧн ҿнімдердің кҿтерілуі мен жҧмсақтығын қамтамасыз 

етеді.  

Қамыр температурасы. Қамырдың кҿтерілуін тездету ҥшін сулы 

жылытқышты немесе аздап қыздырылған (40°C-тан аспайды) тҧмшапешті 

қолдануға болады. Жоғарылау температура ашытқы ашытуын тоқтатады.  

Орын. Қамырды сҥлгімен жабылған ыдыстыаулақ бҧрышта кҿтерілу 

ҥшін қою керек.  

Қамыр илеу. Қамырды комбайнда илеу керек.   

Кҿтерілу уақыты. Қамырдың дайындығын саусақпен ойық жасап, 

тексеруге болады.  

Жаймалау. Оны бір бағытта жҽне байқап жаю керек.  

Тҧмшапештің температурасы. Электр тҧмшапештегі температура 

белгіленген режимге сҽйкес келеді. 

Пісіргеннен кейін. Ҿнімдер кҿлемді жҽне жҧмсақ болуы ҥшін оларды 

пісіргеннен кейін маймен майлау керек.   

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Тҽтті орама тоқаштар мен кекстерді жасау жҽне сату нҥктесін ашу келесі 

тҽуекелдерге ие: 

 тҽжірибе жеткіліксіздігі себебінен негізгі технологиялық 

операцияларды дҧрыс емес жҥргізу тҽуекелі;  

 шикізат бағасы ҿсуінің тҽуекелі;   

 сапасыз шикізат сатып алу тҽуекелі. 
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Өнеркәсіп 

 

30.ҚОЛДАН ЖАСАЛАТЫН  ҤЙ САБЫНЫ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Қолданҥй сабынын жасау-ҥй бизнесі ҥшін ҿте тиімді. Қолданжасалған 

сабын ҿндірісі арнайы білімді жҽне ҥлкен салымдарды талап етпейді, жаңа 

бастаған кҽсіпкерге, ҽсіресе ҽйелдерге сабын қайнату технологиясын меңгеру 

оңайырақ. Қолдан жасалған сабынының танымалдығы компоненттердің 

эксклюзивтілігіне жҽне табиғилығына байланысты.

 
 

Нарықты талдау  

Жалпы алғанда, соңғы жылдары Қазақстанның сабын нарығында негізгі 

кҿрсеткіштердің тҧрақсыздығы салдарынан айқын трендсіз жағдай 

қалыптасты. Сонымен қатар, бҥгінде Қазақстанда қолдан жасалған,табиғи 

дҽруменді ҥй сабыны нарыққа кең таралғаны дабайқалмайды. Оның қҧнына 

табиғи ингредиенттердің қоспасы, сондай-ақ қол еңбектің есебі кіретінін 

ескерсек,ҥй сабыны фабрикадан шыққан сабыннан қымбат. Сондықтан халық 

дҥкен сҿрелеріндегі қарапайым сабынды пайдалануға ҥйренген. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 600 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 5айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 33,6 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 250 000 

2 Жабдық жиынтығы 1 500 000    

3 Жҿндеу  250 000 
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4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 

6 Шикізат сатып алу 350 000 

7 Айналым қаражаты 180 000 

 
Барлығы 2 600 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 250 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4адам) 

500 000 

4 Шикізат сатып алу 350 000 

5 Айналым қаражаты 180 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 200000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

16500 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 1 616 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  120 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны дана 600 

4 Айына сатылымның орташа саны дана 18000 

5 Кіріс  теңге  2 160 000 

6 Пайда  теңге  543 500 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бастапқы салымның аздығы; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтауы. 

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿнімді сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 
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 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат;  

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 45 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 30 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз желісінің болуы. 

Қазақстан қалаларының шетіндегі ҥй-жай неғҧрлым қолайлы нҧсқа 

болады. 

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы  

Қарапайым сабын ҿндіру технологиясы:  

Қатты сабынды дайындау ҥшін 2 кг ащы натрды алады, оны 8 кг суда 

жібітеді, ерітіндіні 25° С дейін жеткізеді жҽне оны ерітілген жҽне 50° С дейін 

салқындатылған май қҧяды (май тҧздалмаған болуы керек жҽне кҿрсетілген 

су мен сода мҿлшеріне майдың 12 кг 800 г алынады). Алынған сҧйық 

қоспаны барлық масса біркелкі болғанша мҧқият араластырады,содан кейін 

киізбен жақсылап оралған ағаш жҽшіктерге қҧйып, жылы қҧрғақ жерге 

қояды. 4-5 кҥн ҿткеннен кейін масса қатады жҽне сабын дайын болады. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақЕуропалық қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Қолдан жасалған сабын ҿндірісін ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасының артуы тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі. 
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31. БАЛАЛАР ОЙЫНШЫҒЫНЫҢ ҾНДІРІСІ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Балаларға арналған тауарларды ҿндіруге жҽне сатуға байланысты кез 

келген бизнеске, ҽдетте, кездейсоқпен келмейді. Ҽдетте кҽсіпкерлер бҧл 

бағытты ҿздері балалы болғанда таңдайды. Сонымен қатар, бизнестің қандай 

да бір тҥрін ҧйымдастыру идеясы ата-аналар ҿз балалары ҥшін қажетті жҽне 

ҿздерінің сҧранысына сҽйкес таба алмағанойын іске асыру мақсатымен осы 

бизнес тҥрін таңдап жатады. Осылайша жаңа жекеменшік балабақшалар мен 

дамыту орталықтары, балаларға арналған киім, ойыншықтар, тамақтанудың, 

жаялықтардың жҽне шығармашылыққа арналған тауарлардың интернет-

дҥкендері пайда болып жатады. Сол жерден, ҽдетте, балалар ҥшін тҥрлі ҿнім 

шығару бизнесі бастамасын алады. 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстанда экономикалық жағдайдың жақсаруы халық санының ҿсуіне 

ҽсер етуде,бҧл балалар тауарларының нарығына да тікелей ҽсер етеді. 

Қазақстанда бала туу кҿрсеткіші артуда: жыл сайын елімізде 400 мыңға жуық 

сҽби дҥниеге келеді. Осыған байланысты, балалар ойыншықтарының ҿндірісі 

бизнес ҥшін ҿзектіболып табылады. Бірақ, нарықта балалар 

ойыншықтарының тапшылығы байқалмайды. Мҽселе отандық 

ҿндірушілердің шығаратын ҿнімдерінің ҥлесінің тым аз болуында. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 980 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 3айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 59 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 200 000 
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2 Ҿндірістік жабдық 1 320 000    

3 Қҧжаттарды ресімдеу 30 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Шикізат сатып алу 200 000 

6 Айналым қаражаты 150 000 

7 Басқа да шығындар 30 000 

 
Барлығы 1 980 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 200 000    

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Шикізат сатып алу 150 000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 700000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

18000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 988 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  950 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны дана 55 

4 Айына сатылымның орташа саны дана 16500 

5 Кіріс  теңге  1 567 500 

6 Пайда  теңге  579 500 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бастапқы салымның аздығы; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтауы. 

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿнімді сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндірістіашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 



99 
 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік;  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 55 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 30 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз желісінің болуы. 

Қазақстан қалаларының шетінде орналасқан ҥй-жай аталған бизнеске 

неғҧрлым қолайлы нҧсқа болады. 

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы  

Балалар ойыншықтарын шығару технологиясы:  

Болашақ ойыншықтың жаңа идеясы қағазда нобаймен жасалады. Одан 

ҽрі ең жақсы нҧсқалардан сызбаның арнайы бағдарламалары негізінде 

суреттері алынады. Бҧдан ҽрі тҽжірибелік ҥлгі жасалады, оған нысан 

бойынша да, тҥсі бойынша да тҥзетулер енгізіледі. Барлық кемшіліктер 

тҥзетілгеннен кейін ойыншық ҿндіріске жіберіледі. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Балалар ойыншықтарын шығаруҿндірісін ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасының артуы тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі. 
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32. ҚОЛДАН ОЙЫНШЫҚТАР ЖАСАУ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Қолдан ойыншықтар жасаубизнесі кҽсіпкерлер арасында ҿндірістің 

дҧрыс таңдалған ассортименті, ҿндірісті жаңа трендтерді шығаруға тез қайта 

қҧра білу жҽне сауатты іске асырылатын маркетингтік стратегия жағдайында 

жоғары тиімді жҽне тез ҿтелімді болып саналады. 
 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстанда балаларға арналған жеке тауар ҿндірісі іс жҥзінде жоқ. 

Импорт деңгейі 98 пайызды қҧрайды. Балалар тауарлары мен 

ойыншықтарының қазақстандық нарығы негізінен импорт нарығы болып 

табылады,онда ҽсіресе Қытай, Тҥркия, Ресей ҿндірушілерінің тауарлары 

басым. Контрабанда, қолдан жасау жҽне жасырын импортты қоса алғанда, 

контрафактілік ҿнімдердің  ҥлесінің жоғары болуы бҧл сегменттің айрықша 

ерекшелігі. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 110 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 2 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 48 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 200 000 

2 Ҿндірістік жабдық 450 000    

3 Бастапқы жарнамалық науқан  50 000 

4 Қҧжаттарды ресімдеу 30 000 

5 Шикізат сатып алу 200 000 

6 Айналым қаражаты 150 000 
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7 Басқа да шығындар 30 000 

 
Барлығы 1 110 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 200 000    

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Шикізат сатып алу 200 000 

5 Айналым қаражаты 150 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 170000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

18000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 1 188 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  900 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны дана 65 

4 Айына сатылымның орташа саны дана 1950 

5 Кіріс  теңге  1 755 000 

6 Пайда  теңге  567 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бастапқы салымның аздығы; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтауы. 

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿнімді сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 
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 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт;  

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 55 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 30 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы. 

Қазақстан қалаларының шетінде орналасқан ҥй-жай аталған бизнеске 

неғҧрлым қолайлы нҧсқа болады. 

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы  

Балалар ойыншықтарын шығару технологиясы:  

Алдымен болашақ ойыншықтың идеясы ойлап табылып, қағазға нобай 

жасалады. Осы нобайлардан ең жақсы нҧсқалар таңдалады, содан кейін 

сызбаларды жасауға арналған арнайы бағдарламалар кҿмегімен сурет 

алынады, содан кейін тҽжірибелік ҥлгі жасалады, оған нысан бойынша да, 

тҥсі бойынша да тҥзетулер енгізіледі.Барлық кемшіліктер тҥзетілгеннен кейін 

(кейде тестілеу жҥргізіледі) ойыншық ҿндіріске жіберіледі. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Балалар ойыншықтарын шығарунҥктесін ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасының артуы тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 

 жалға алу тҿлемін кҿбейту. 
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33.КРАФТ ҚАПТАМАЛАРДЫ ҾНДІРУ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Крафт-қағаз-бҧл сусымалы ҿнімдерге арналған қаптар, пакеттер жҽне 

қаптаманың басқа да тҥрлерін шығару ҥшін қолданылатын ҿте берік орау 

қағазы. 

Негізгі артықшылығы оның экологиялылығы (полиэтилен пакеттермен 

салыстырғанда) жҽне ҿндіріске шығындардың аз жҧмсалатындығы болып 

табылады. Бҧл қағаз қайта ҿңделген шикізатты пайдалана отырып 

целлюлозадан жасалады. Осыдан тҥрлері мен тығыздығы кҿптігіне 

қарамастан, оның неге арзан екендігін тҥсінуге болады. 
 

 
 

Нарықты талдау  

Соңғы уақытта қаптаманың бҧл тҥрінің танымалдығы артып, сҧранысы 

жоғары болуда.Бҧл табиғи материалдардан жасалған экологиялық таза ҿнімге 

деген қажеттілікке байланысты туындауда 

Қазақстан қалаларының сауда орталықтарында қағаз пакеттер 

полиэтилен пакеттермен бірге балама ретінде ҧсынылады жҽне бҧл жақын 

арада соңғыларды пайдаланудан толық ығыстыруға мҥмкіндік береді. 

Осылайша, крафт қағаздан жасалған пакеттер ҿндірісін дамыту ҽлеуеті 

бҥгінгі кҥні ісін жаңа бастаған кҽсіпкерлер ҥшін ҿзекті болып табылады. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 13 090 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі 

ай 

21 айдан 

бастап 

 4 Тиімділігі % 30 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
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1 1-айда алаңды жалға алу 300 000 

2 Ҿндірістік жабдық 12 000 000    

3 Бастапқы жарнамалық науқан  50 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 40 000 

5 Шикізат сатып алу 400 000 

6 Айналым қаражаты 300 000 

7 Барлығы 13 090 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 300 000    

2 Коммуналдық шығындар 40 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (6 адам) 

720 000 

4 Шикізат сатып алу 400 000 

5 Айналым қаражаты 300 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 170000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

18000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 2 018 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  15 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны дана 5800 

4 Айына сатылымның орташа саны дана 174000 

5 Кіріс  теңге  2 610 000 

6 Пайда  теңге  592 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 қағаз пакеттерін ҿндіру технологиясы мен ҧйымдастырудың 

қарапайымдылығы; 

 ҥй-жайға ерекше талаптар жоқ, ҥлкен алаңдар талап етілмейді 

 азық-тҥлік ҿнімдері ҿз қасиеттерін жоғалтпайды. Қазағда логотиптер, 

жазулар, нҧсқаулықтар қолданылуы мҥмкін. 

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿнімді сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 
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табылады.  

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 60ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 30 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз желісінің болуы. 

Қазақстан қалаларының шетінде орналасқан ҥй-жай аталған бизнес 

тҥріне неғҧрлым қолайлы нҧсқа болады. 

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы  

Крафт қаптама шығару технологиясы:  

Бірінші кезең-кҿлденең немесе кҿп қабатты қағаз жапсырмаларынан 

дайындалған тҥтікті (қап дайындамасын) дайындау. Желімдеу ҥшін еритін 

желімді араластыратын арнайы қондырғы қолданылады.  

Екінші кезең-пакеттің немесе қаптың бет жағына ҿнім туралы 

ақпаратты, тауар белгісін жҽне т. б. салу. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Крафт қаптамасын шығарунҥктесін ашудың келесітҽуекелдерібар: 

 ҿткізу желісін қҧру қиындығы жҽне ҿнімді сатудың қажетті 

кҿлемін қамтамасыз ету; 

  ҧсақ кҽсіпорындар арасындағы жоғары бҽсекелестік; 

  жабдықтарды сатып алуға ірі бастапқы шығындар. 
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34. ҚОҚЫС САЛАТЫН ПАКЕТТЕР МЕН ҚАПТАРДЫ ШЫҒАРУ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Қоқыс салатын пакеттерді тҧтынушы тҧрақты тҥрде, сонымен қатар кез 

келген кҿлемде сатып алады, ал ҿндірісті ҽртараптандыру жағдайында – жай 

пакеттер мен ҥлкен қаптар; байламалы пакеттер мен қаптар; қоқыстарды 

типтері жҽне т.б. бойынша сҧрыптауға арналған тҥрлі – тҥсті пакеттер – 

мҧндай бизнес тек қана пайдалы емес, аса пайдалы болып табылады, ҿйткені 

полиэтилен пакеттерін жасайтын шикізат ҿте арзан, ол кем дегенде 

пайдаланылған жҽне лақтырылған пакеттерден, қалдықтардан, энтузиастар 

ҿңдеген қалдықтардан ҿндіріледі. 
 

 

 
 

Нарықты талдау  

Отандық қоқыс салатын пакеттер нарығының кҿлемі ҿсуде. Адамдардың 

кҿпшілігі қоқысты арнайы пакеттерде, ал кейбіреулері қолына не тҥссе 

сонымен, ал кейбіреулері қоқыс шелегінде тастайды.  

Қазақстанда кҥніне 15 млн полиэтилен пакет қолданылады,ал жылына 

оның саны 5 млрд пакетке дейін жетеді. Егер Қазақстан нарығына бҧл 

ҿнімнің 85-90 пайызы импортқа тиесілі екенін ескерсек, жеке істі бастап 

жатқан кҽсіпкерлерге отандық полиэтилен пакеттерін ҿндіру ҿзекті 

салалардың бірі болмақ. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 14 290 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі 

ай 

22 айдан 

бастап 

 4 Тиімділігі % 32 
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Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 300 000 

2 Ҿндірістік жабдық 13 200 000    

3 Бастапқы жарнамалық науқан  50 000 

4 Қҧжаттарды ресімдеу 40 000 

5 Шикізат сатып алу 400 000 

6 Айналым қаражаты 300 000 

7 Барлығы 14 290 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 300 000    

2 Коммуналдық шығындар 40 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (6 адам) 

720 000 

4 Шикізат сатып алу 420 000 

5 Айналым қаражаты 300 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,жайды жинау, кҥзет) 170000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

20000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 2 040 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  15 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны дана 6000 

4 Айына сатылымның орташа саны дана 180000 

5 Кіріс  теңге  2 700 000 

6 Пайда  теңге  660 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бастапқы салымның аздығы; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтауы. 

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿнімді сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 
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  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 55 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 30 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз желісінің болуы. 

Қазақстан қалаларының шетінде орналасқан ҥй-жай аталған бизнеске 

неғҧрлым қолайлы нҧсқа болады. 

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы  

Полиэтилен пакеттерін шығару технологиясы:  

Полиэтилен пакеттерін жасау-ҥздіксіз процесс, оларды ҿндіру ҥшін 

автоматты желілерді қолдану орынды. Олар мынадай модульдерден 

жинақталады: экструдер, кесу-дҽнекерлеу станогы, ою баспағы, 

флексографиялық станок. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебіне кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Полиэтилен пакеттерін шығарунҥктесін ашудыңкелесі тҽуекелдерібар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасының артуы тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 
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35. ҚАПТАМА ҾНДІРІСІ  

 

Бизнес сипаттамасы  

Пластикалық қаптама-кҿптеген ҿнеркҽсіп салаларында жҽне тҧрмыста 

қолданылатын ҿлшеп-орау ҿнімдерінің ең кҿп тараған тҥрі. Сондықтан оған 

деген сҧраныс қашанда жоғары, ал ҿнімді шығару бизнесін қолға алу ҿте 

тиімді болуы мҥмкін. Бірақ кҽсіпорын шын мҽнінде жақсы кіріс ҽкелуі ҥшін 

пластикалық ыдыстың ҿндірісін ҧйымдастыру алдында нормативтік базаны 

мҧқият зерттеу керек, технологияны тҥсіну жҽне сапалы жабдықты таңдау 

қажет. 

 

 

Нарықты талдау  

Пластикалық қаптама ҿндірісі нарықта ең ҽлеуеті жоғары бағыт болып 

саналады, оның жалпы нарықтағы ҥлесі 33%. Тек қағаз бен картон 

қаптамасының позициясының ҥлесінен сҽл кем. Пластик қаптамадағы 

тауарлар жақсы қорғалған, бҥлінуден жҽне зақымданудан қорғалған, сондай-

ақ олар тартымдырақ кҿрінеді, тиісінше, олардысату оңай. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 13 090 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі 

ай 

21 айдан 

бастап 

 4 Тиімділігі % 30 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 300 000 

2 Ҿндірістік жабдық 12 000 000    

3 Бастапқы жарнамалық науқан  50 000 

4 Қҧжаттарды ресімдеу 40 000 

5 Шикізат сатып алу 400 000 

6 Айналым қаражаты 300 000 
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7 Барлығы 13 090 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 300 000    

2 Коммуналдық шығындар 40 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (6 адам) 

720 000 

4 Шикізат сатып алу 400 000 

5 Айналым қаражаты 300 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,\ кҥзет) 170000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

18000 

9 Аммортизация 840 000 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 2 858 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  38 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны дана 3000 

4 Айына сатылымның орташа саны дана 90000 

5 Кіріс  теңге  3 420 000 

6 Пайда  теңге  562 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ҿзіндік қҧнының тҿмендігі; 

 ҿндірістік процеске арналған болмашы шығындар; 

 қалдықтарды азайту; 

 ыдыс-аяқ пен қаптама ыдыстарға ҥлкен таңдау; 

 қайта кҽдеге жарату мҥмкіндігі; 

 кҽдеге жаратуға аздаған шығындар жҽне басқаларболып табылады. 

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽнеҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 
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 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат;  

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 120 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 70 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз желісінің болуы. 

Қаптаманы ҿндіру зиянды деп саналады,сондықтан ол тҧрғын ҥй 

тораптарынан алыс орналасуы жҽне жақсы сорғы желдеткішпен 

жабдықталуы тиіс. 

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Пластикалық ыдысты ҿндіру ҽдістері ҿнім тҥрлері бойынша жҥзеге 

асырылады:  

 экструзия-термопласт тҥйіршіктерінен қуыс ыдыстардың (банкалар, 

канистр) кҿптеген тҥрлерін шығару кезінде қолданылады;  

 вакууммен қалыптау-полистирол, полипропилен жҽне басқа да 

ҧқсас материалдардан жҧқа қабырғалы қаптаманы жасау ҥшін жарамды;  

 қҧю (ҥрлеу) - негізінен полиэтилен ҥлдірден бҿтелкелерді қалыптау 

ҥшін қолданылады. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Пластикалық қаптаманы шығарунҥктесін ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 

 жалға алу тҿлемін кҿбейту. 

 

 

 



112 
 

36.ПОЛИМЕР ҚАЛДЫҚТАРЫНАН ҚҦМ-ПОЛИМЕР ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

БОЙЫНША ҾНІМ ЖАСАУ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Қҧм-полимерлік технология бойынша ҿнім шығару жеке ісін жаңа 

бастап жатқан кҽсіпкерлерге табыс ҽкелетін бизнес тҥрі.  

Полимер қоқыстарын ҿңдеудің негізгі тҥрлері сҧрыпталған 

полимерлерді қайта балқыту жҽне ҧсақтау болып табылады. Cоның 

нҽтижесінде алынған ҿнім кейіннен пластмасса, синтетикалық талшықтар, 

ковролин, синтепон жҽне синтетикалық ыдыс-қаптаманың кҿптеген тҥрлерін 

ҿндіруге арналған шикізат болып табылады. 

 
 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстанда полимерлік ҿнімді тҧтыну жыл сайын шамамен 10%-ға 

ҿсуде. Бҧдан басқа, қайталама шикізаттан жасалған жартылай дайын 

ҿнімдерге бҥгінде Азия, Таяу Шығыс нарықтарында, Еуропа нарықтарында 

сҧраныс ҿте жоғары. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 18 090 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі 

ай 

26 айдан 

бастап 

 4 Тиімділігі % 16 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 600 000 

2 Ҿндірістік жабдық 15 000 000    

3 Бастапқы жарнамалық науқан  50 000 
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4 Қҧжаттарды ресімдеу 40 000 

5 Шикізат сатып алу 1 600 000 

6 Айналым қаражаты 800 000 

7 Барлығы 18 090 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 600 000    

2 Коммуналдық шығындар 70 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (9 адам) 

1 200 000 

4 Шикізат сатып алу 1600000 

5 Айналым қаражаты 800 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,\ кҥзет) 170000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

35000 

9 Аммортизация 1 050 000 

10 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 5 587 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  18000 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны т 12 

4 Айына сатылымның орташа саны т 360 

5 Кіріс  теңге  6 480 000 

6 Пайда  теңге  893 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алуға бағытталған кҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ҿзіндік қҧнының тҿмендігі; 

 ҿндірістік процеске арналған болмашы шығындар; 

 қайта кҽдеге жарату мҥмкіндігі; 

 қалдықтарды азайту; 

 кҽдеге жаратуғакететін жҽне т.б. шығындар аз. 

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿнім ҿндірісі мен ҿнімді сату нҥктесін ашудың 

бастапқы кезеңі болып табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 
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қажет:  

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 180 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 150 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы. 

Полимерлік қалдықтардың жиналу орынына жақын орналасқан ҥй-жай 

ҿндіріс ашуға ыңғайлы болады. Олар: ҿнеркҽсіптік кҽсіпорындар, кҽдімгі 

қоқыс орындары, сҧрыптау кешендері болуы мҥмкін. 

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

ҚПТ бойынша ҿнім шығару технологиясы:  

 Полимерлі-қҧмды материалдар ҿндірісінің технологиялық процесі 

мынадай кезеңдерден тҧрады: шикізатты (полиэтилен қалдықтарын, жуылған 

ҿзен қҧмын) қабылдау; қҧмды дайындау; полиэтилен қалдықтарын ҧсақтау; 

шихта компоненттерін мҿлшерлеу жҽне оларды экструдер ҧсақтау 

машинасына салу; сығымдалған массаны резина араластырғышта дайындау; 

сыңымдалған дайын массаны сығымдау қалыбына салу; бҧйымдарды ыстық 

тҥрде сығымдау; бҧйымдарды қысым арқылы салқындату;дайын 

бҧйымдарды тексеру жҽне дҧрыс емесін бракқашығару; қаптау жҽне қоймаға 

салу. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Бҧд бизнес бойыншанҥкте ашудың келесітҽуекелдерібар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 жалға алу тҿлемін кҿбейту. 
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37.АС ҤЙ ЖИҺАЗЫН ЖАСАУ ЦЕХЫ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Асҥй-бҧл отбасының  ҥйдегі уақытты ең кҿп ҿткізетін орны: қонақтарды 

қабылдайды,отбасымен жиналады. Сондықтан заманауи тҧтынушы асҥй 

жиһазының сыртқы сапасына ғана емес, оның ыңғайлылығына да назар 

аударады. Осыған байланысты ас ҥй жиһазына тапсырыс қашанда кҿп. 

Қысқа циклді ҿндіру форматында асҥйлік корпустық жиһаз жасау 

бизнесі қымбат жабдықтар мен ҥлкен алаңдарды талап етпейді. 

 

 
 

Нарықты талдау  

Тҧрғын ҥй қҧрылысының дамуы жҽне тҧрғын ҥй жылжымайтын мҥлік 

нарығындағы сатып алу-сату мҽмілелерінің санының қарқынды ҿсуі жиһазға 

сҧраныстың артуына алып келді. Отандық жиһаз нарығыың қарқынды ҿсуі  

2009 жылдың дағдарысына дейін  байқалған болатын. Дағдарыс кезінде де ҿз 

кҿлемін сақтап қалған сегменттердің бірі – асҥй жиһазы. Соңғы 10 жыл 

ішінде осы сегменттегі пайда жыл сайын 20%-ға артуда. Қазіргі кезде асҥй 

жиһазын жасау бизнесі жиһаз нарығының айтарлықтай ҥлесін қҧрап отыр – 

шамамен 22% қамтиды. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 670 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 39 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жалға алу (цех+кеңсе) 300 000 
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2 Ҿндірістік жабдық 580 000    

3 Кеңсені жабдықтау 300 000 

3 Бастапқы жарнамалық науқан  50 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 40 000 

5 Шикізат сатып алу 300 000 

6 Айналым қаражаты 300 000 

7 Барлығы 1 670 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 300 000    

2 Коммуналдық шығындар 40 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Шикізат сатып алу 300000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,кҥзет) 170000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

18000 

9 Аммортизация 40 600 

10 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 1 398 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  130000 

3 Айына тапсырыстың орташа саны дана 15 

4 Кіріс  теңге  1 950 000 

5 Пайда  теңге  551 400 

Дағдыларды меңгеру  

Ас ҥй жиһазын жасау ҿндірісін іске қосу ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары 

қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында 

осы мамандық бойынша кҽсіби білім алуға бағытталған кҿптеген курстар 

бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бастапқы салымның аздығы; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтайды.  

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндіріс нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 
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 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт;  

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 80 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 30 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз желісінің болуы. 

Ас ҥй жасайтын ҿндіріс орнының Қазақстан қалаларының шетіндегі ҥй-

жайда орналасуы  неғҧрлым қолайлы болады.  

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Асҥй жиһазын жасау технологиясы:  

Бҥгінде асҥй жиһазының сыртын  ҿңдейтін тҥрлі бірегей технологиялар 

бар. Бҧл «декапе» (есіктерді арнайы екі тҥсті бояу технологиясы) 

технологиясы бойынша, ағартылған еменнен жасалған ҽдемі жиһаз 

модельдері, декаративтік кҥйдірілген, жиһазбетіне ҽдемі реңк беретін ҽдістер 

арқылы жасалған модельдер жҽне т.б. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Асҥй жиһазын шығарунҥктесін ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі; 

 шикізат бағасының ҿсуі тҽуекелі; 

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 

 жалға алу тҿлемін кҿбейту. 
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38.БҦРАМАШЕГЕ ҾНДІРІСІ 
 

Бизнес сипаттамасы  

Бҧрамашеге-бекіту элементтерінің бірі. Олар қҧрылыста жҽне жҿндеу 

жҧмыстарында кеңінен қолданылады, тҥрі, нысаны, материалы жҽне мақсаты 

бойынша ерекшеленеді. Бҧрамашеге бірегей жалғау қҧралы болып табылады, 

сондықтан да тҥрлі қызмет салаларында кеңінен қолданылады.  

Бҧрамашеге ҿндірісіне кҿп маман санынжҽне жҧмыс істеу орнында 

қандай да бір қатаң талаптарды сақтауды қажет етпейді. Сонымен қатар 

оларды ҿндіру оңай, бҧл бизнес арнайы білімді немесе жҧмыс тҽжірибесін 

талап етпейді. 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстандағы бҧрамашеге жасаунарығы жоғары сҧранысқа ие, бҧл 

заттар кез келген супермаркетте, сондай-ақ қҧрылыс дҥкеніндерінде еркін 

саудада бар. Бҧрамашеге -бҧл кҿптің қолданысына қажетті жҽне сҧранысы 

жоғары зат, сондықтан да мҧндай нарыққа оның ҿндірісімен айналысатын 

жаңа тауар ҿндірушінің шығуын жеңілдетеді. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 990 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 3 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 41 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1-айда алаңды жалға алу 300 000 

2 Ҿндірістік жабдық 1 200 000    

3 Бастапқы жарнамалық науқан  50 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 40 000 
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5 Шикізат сатып алу 300 000 

6 Айналым қаражаты 100 000 

 
Барлығы 1 990 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 300 000    

2 Коммуналдық шығындар 40 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4 адам) 

480 000 

4 Шикізат сатып алу 300000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,кҥзет) 200000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

19000 

9 Аммортизация 84 000 

10 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 1 593 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  500 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны кг 150 

4 Айына сатылымның орташа саны кг 360 

5 Кіріс  теңге  2 250 000 

6 Пайда  теңге  657 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатын  кҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бастапқы салымдар аз; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтайды.  

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндіріс ашудың бастапқы кезеңі болып табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 
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 қызметкерлермен еңбек шарттары;  

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 55 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 30 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз желісінің болуы. 

Бҧрмашеге шығару ҿндірісін Қазақстан қалаларының шетіндегі ҥй-

жайда орналастыру неғҧрлым қолайлы болады.  

Инновация енгізу. Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

 

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Бҧрамашеге ҿндіру технологиясы:  

Ҿндіріске шикізат ретінде тот баспайтын болаттан, жезден немесе 

жоғары кҿміртекті болаттан жасалған сым қолданылады. Ҿнім сым қосылған 

ҥлкен иіршік тҥрінде жеткізіледі, барлығы пайдаланылған станоктың 

моделіне байланысты болады. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы есебінен кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Бҧрмашеге ҿндірісін ашудың келесітҽуекелдерібар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі; 

 шикізат бағасының ҿсіп кету тҽуекелі; 

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 

 жалға алу тҿлемін кҿбейту. 

 

 

 

39. ШҦЛЫҚ ҾНДІРІСІ 
 

Бизнес сипаттамасы  

Шҧлықтар - тізеге жетпейтін қысқа шҧлықтар тҥріндегі іш киімнің тҥрі; 

тоқыма матадан жасалатын жҧп киім. 
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Автоматты білдектерде шҧлықтар жасау - бҧл тіпті ҥйде де сҽтті жҥзеге 

асырылатын тамаша бизнес-идея. Бизнесті бастау ҥшін белгілі бір қаржылық 

салымдар қажет, бірақ тиісті тҽсіл арқылы оларды қысқа мерзімде қайтаруға 

болады.Сондықтан, Қазақстанда шҧлық ҿндіру –жеке ісін жаңа бастаған 

кҽсіпкер ҥшін ҿте тартымды кҽсіп.  

Нарықты талдау  

Соңғы бірнеше жылда бҧл тауарларға деген сҧраныс ҿсуде. Дегенмен, 

ішкі нарықта қытай ҿндірушілерінің ҿнімдері басым. 

Тҥрлі бағалауларға сҽйкес, шҧлық сегментіндегі импортталатын 

тауарлардың ҥлесі орта есеппен 70% қҧрайды. Алайда, бҧл нарық біртіндеп 

отандық компанияларды қызықтыра бастауда. Бҧл шҧлық ҿндірісінің жоғары 

табыстылығына байланысты, ол 100%-ға жетуі мҥмкін.  

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындарын жабатын айналым капиталын қалыптастыруға 

кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 2 800 000 

2 Шынсыздық кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 

 4 Табыстылық %            32,0    
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жалға алу 200 000 

2 Ҿндірістік жабдық 2 000 000 

3 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамасын дайындау 50 000 

5 Шикізатты сатып алу 400 000 

6 Айналым қҧралдары 100 000 

 Барлығы 2 800 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу        200 000    

2 Коммуналдық шығындар 30 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4 адам) 

480 000 

4 Шикізатты сатып алу 300000 

5 Айналым қҧралдары 100 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 13 200 

9 Ҿтемпҧл 140 000 
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10 Басқа шығындар 30 000 

  Барлығы  1 363 200 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері  

1 Орташа чек  теңге 150 

2 Кҥніне ҿндірістің орташа кҿлемі дана 500 

3 Айына ҿндірістің орташа кҿлемі дана 12000 

4 Кіріс   теңге 1 800 000 

5 Пайда  теңге 436 800 

 

Дағдыларды меңгеру  

Осы ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіптік білім алу курстары кҿп.  

Шағын цехта шҧлық ҿндірумен айналысатын кҿптеген кҽсіпкерлер 

алдымен ірі кҽсіпорында жҧмыс істеуге, осындай бизнестің ерекшеліктері 

мен қырларын тҥсінуге кеңес береді. 

Басқару құралдары  

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

o Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 шағын бастапқы салымдар; 

 тез ҿтелімділік. 

 Ҿндіріс жҽне ҿнімді сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі - бизнесті 

халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) тіркеу жҽне рҧқсат 

қҧжаттамасын алу.  

Ҿнім ҿндіру жҽне ҿнімді сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

керек: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары; 

 қосымша қҧжаттар. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 50 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтауға арналған кемінде 25 шаршы метр 

аумақтың болуы; 

 суық судың болуы; 
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 кҽріздің болуы.  

Ең қолайлы нҧсқа - бҧл Қазақстанның қалалары мен ауылдарының 

шетіндегі ҥй-жай.   

Инновация енгізу. 

Кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне автоматтандырылған 

есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҽрбір қызмет тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар барабар болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Шҧлық ҿндіру технологиясы қарапайым жҽне бірнеше негізгі 

кезеңдерден тҧрады: шҧлықтың негізін немесе пішімін жасау, ҧйық 

мҥйісшесін тігу, шҧлықты қалыпқа келтіру, таңбалау жҽне кҿмекші 

элементтерді салу, дайын ҿнімді орау. Шҧлықтың негізі шҧлық тоқу 

автоматында жасалады.  

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Шҧлық ҿндіру бойынша нҥктесін ашу келесі тҽуекелдерге ие: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

 негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасы ҿсуінің тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 

 жалдау ақысы кҿтерілуінің тҽуекелі. 

 

 

 

40.ҚОЛДАН  ЖІП ИІРУ ҾНДІРІСІ 

 

 
 

Бизнес сипаттамасы  

Иірілген жіп - бойлық жҽне тізбектелген талшықтардан бҧралған жіп. 

Иірімжіп табиғи талшықтардан (жҥн, мақта, зығыр, жібек) немесе тҥрлі 

химиялық талшықтардан (вискоза, полиэфир, полиамид жҽне т.б.) жасалады.  

Сондықтан Қазақстанда қолдан жіп иіру ҿндірісі - жаңадан бастаған 

кҽсіпкер ҽйел ҥшін ҿзекті қызмет. Бизнес дамуына кең сҧрыптама ықпал 

етеді.  
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Нарықты талдау  

Қазіргі заманғы қазақстандық жеңіл ҿнеркҽсіп тауарлары нарығы халық 

санының ҿсуіне жҽне оның ҿніміне сҧраныстың артуына байланысты 

тҧрақты ҿсумен сипатталады. Отандық ҿндірушілердің негізгі бҽсекелестері - 

Қытай ҿнімдері.  

Тҧтастай алғанда, 2018 жылдың қорытындысы бойынша, отандық нарық 

иірілген жіптер нарығын қҧрайтын импорттың 70%-ға дейін едҽуір ҧлғаюын 

жҽне нҽтижесінде нарықта иірілген жіптерді тҧтыну мен сатудың ҿскенін 

кҿрсетті. Сонымен қатар, иірілген жіптер нарығын қҧруға негізгі ҥлесті 

отандық ҿндіріс емес, атап айтқанда, импортталған иірілген жіптерді жеткізу 

қосты. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 

Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындарын жабатын айналым капиталын қалыптастыруға 

кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 390 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 2 

 4 Табыстылық % 117,0    
 

Қолмен иірілген жіп зауыттық иірімжіптерге қарағанда ҽлдеқайда 

жоғары бағаланады, ҿйткені фабрикаларда жҥннен иірілген жіп жоғары 

температурада тазарту, жуу жҽне кептіру кезінде ҿзінің емдік қасиетін 

жоғалтады. Қолмен иірілген жіпке арналған жҥн емдік қасиеттері мен 

жоғары сапасын сақтай отырып, қолмен химиялық заттарсыз қылшықтар мен 

кірден тазаланады. Мҧндай иірілген жіптің қҧны фабрикада жасалғаннан 

жоғары, бірақ тҧтынушылар тарапынан жоғары сҧранысқа ие. 

Осыған байланысты осы бизнесті дамытуға салынған инвестиция 390 

мың теңгеден аспайды. 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 
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1 1-айда жалға алу 0 

2 Ҿндірістік жабдық 250 000 

3 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамасын дайындау 20 000 

5 Шикізатты сатып алу 40 000 

6 Айналым қҧралдары 30 000 

 Барлығы 390 000 
 

 

Ҥйде иірілген жіп ҿндіруге арналған жабдықтың қҧны орташа есеппен 

250 мың теңгені қҧрайды. Жабдықтар қҧнының толық сипаттамасы тҿмендегі 

кестеде келтірілген.  

 

Жабдықтың құны 

№ Атауы  
Қҧны, 

теңге 
Саны, дана 

Жалпы қҧны, 

теңге 

1  Барабанды кардер (тҥткіш машина)     50 000    1      50 000    

2 Ҧршық      165 000    1    165 000    

3  Жіп орайтын машина    11 000    1      11 000    

4  Электрҧршық      24 000    1      24 000    

  Барлығы      250 000    1    250 000    

 

Салықтарды қосқандағы жалпы шығындар айына 182 мың теңгені 

қҧрайды, оның ішінде жеке кҽсіпкер ҥшін жеңілдетілген ҥлгі бойынша 11 800 

теңге (3%). 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу                 -      

2 Коммуналдық шығындар 15 000 

3 Шикізатты сатып алу 40000 

4 Айналым қҧралдары 30 000 

5 Жарнама 20000 

6 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50000 

7 Ҿтемпҧл  17 500 

8 Басқа шығындар 10 000 

  Барлығы  182 500 

 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 11 880 

 Жалпы шығындар салықтарды қосқанда 182 500 
 

Ҥйде иірілген жіп ҿндіруге арналған шикізат ретінде қой мен ешкі 

тҥбітін қолдануға болады. 

10 кг қой жҥнін жҽне 10 кг ешкі тҥбітін сатып алу қҧны сҽйкесінше 6000 

жҽне 22000 теңгені қҧрайды. 

Шикізат тҥрі бойынша қалған шығындар тҿмендегі кестеде кҿрсетілген. 

 

Шикізат шығындары 
№ Атауы  10 кг қҧны, теңге 
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1 Қой жҥні 6000 

2 Ешкі тҥбіті 22000 

3 Негізгі мақта жіп 8000 

4 Бояу  4000 

  Барлығы  40000 

 

Егер жаңадан бастаушы кҽсіпкер ҽйел кҥніне 11 шумақ иірілген жіп 

ҿндіріп сатса, онда бір айда 330 дана болады. 1 шумақтың қҧны кем дегенде 

1200 теңгені қҧрайды, нҽтижесінде ай сайынғы кіріс шамамен 396 мың 

теңгені қҧрайды. 

Осылайша, ағымдағы шығындар мен салықтарды шегергендегі таза 

пайда 213 мың теңгеден аспайды. 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы  Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері  

1 Орташа чек  теңге 1200 

2 Кҥніне ҿндірудің орташа кҿлемі дана 11 

3 Айына ҿндірудің орташа кҿлемі дана 33 

4 Кіріс   теңге 396 000 

5 Пайда  теңге 213500 
 

Дағдыларды меңгеру  

Осы ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіптік білім алу курстары кҿп.  

Басқару құралдары  

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парағы, контекстік жарнама, журналдар, жарнамалар жҽне 

т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

o Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 шағын бастапқы салымдар; 

 тез ҿтелімділік; 

 жалға алу ақысының болмауы; 

 жоғары тиімділік. 

 Ҿндіріс жҽне сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа 

қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Ҿнім ҿндіру жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы керек: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 50 шаршы метрден кем емес ҥй-жай (немесе басыбайлы пҽтер); 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтауға арналған кемінде 25 шаршы метр 
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аумақтың болуы;  

 суық судың болуы; 

 кҽріздің болуы. 

Мҧндай ҿндіріс бҧл Қазақстанның қалалары мен ауылдарының 

шетіндегі ҥй-жайда орналасқаны ҧтымды.   

Инновация енгізу. 

Кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне автоматтандырылған 

есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҽрбір қызмет тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар барабар болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Иірімжіп ҿндіру технологиясы бірнеше кезеңдерден тҧрады: 

 шикізатты бастапқы сҧрыптау, тазарту, жуу; 

 майлау (иілімділік ҥшін); 

 қайта тазалау, тарақпен тарау, бҧрау, нҽтижесінде ширатылған жҥн 

жолақтары пайда болады - топс - иірілген жіпке арналған жартылай 

фабрикат; 

 жартылай фабрикатты шарғыға орау; 

 белгіленген ҥлгідегі иірімжіп қалыптастыру. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Иірімжіп ҿндіру нҥктесін ашу келесі тҽуекелдерге ие: 

 негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасы ҿсуінің тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 

 жалдау ақысы кҿтерілуінің тҽуекелі. 

 

 

41. АҢ ТЕРІСІНЕН БАС КИІМ ТІГУ  

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Қысқы бҿрік- ҽртҥрлі модельде жҽне формада тігілетін, жылы бас киім 

тҥрі. 

Табиғи аң терісінен жасалған аксессуарлардың шағын ҿндірісін 

ҧйымдастыру ҥшін бастапқы салымдар қажет. Бҧл қаражат бірінші кезекте 

шикізат пен жабдықтардың бірінші партиясын сатып алу ҥшін қажет. 

Ҿйткені, тері ҿнімдеріне қыс қарсаңында сҧранысы жоғары маусымдық 
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тауар. Сондықтан мамандар ҿндірісті кҿктемде ҧйымдастыруға кеңес береді. 

Қазақстанда бҿрік тігужеке ісін жаңа бастаған кҽсіпкер ҥшін тартымды 

болып табылады.  

Нарықты талдау   

Соңғы бірнеше жыл ішінде бҧл тауарларға сҧраныс ҿсуде. Рас, отандық 

нарықта ресейлік ҿндірушілердің ҿнімдері басым. 

Ҽр тҥрлі бағалаулар бойынша, осы сегменттегі импорттық тауарлардың 

ҥлесі орташа алғанда шамамен 65%-ды қҧрайды. Алайда, бірте-бірте бҧл 

нарыққа отандық компаниялар да қызығушылық танытуда.   

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 

Инвестициялар, жиыны 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 400 000 

2 Шығынсыздық нҥктесіне шығу мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 5 

 4 Тиімділігі % 36,2 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 

1 1 -айға ҥй-жайды жалдау 200 000 

2 Ҿндірістік жабдық  1200 000 

3 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларды дайындау 50 000 

5 Шикізатты сатып алу 800 000 

6 Айналым қаражаты 100 000 

 Жиыны  2 400 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу  200 000 

2 Коммуналдық шығындар 30 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 

10% - жеке табыс салығы (4 адам) 

480 000 

4 Шикізат сатып алу 400 000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50 000 

8 Салықтар  - 3% (1,5 %  -табыс салығы жҽне 1,5% ҽлеуметтік 

салық) 

16 000 

9 Амортизация 84 000 

10 Басқа да шығындар 30 000 

 Жиыны  1 410 000 
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Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Орташа чек теңге  3 000 

2 Кҥніне дайын ҿнімнің орташа саны дана 4 

3 Айына дайын ҿнімнің орташа саны дана 96 

4 Кіріс  теңге  1 920 000 

5 Пайда  теңге  510 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алуға бағытталған кҿптеген курстар бар.  

Бас киім тігумен айналысатын кҿптеген кҽсіпкерлер алдымен ҥлкен 

кҽсіпорында жҧмыс істеуге, осындай бизнесті жҥргізудің ерекшелігі мен 

қыр-сырын тҥсінуге кеңес береді. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт,  landing-page сататын парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия. 

3) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 шағын бастапқы салымдар; 

 жылдам ҿтелімділік; 

 қыста ең кҿп сҧранысқа ие маусымдық тауар. 

4) Ҿндіріс ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады.  

Ҿнімді тігу жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары; 

 қосымша қҧжаттар. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 40 шаршы метрден кем емес ҥй- жайдың болуы 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін 25 шаршы метрден кем 

емес ҥй- жайдың болуы 

 суық судың болуы; 

 қосалқы жайдың болуы; 

 кҽріз желісінің болуы. 

Мҧндай бизнес тҥріне арналған орын Қазақстан қалаларының халық 

кҿп шоғырланған  аудандарындағы ҥй-жай маңында орналасқаны ҧтымды. 

Инновация енгізу 
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Кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне автоматтандырылған 

есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҽрбір ҿнім тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге бағалау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы 

Технологияға сҽйкес, аң терісінен қарапайым тігілетін бҿрік кезең-

кезеңмен тігіледі. Алдымен дайын тері мол суға салынып, жҥні ҥзілмей, ал 

толығымен тҥзетілетіндей етіп қалыпта созылады. 

Ҽбден кепкен теріге артқы жағынан (шел) ҥлгінің бҿлшектері сызылады 

жҽне қара қарындашпен немесе бормен жҥргізіледі. Тігістерге қосымша 3-5 

мм қалдырылады жҽне бҿлшектер ҿткір ҧстарамен кесіледі. Оларды сыртқы 

жағынан, жҥн қылшығын іліп алмай, жиі ысыра отырып тігу қажет, ал кейін 

жікті ішке салынуы керек. 

Соңғы кезең-бҿріктің жоғарғы жағы жҽне оның барлық тігістері аздап 

сумен суланып, барлық бҿлшектер қажетті пішінге келтіріледі, тҥзетілуі ҥшін 

бҧйымды қалыпқа кигізеді, ал терініжҥзі жиі тарақпен мҧқият тарайды. 

Дайын бҿрікті кең қорапқа салу керек. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

Ддму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Бҿрік тігу ҿндірісін ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасының арту тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 

 жалға алу қҧнының кҿтерілуі. 

 

 

 

 

42. АЯҚ КИІМ ТІГУ 

 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Аяқкиім – бҧл аяқты сыртқы ҽсерлерден қорғауға арналған жҽне 

пайдалы ҽрі эстетикалық функция атқаратын киім тҥрі. 

Егер ол осы саламен жақсы таныс болса, аяқ киім тігудің барлық қыр-

сырын білсе, жабдықтар мен материалдарды таңдай алса, аяқкиім ҿндірісі 
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кҽсіпкер ҥшін пайдалы іс бола алады. Ең бастысы, ҿнімнің бҽсекелестердің 

аясында ерекшеленуіне мҥмкіндік беретін ерекше идея болу керек.  

 

Нарықты талдау  

Біздің елімізде аяқкиім бизнесінің жағдайы қазіргі уақытта мҽз емес. Бҧл 

ретте отандық нарықтағы импорттық ҿнімнің кҿлемі 90 %-ға бағаланады. 

Арзан аяқ киімнің негізгі ҥлесі Қытай ҿндірісіне тиесілі. Ол сапасының жҽне 

бағасының тҿмендігімен жҽне кең ассортимент топтамасымен ерекшеленеді. 

 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 

Инвестициялар, жиыны 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 3 400 000 

2 Шығынсыздық нҥктесіне шығу мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 12 

 4 Тиімділігі % 22,5 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 

1 1 -айға ҥй-жайды жалдау 200 000 

2 Ҿндірістік жабдық  2 500 000 

3 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларды дайындау 50 000 

5 Шикізатты сатып алу 500 000 

6 Айналым қаражаты 100 000 

 Жиыны  3400 000 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу  200 000 

2 Коммуналдық шығындар 30 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Шикізат сатып алу 300 000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50 000 

8 Салықтар  - 3% (1,5 %  -табыс салығы жҽне 1,5% ҽлеуметтік 

салық) 

8 000 

9 Амортизация 175 000 

10 Басқа да шығындар 30 000 

 Жиыны  1 273 000 

 

Ай сайынғы кірістер 
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№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Орташа чек теңге  12 000 
2 Айына ҿндірілген жҽне сатылған ҿнімнің орташа 

саны 

дана 130 

3 Кіріс  теңге  1 560 000 
4 Пайда  теңге  287 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алуға бағытталған кҿптеген курстар бар.  

Аяқкиім тігумен айналысатын кҿптеген кҽсіпкерлер алдымен ҥлкен 

кҽсіпорында жҧмыс істеуге, осындай бизнесті жҥргізудің ерекшелігі мен қыр-

сырын тҥсінуге кеңес береді. 

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сататын парақ, контекстік жарнама, журналдар, хабарландырулар 

жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия. 

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 шағын бастапқы салымдар; 

 жылдам ҿтелімділік; 

 қыста ең кҿп сҧранысқа ие маусымдық тауар. 

1) Ҿндіріс ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету орталығында 

(ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып табылады.  

Тігу жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары; 

 қосымша қҧжаттар. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 40 шаршы метрден кем емес ҥй- жайдың болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін 25 шаршы метрден кем емес 

ҥй- жайдың болуы 

 суық судың болуы; 

 кҽріз желісінің болуы. 

Мҧндай бизнес тҥрінің Қазақстан қалаларының халық кҿп шоғырланған  

аудандарындағы ҥй-жайда орналасқаны тиімді. 

Инновацияларды ендіру 
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Касса аппараты, электрондық есептілік жҽне автоматтандырылған есеп.  

Сауатты баға саясаты 

Ҽрбір ҿнім тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге бағалау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы 

Толық жҧмыс циклі: 

Кҿлемі шағын дайын ҥлгілерді қҧрастыру; кҿлемді дайын ҥлгілерді 

қҧрастыру; астарын тігу; сҽндік тігістерді, жиектерді тігу. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші деңгейдегі 

банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық Қайта қҧру жҽне Даму банкінің 

қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау жҿніндегі«Даму» 

қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Бҿрік тігу ҿндірісін ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасының арту тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 

 жалға алу қҧнының кҿтерілуі. 

 

 

43. БЕЛДІК ЖАСАУ 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

 Былғарыдан жасалған аксессуарларды бизнес ҥшін қызықты жҽне 

пайдалы идеялар қатарына жатқызуға болады. 

Отандық нарықта белдік ҿндірісі, егер ол осы саланы жақсы таныс 

болса, тігудің, жабдықтар мен материалдарды таңдаудың барлық қыр-сырын 

білсе, жеке ісін енді бастап жҥрген кҽсіпкер ҥшін пайдалы іс бола алады. 

 

Нарықты талдау  

Белдік ҿнімдерінің 90%-ы импорттық тауарларға, кҿбінесе Қытай жҽне 

Ресей ҿндірісіне тиесілі. Олар сапасының жҽне бағасының тҿмендігімен жҽне 

кең ассортиментпен ерекшеленеді. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 
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арналған шығындарды айқындау қажет.  

Инвестициялар, жиыны 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 100 000 

2 Шығынсыздық нҥктесіне шығу мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 

 4 Тиімділігі % 28,3 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 

1 1 -айға ҥй-жайды жалдау 200 000 

2 Ҿндірістік жабдық  1 200 000 

3 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларды дайындау 50 000 

5 Шикізатты сатып алу 500 000 

6 Айналым қаражаты 100 000 

 Жиыны  2 100 000 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу  200 000 

2 Коммуналдық шығындар 30 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Шикізат сатып алу 300 000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50 000 

8 Салықтар  - 3% (1,5 %  -табыс салығы жҽне 1,5% ҽлеуметтік 

салық) 

11 000 

9 Амортизация 84 000 

10 Басқа да шығындар 30 000 

 Жиыны  1 185 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Орташа чек теңге  4000 

2 Айына ҿндірілген ҿнімнің орташа саны дана 380 

3 Кіріс  теңге  1 520 000 

4 Пайда  теңге  335 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алу ҥшін кҿптеген курстар бар.  

Белдікті тігумен айналысатын кҿптеген кҽсіпкерлер алдымен ҥлкен 

кҽсіпорында жҧмыс істеуге, осындай бизнесті жҥргізудің ерекшелігі мен қыр-

сырын тҥсінуге кеңес береді. 

Басқару құралдары  
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Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сатй, landing-page сататын парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия. 

1) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 шағын бастапқы салымдар; 

 жылдам ҿтелімділік. 

2) Ҿндіріс ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету орталығында 

(ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып табылады.  

Ҿнімді тігу жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары; 

 қосымша қҧжаттар. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 40 шаршы метрден кем емес ҥй- жайдың болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін 25 шаршы метрден кем емес 

ҥй- жайдың болуы 

 суық судың болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы. 

Мҧндай ҿндіріс Қазақстан қалаларының халық кҿп шоғырланған  

аудандарындағы ҥй-жайда орналасқаны тиімді болады. 

Инновация енгізу 

Кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҽрбір ҿнім тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге бағалау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы 

Дайын аксессуардың ҥш қабаты бар: жоғары жҽне сыртқы қабаттар 

былғарыдан, ал ортаңғысы астарлы материалдан жасалады. Ҿндірушілер 

кҿбінесе ортаңғы қабатты алып тастайды, бҧған рҧқсат берілген. Алайда, егер 

ҿнім былғарыдан екені кҿрінуі керек болса, онда барлық ҥш қабатты тек 

теріден тігілгені дҧрыс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші деңгейдегі 

банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық Қайта қҧру жҽне Даму банкінің 

қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Белдік тігу ҿндірісін ашудың келесі тҽуекелдері бар: 
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 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасының арту тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 

 жалға алу қҧнының кҿтерілуі. 

 

 

44. МАЙЛЫҚ ҾНДІРІСІ  
 

Бизнес сипаттамасы  

Қағаз майлықтар жоғары сҧранысқа ие тауар. Бағасының арзан 

болғанына қарамастан, бҧл кең тҧтынылатын, неғҧрлым тез шығындалатын 

тауар болып саналады. Қағаз майлықтар бірреттік болады жҽне олардың 

«стратегиялық қоры»ҽрбір ҥйде бар. 

Отандық нарықта майлық ҿндірісі, егер ол осы саламен жақсы таныс 

болса, бизнесті жҥргізудің, жабдықтар мен материалдарды таңдаудың барлық 

қыр-сырын білетін кҽсіпкер ҥшін пайдалы іс бола алады. 

 

Нарықты талдау  

Гигиеналық мақсаттағы қағаз бҧйымдарының нарығы – ҽр тҥрлі 

маркетингтік зерттеулерге сҽйкес, ҽлемдегі неғҧрлым серпінді бҧйымдардың 

бірі, жыл сайын оның ҿндірісі 7-9% – ға ҿседі. Ҥй шаруашылықтары кірісінің 

ҧлғаюымен, сондай-ақ тҧрмыстық дағды ерекшеліктерінің ҿзгеруіне 

байланысты гигиеналық мақсаттағы бҧйымдарды тҧтынудың артуыҚазақстан 

Республикасында да қатты байқалуда. 

 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 

Инвестициялар, жиыны 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 3 000 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 

 4 Тиімділігі % 36,3 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 

1 1 -айға ҥй-жайды жалдау 200 000 

2 Ҿндірістік жабдық  2 000 000 

3 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларды дайындау 50 000 
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5 Шикізатты сатып алу 600 000 

6 Айналым қаражаты 100 000 

 Жиыны  3 000 000 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу  200 000 

2 Коммуналдық шығындар 30 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

480 000 

4 Шикізат сатып алу 400 000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50 000 

8 Салықтар  - 3% (1,5 %  -табыс салығы жҽне 1,5% ҽлеуметтік 

салық) 

17 000 

9 Амортизация 140 000 

10 Басқа да шығындар 30 000 

 Жиыны  1 467 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Орташа чек теңге  50 

2 Айына ҿндірілген жҽне сатылған ҿнімнің орташа 

саны 

дана 40000 

3 Кіріс  теңге  2 000 000 

4 Пайда  теңге  533 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алу ҥшін кҿптеген курстар бар.  

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия. 

1) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 шағын бастапқы салымдар; 

 жылдам ҿтелімділік; 

 жыл бойы ең кҿп сҧранысқа ие тауар. 

2) Ҿнімді ҿндіру жҽне сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі халыққа 

қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат 

қҧжаттарын алу болып табылады.  

Ҿнімді ҿндіру жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 
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 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты;  

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары; 

 қосымша қҧжаттар. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 40 шаршы метрден кем емес ҥй- жайдың болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін 25 шаршы метрден кем емес 

ҥй- жайдың болуы 

 суық судың болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы. 

Мҧндай ҿндірісті Қазақстан қалаларының шет аймақтарындағы  ҥй-

жайда орналасқаны тиімді болады. 

Инновация енгізу 

Кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҽрбір ҿнім тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге бағалау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы 

Ҿнімді шығарудың технологиялық процесі арнайы жабдықта жҧмыс істеу 

ҥшін арнайы дағдыларды немесе білімді талап етпейді  

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші деңгейдегі 

банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық Қайта қҧру жҽне Даму банкінің 

қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Майлық жасау ҿндірісін ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасының арту тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 

 жалға алу қҧнының кҿтерілуі. 
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45. БИЗИБОРДТАР 
Бизнес сипаттамасы  

Бизибордтар-балаларға арналған ойын-сауық жҽне оқыту тақтасы. 

Жалпақ панель, ҽдетте жалпақ ағаш тақтадан тҧрады, онда ҽр тҥрлі заттар 

бекітілген, олармен бала ҿзара ҽрекеттесе алады: қҧлыптар, сырмалар, 

ажыратқыштар, шамдар жҽне т.б. Ҽртҥрлі конфигурациялар мен сыртқы 

кҿрінісі болуы мҥмкін. 

Бҧл ҿнімді ҿндіру жабдыққа жоғары қаржы мен шығындарды талап 

етпейді, бҧл жеке ісін жаңа бастаған кҽсіпкерлер ҥшін тартымды. 

Нарықты талдау  

Балалар тауарлары мен ойыншықтарының қазақстандық нарығы 

негізінен импорт нарығынан келген тараға толы,онда ҽсіресе Қытай, Тҥркия, 

Ресей ҿндірушілерінің позициялары басым. Бҧл сегменттің ерекше 

ҿзгешелігі- контрабанда, қолдан жасалған жҽне сҧр импортты қоса алғанда, 

контрафактілік ҿнімдердің ҥлесі жоғары болуында. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 

Инвестициялар, жиыны 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 710 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 1 

 4 Тиімділігі % 112,6 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 

1 1 -айға ҥй-жайды жалдау 200 000 

2 Ҿндірістік жабдық  800 000 

3 Қҧжаттарды ресімдеу 30 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Шикізатты сатып алу 400 000 

6 Айналым қаражаты 200 000 

7 Басқа да шығындар 30 000 

 Жиыны  1 710 000 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу  200 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

720 000 
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4 Шикізат сатып алу 400 000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия) 56 000 

8 Салықтар  - 3% (1,5 %  -табыс салығы жҽне 1,5% ҽлеуметтік 

салық) 

70 000 

9 Басқа да шығындар 57500 

  30 000 

 Жиыны  1 693500 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Орташа чек теңге  3000 

2 Кҥніне сатылған ҿнімнің орташа саны дана 50 

3 Айына сатылған ҿнімнің орташа саны дана 1200 

4 Кіріс  теңге  3 600 000 

5 Пайда  теңге  1 906500 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алу ҥшін кҿптеген курстар бар.  

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт,landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия. 

1) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 шағын бастапқы салымдар; 

 жылдам ҿтелімділік; 

 қажет болған жағдайда кез келген бҿлшек ҧқсас (мысалы, сатуда 

болмаған жағдайда), сондай-ақ ҿлшемі жағынан жақын басқа бҿлшекке 

(Тапсырыс берушінің қалауы бойынша) ауыстырылуы мҥмкін. 

2) Ҿнімді ҿндіру жҽне сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі халыққа 

қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын 

алу болып табылады.   

Ҿндіру жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттарболуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 
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 25 шаршы метрден кем емес ҥй- жайдың болуы;  

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін 15 шаршы метрден кем емес 

ҥй- жайдың болуы 

 суық судың болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы. 

Мҧндай ҿндірістің Қазақстан қалаларының шет аймағында орналасқан 

ҥй-жайда орналасқаны тиімді болады. 

Инновация енгізу 

Кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҽрбір ҿнім тҥрінің нақты қҧнын белгілеу ҥшін бҽсекелестерге бағалау 

жҥргізу керек. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы 

Ҿндіріс технологиясы қарапайым жҽне қолмен жҧмыс істеуді болжайды. 

Жобаның инвестиция алдындағы сатысында бастамашы ҿнімнің сызбаларын, 

ҽрбір модель ҥшін элементтерді орналастыру сызбаларын, сондай-ақ 

материалдардың ерекшеліктерін ҽзірлейді. Жинақтаушылар кҿтерме базаларда 

тиісті жеңілдікпен сатып алынады. Сондай-ақ, жеке тапсырыс бойынша 

бизиборд қҧру мҥмкін. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші деңгейдегі 

банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық Қайта қҧру жҽне Даму банкінің 

қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Мҧндай ҿндірісті ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

   негізгі технологиялық операцияларды дҧрыс жҥргізбеу тҽуекелі;  

 шикізат бағасының арту тҽуекелі;   

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі. 
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Аграрлық өндіріс 

46. КҾКҾНІС КЕПТІРУ БИЗНЕСІ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Азық-тҥлік ҿнімдері-бҧл ҽрдайым сҧраныс жоғары болатын ҿндіріс 

саласы.  

Бҧл тҧрғыда кептірілген кҿкҿністер-жаңа піскен кҿкҿністерге тамаша 

балама. Кептірілген кҿкҿністен кҿптеген тағам дайындауға болады, олар 

кептіргеннен кейін де қоректік қасиеттерін сақтайды (ҽрине, бҽрі емес), тағы 

бір ҧтымдылығы аз орын алады. Бірақ ең бастысы-олардыңжарамдылық 

мерзімі шексіз. 

 
 

Нарықты талдау  

Сараптамалық болжам бойынша, бҧл бағыт Қазақстан нарығында 

жылына 2-4% деңгейінде ҿсуде. Халықаралық агенттіктердің деректері 

бойынша, алдағы онжылдакептірілген кҿкҿністер ҿндірісінің ҽлемдік 

нарықта 4,8% - ға ҿсуі кҥтілуде. Егер 2018 жылғы қҧрғатылған кҿкҿністен 

тҥскен табыс 56 млрд долларды қҧраса, ал 2028 жылға қарай табыс кҿлемі 90 

млрд АҚШ доллардан асатыны болжануда.   

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 660 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 42 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
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1 1-айда алаңды жалға алу 250 000 

2 Ҿндірістік жабдық 1 500 000    

3 Жҿндеу  300 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан  50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Шикізат сатып алу 350 000 

7 Айналым қаражаты 190 000 

 Барлығы 2 660 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жайды жалға алу 250 000    

2 Коммуналдық шығындар 50 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (6адам) 

720 000 

4 Шикізат сатып алу 180000 

5 Айналым қаражаты 50 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия,кҥзет) 200000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

21000 

9 Аммортизация 105 000 

10 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 1 646 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  650 

2 Кҥніне сатылымның орташа саны кг 120 

4 Айына сатылымның орташа саны кг 3600 

5 Кіріс  теңге  2 340 000 

6 Пайда  теңге  694 000 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бастапқы салымның аздығы; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтауы.  

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндіріс нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 
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қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты;  

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 65 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 30 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы. 

Кептірілген кҿкҿніс ҿндіру орны Қазақстан қалаларының шетіндегі ҥй-

жайда орналасқаны неғҧрлым қолайлы болады.  

Инновация енгізу.Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Кҿкҿністерді кептіру технологиясы:  

Кептіру-кҿкҿністер мен жемістерді консервілеудің ең қарапайым, ең 

арзан жҽне ең аз еңбекті қажет ететін тҽсілі. Кептірілген ҿнімдер жақсы 

сақталады, сақтау ҥшін арнайы ҥй-жайларды қажет етпейді, аз орын алады. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен, ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Кҿкҿністерді кептіру ҿндірісін ашудың келесі тҽуекелдерібар: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

 шикізат бағасының ҿсіп кету тҽуекелі; 

 сапасыз шикізатты сатып алу тҽуекелі; 

 жалға алу тҿлемін кҿбейту. 
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47. ЖЫЛЫЖАЙДА ГҤЛ ҾСІРУ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Гҥл-бҧл махаббат, қҧрмет символы,  гҥлді мерекеде не болмасақандай 

да бір себепті кҥтпей-ақ алыс-жақынтаныстарымызға, сондай-ақ ең қымбат 

жақындарымызға ҧсынып жатамыз. Қазақстандағы климаттық жағдайда жыл 

бойы гҥл ҿсіру мҥмкіндігіне тек жылыжай арқылы қолжеткізуге болады. 

Сондықтан жылыжайда гҥл ҿсіретін шаруашылықтар бизнес ҥшін ҿзекті 

бағыт болып отыр. 

 
  

Нарықты талдау  

Соңғы жылдары отандық гҥл нарығының ҿсуінде белсенділік 

байқалады, оны отандық ҿнім ҥлесінің ҧлғаюы кҿрсетіп отыр. Нҽтижесінде, 

гҥл дҥкендерінің кҿбі отандық нарықта ҿнім жеткізушілерді табуға 

ҧмтылады. Қазіргі кезде  бҧл саланың ҽлеуеті мол – Қазақстанда тек 

жылыжайдың 7%-ы гҥл ҿсірумен айналысады. 
 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 

Инвестиция салу орташа есеппен 2 218 мың теңгені қҧрайды,бҧл 

жобаның рентабельділігі 65,7% деңгейінде болжанады. 
 

Инвестициялар, барлығы  

 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 218 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 3 

 4 Тиімділігі % 65,7 
 

Бастапқы салымдар 

 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1 айға жерді жалға алу 110 000 
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2 Ҿндірістік жабдық 1 318 000    

3 Биотыңайтқыш  20 000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан  50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Шикізат сатып алу 600 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

 Жиыны  2 218 000 

 

Бҧл гҥлдер тартымды жҽне кҿптеген гҥл ауруларына тҿзімді. Раушан 

гҥлдері қаңтар-ақпан аралығында аммоний, суперфосфат жҽне жертезек 

тыңайтқыштары бар топыраққа егіледі. Сондықтан, барлық бҧталарды бір 

шаруашылықтан сатып алу қажет, онда бір тҥп ҥшін бағасын шамамен 1500 

теңгеден есептеңіз. Жылыжайда отырғызуға болатын бҧталардың саны ҿте 

оңай есептеледі. 1 м2-ге 4 раушан бҧтасы еркін орналасады. Ауданы 100 м2 

жылыжайда 400 тҥп отырғызуға болады. Отырғызу материалын сатып алу 

кезінде гҥлдердің бір бҿлігі ҿспей қалуы мҥмкін екенін есте сақтау керек. 

Сондықтан 100 дана мҿлшерде қордың болуы экономикалық тҧрғыдан дҧрыс 

болады.  

 

Шикізатқа жұмсалатын шығындар 

 
№ Атауы  1 шаршы метрге 100 шаршы метрге 

саны Қҧны, теңге Саны  

Қҧны, 

теңге 

1 Тҥптер (раушан гҥлдерінің) 4 6000 400 600000 

2 Тыңайтқыш(аммонийі, суперфосфат, 

жертезек  бар кҥкірт қышқылы) 
5 200 500 20000 

 

Жылыжайды жайластыру 

Жылыжай-бҧл бизнестің негізгі активі. Раушан гҥлі ашық топырақта 

ҿсіру ҿте қиын «қыңыр» гҥл. Жылыжайда ҿсіру климаттық жағдайларға жҽне 

жыл мезгіліне байланысты болмайды. Жылыжайды ҽр тҥрлі материалдардан 

жасауға болады: поликарбонат, шыны, ҥлдірден. Бҧл мақалада біз 

поликарбонатты қарастырамыз. Ҧялы поликарбонат ҿртке тҿзімді жҽне 

тозуға тҿзімді, жақсы ҿткізетін жҽне шашырату қабілеті бар, жоғары жылу 

оқшаулағыш болып табылады. 

Поликарбонаттан жасалған жылыжайдың шатырын бір жағына қарай 

қиғаш қҧру керек, мҧнда оңтҥстік қабырға солтҥстіктен 0,5 метрге тҿмен – 

бҧл жылыжайдың ішінде біркелкі жарықтандыру жасауға мҥмкіндік береді. 

Солтҥстік қабырға тҥссіз емес жҽне жылыжайдың ҿзі батыстан шығысқа 

қарай орналасуы тиіс. 

Қҧрылыс жҽне жабдықтар сатып алу ҥшін жҧмсалатын шығындар            

1 318 мың теңгені қҧрайды. Оның ішінде жылыжай қҧрылысының ҿзіне ғана  

500 мың теңгеден кем емес қаражат қажет.  

Жылыжай қҧрылысына жҽне жабдықтарды сатып алуға жҧмсалатын 

шығындар тҿмендегі кестеде кҿрсетілген. 
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Жабдыққа жұмсалатын шығындар 

 
№ Атауы Бағасы, 

теңге. 

Саны,дана. Жалпы қҧны, 

теңге 

Жылыжай қҧрылысы 

1 «Фермер» жылыжайы (1 шаршы метр 

ҥшін) 

5000 100 500 000 

2 Қосымша жабдық 120000 1 120 000 

3 Жабдықты монтаждау 150000 1 150 000 

Суландыру жабдықтары 

4 Автоматты тамшылатып суару жҥйесі 15000 2 30 000 

Микроклиматты жасауға арналған жабдық 

5 Су жылытуға арналған қазан 50000 2 100 000 

6 Топырақты жылыту жиынтығы 14000 12 168 000 

Жарықтандыру жабдығы 

7 Led grow light 90w UFO шамы 25000 8 200000 

8 Басқа да жабдықтар 50000 1 50000 

  Жиыны:     1 318 000 
 

Бҧл жылыжайға жыл бойы кемінде ҥш адам қызмет кҿрсетуі тиіс, 

орташа жалақы салық пен зейнетақы аударымдарын есепке ала отырып, 

шамамен 120 мың теңгені қҧрайтын болады. 

Оңайлатылған сҧлба бойынша жеке кҽсіпкердің салықтары (3%) 49 800 

теңгені қҧрайды. 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жерді жалға алу 110 000    

2 Биотыңайтқыш 20 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Шикізат сатып алу 60000 

5 Электр 40000 

6 Айналым қаражаты 100 000 

7 Аммортизация 95 260 

8 Жарнама  40000 

9 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 100000 

10 Басқа да шығындар 30 000 

 Жиыны 952 260 

  

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

49800 

 Барлық салықтарды қоса есептегенде 1 002 060 

 

Жыл бойғы ҿнімділігі бір бҧтадан 250 гҥл алынады. Нҽтижесінде 1 м2: 

250 х 4 = 1 000 гҥл. Бір жыл ішінде жылыжайдан 100 000-ға жуық раушан 

гҥлі жиналады. Ең тҿменгі кҿтерме баға бір раушан гҥлі ҥшін 200 теңге 

болса, ал қысқы уақытта жҽне мерекелерде баға айтарлықтай жоғарылайды, 

сонда бір айдағы ең тҿменгі тҥсім 657 945 теңгені қҧрайды. Кҿшеттер 



148 
 

отырғызылғаннан кейін алғашқы гҥлдер 6 айдан кейін ҿсіп шығады.  
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  200 

2 Айына сатылымның орташа саны дана 8300 

3 Ҽлеуетті тҥсім теңге 1 660 000 

4 Пайда теңге 657 940 
 

 

Дағдыларды меңгеру  

Жылыжайда гҥл ҿсірумен айналысу ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары 

қажет, яғни гҥл егу бойынша білімі болуы тиіс.Осыған байланысты, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бизнес-ҥдерістердің қарапайымдылығы:жылытылатын жҽне 

жарықтандырылатын жылыжай, гҥл сатып алатын кҿтерме база; 

 100% дейін рентабельділіктің жоғары нормасы; 

 салаға кірудің тҿменгі шегі; 

 шағын бастапқы инвестициялар; 

 кез келген климаттық жағдайларда жыл бойы жҥргізілетін ҿндіріс 

болып табылады.  

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндіріс жҽне ҿнімді сату нҥктесін ашудың бастапқы 

кезеңі болып табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 100 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 30 ш. м. алаңның 

болуы; 
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 суық судың болуы;  

 кҽріз жҥйесінің болуы. 

Гҥл ҿсіретін жылыжай Қазақстан қалаларының шетіндегі орналасқан ҥй-

жай неғҧрлым қолайлы болады.  

Инновация енгізу.Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

 

Өндіріс технологиясы  

Гҥл ҿсіру технологиясы:  

Жылыжайда гҥл кҿшеттерін ҿсіріп, одан табыс табу ҥшін ең 

алдыменжарық сҽулесі мен қалыпты суару қажет. Ҿсімдікті стеллаждарда 

орналастырған ыңғайлы. Тҧқымдарды бау-бақша жерінің қоспасынан 

қоректік субстратпен немесе шымтезек толтырылған контейнерлерге немесе 

жеке кассеталарға себеді. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары: 

Гҥл ҿсіретін жылыжайды ашудыңкелесі тҽуекелдерібар: 

 ҿнімге деген сҧраныстың тең болмауы (мереке кҥндері кҿп); 

 шығындардың климаттық жҽне ауа райы жағдайларына 

тҽуелділігі (климат жылы болған сайын, жылыжайларды ҧстау ҥшін электр 

энергиясы аз тҧтынылады). 
 

 

48. ҚОЯН ҾСІРУ ФЕРМАСЫ 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Ет пен тері шикізатын сату мақсатында қоян ҿсіру фермасын қҧру 

ауылдық жерде жеке ісінжаңа бастаған кҽсіпкер ҥшін пайдалы іс болып 

табылады. Ферманың ҿнімділігі жылына қоян санын 1000-ға дейін жеткізуге 

болады. Фермада еттікалифорниялық тҧқымды қоян тҥрі ҿсіреді. 
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Нарықты талдау  

Сала сарапшыларының айтуынша, қоян шаруашылығы отандық нарықта 

ҽлі де қалыптасу сатысында жҽне мҧндай шаруашылық тҥріне сҧраныстың 

артуына ҧзақ уақыт қажет. Егер қазіргі ҿндіріс кҿлемін қарастырар болсақ, 

қоян етіне  ҽрбір қазақстандықтың тҧтыну сҧранысы жылына 100 граммнан 

аспайтын болса, ал ҽр еуропалықтың қоян етіне сҧранысы жылына 2 кг. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 870 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 5 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 61 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1 айға жерді жалға алу 0 

2 Шед жасау, оның ішінде жабдық сатып алу 1 300 000    

3 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

5 Тҿлін сатып алу 400 000 

6 Айналым қаражаты 100 000 

 Барлығы 1 870 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жерді жалға алу - 

2 Коммуналдық шығындар 100 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (2 адам) 

240 000 

4 Қорек сатып алу 50000 

5 Айналым қаражаты 50000 

6 Аммортизация 108 500 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50000 

8 Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 15000 
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салық) 

9 Жарнама  40000 

10 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 683 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  2200 

2 Айына сатылымның орташа саны кг/дана 500 

3 Кіріс теңге 1 100 000 

4 Пайда теңге 416 500 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл шаруашылықты қолға алып, ҿнім шығару ҥшін тиісті жҧмыс 

дағдылары қажет.Сондықтан, Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері 

нарығында осы мамандық бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 қоян етінің пайдалы қасиеттері (диеталық болып саналады, сіңімді, 

аллергия тудырмайды); 

 қоян санының тез ҿсуі: қоян саны ҽр 3 ай сайын кҿбейеді; 

 басқа ауыл шаруашылығындағы мал ҿсіруге қарағанда салынатын 

бастапқы салым кҿп емес; 

 фермадағы қызметке елеулі кҥштің қажет етілмеуі (бір қызметкер 

жеткілікті). 

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу ҿндірісті жҽне ҿнім сату нҥктесін ашудың бастапқы 

кезеңі болып табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ҿз учаскесінде 360 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 20 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 
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Мҧндай шаруашылыққа қажетті орынды Қазақстан қалаларының 

шетінде, сондай-ақ ауылдық жерлерде ҿз жер учаскесінде неғҧрлым қолайлы 

болады. 

Инновация енгізу.Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Ҿндіріс технологиясы  

Қоян ҿсіру технологиясы:  

Тамақтандыру-Вакцина егу-Шағылыстыру –Ҧрғашы қоянның буаздығы 

мен кҿжектеуі-Қоянды сою. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Қоян ҿсіру фермасын ашудыңкелесі тҽуекелдерібар: 

 қоян ҿлімі санының кҿп болуы/аурулары (фасцилеоз, 

цистицеркоз, қышыма, пастереллез, глисты, листериоз, туляремия жҽне т. б.); 

 бҽсекелестің пайда болуы, ҿңірлік желілер нарығына шығу; 

 экономикалық жағдайдың нашарлауы, тҿлем қабілеттілігінің 

тҿмендеуі салдарынан ферманың рентабельділігінің тҿмендеуі; 

 дҥлей зілзала, еңсерілмейтін кҥш жағдайлары. 

 

 

 

 

 

49.АСҚА ПАЙЛАНАТЫН КҾК ҾСІРЕТІНЖЫЛЫЖАЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

 

 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Асқа пайланатын кҿк-шҿп ҿсіру – жеке жер телімде жылыжай жасап 

алып, жҧмыс істеуге болатын бизнестің тҥрі. Одан табар ҥстеме пайда кҿп 

емес, бірақ қосымша табыс ретінде жҥргізуге болатын шаруашылық. 

Отандық жылыжай шаруашылығында асқа пайдаланатын кҿк-шҿп тҥрлерін 

ҿсіру тиімді – ол кҿкҿніске қарағанда қарапайым жҽне тҧрақты кҥтімді қажет 

етпейді. 
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Нарықты талдау  

Жаңа піскен кҿкҿністер мен асқа падаланатын кҿккесҧраныстың артуы, 

сондай-ақ дҧрыс тамақтануды ҧстану,сондай-ақ ауыл шаруашылығына 

мемлекеттік қолдаудың артуы жылыжай бизнесінің белсенді дамуына 

септігін тигізуде. Маркетингтік зерттеулер кҿрсеткендей, салат 

жапырақтарының қажеттілігі жыл сайын 10% - ға артуда. Сондықтанда асқа 

пайланатын кҿк- ҿсіретінжылыжай шаруашылығын ҧйымдастыру ҿте 

тартымды идея. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 870 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 2 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 88,1 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1 айға жерді жалға алу 0 

2 Жабдықтар жиынтығы 630 000    

3 Биотыңайтқыш 20000 

4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

6 Шикізат сатып алу 100 000 

7 Айналым қаражаты 50 000 

 Барлығы 870 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жерді жалға алу - 

2 Биотыңайтқыш 20 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (2 адам) 

200 000 
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4 Шикізат сатып алу 90000 

5 Айналым қаражаты 50000 

6 Аммортизация 44 100 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 80000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

15000 

9 Жарнама  10000 

10 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 539 000 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  500 

2 

Айына сатылымның орташа саны дана 

(орам) 

2000 

3 Кіріс теңге 1 000 000 

4 Пайда теңге 460  900 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнес тҥрін ашу ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет.Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Асқа пайланатын кҿк  ҿсірудіңнегізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 асқа пайланатын ҿсімдік тез ҿседі, ол жылына бірнеше ҿнім алуға жҽне 

тез табыс алуға мҥмкіндік береді; 

 ҿнімге деген сҧраныстың жоғары жҽне тҧрақты болуы ҿнімді ҿткізу 

арналарын табуға мҥмкіндік береді; 

 бизнесті ҧйымдастырудың қарапайымдылығы; 

 бастапқы капитал шағын; 

 ҿнім алу ҥшін арнайы білім міндетті емес; 

 бизнесті ҥйде ҧйымдастыру мҥмкіндігі. 

 

3) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу жылыжай ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

  Ҿндіріс нҥктесін ашу жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 
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 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары.  

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ҿз учаскесінде 100 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтау ҥшін кемінде 30 ш. м. алаңның 

болуы; 

 суық судың болуы; 

Мҧндай жылыжайдың Қазақстан қалаларының шетіндегі ҥй-жайларда 

орналасқанынеғҧрлым қолайлы  болады. 

Инновация енгізу.Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Асқа пайланатын кҿк тҥрлерінкҥзгі-қысқы кезеңде 2 жолмен ҿсіруге 

болады: 

 негізгі алаңды пайдалану арқылы ҿнім алу, бірақ бҧл ҽдіс кең 

қолданысқа ҧсынылмайды. Ҽсіресе, топырақ негізгі жылыжай дақылдарына 

дайындалған болса; 

 ҿсімдік ҿсіруге арналғанжҽшіктерді жҽне басқа да ыдысты 

орналастыратын стеллаждар қойылған қосымша алаңда ҿсіру ҽдісі. Бҧл 

кҽсіпке жаңадан келгендерге арналған ең қарапайым жҽне арзан ҽдіс тҥрі. 

Қаржыландыру көздері  
Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Асқа пайланатын кҿк тҥрлерін ҿсіретін жылыжайды ашудыңкелесі 

тҽуекелдерібар: 

 ҿнімге деген сҧраныстың бірқалыпты болмауы; 

 шығындардың климаттық жҽне ауа райы жағдайларына 

тҽуелділігі (климат жылы болған сайын, жылыжайларды ҧстауға 

пайдаланатын электр энергиясы аз тҧтынылады). 
 

 

50. ТҦЩЫ СУДА МЕКЕНДЕЙТІН АКВАРИУМ БАЛЫҚТАРЫН ҾСІРУ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Тҧщы су аквариумистикасы ҽртҥрлі жастағы адамдар арасында 

танымал хобби. Бҧл ҽр тҥрлі кҿлемдегі аквариумдар жҽне балықтар, олардың 

ҿмір сҥруіне қажеттікерек-жарақтар мен жабдықтарды,  сондай-ақ бірнеше 

айға жететін балық жемін сатып алуды талап ететін бизнес.  
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Жобаның артықшылығы-ҥй-жайды жалға алуға жҽне жҿндеуге, 

қызметкер жалдау жҽне арнайы білім алу қажеттілігіне жҧмсалатын 

шығынның жоқтығы. 

 

 

Нарықты талдау  

Салада қалыптасқан негізгі ҥрдістердің бірі – экзотикалық балық 

тҥрлеріне қарағанда, кҥтімі жағынан қарапайым, тҧщы суда мекендейтін 

декоративтік балық тҥрлерінесҧраныстың артуы.  

Қазақстанда аквариум балығын ҿсіру кҿбінесе кҿлеңкелі бизнесте, ол 

халықтың қосымша табу тҽсілінің бір тҥрі болып табылады. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 
 

Инвестициялар, барлығы  
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 221 750 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі 

ай 

11 айдан 

бастап 

 4 Тиімділігі % 38 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 1 айға жерді жалға алу 150 000 

2 Аквариумдарды жҽне жабдықтарды сатып алу 1 651750    

3 Жем сатып алу 40000 

4 Ҿсімдіктер мен топырақ сатып алу 170000 

5 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамаларын дайындау 20 000 

7 Аквариум балықтарын сатып алу 90 000 

8 Айналым қаражаты 50 000 

 Барлығы 2 221 000 
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Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Сауда орнын жалға алу 150 000 

2 Жем сатып алу 40 000 

3 

Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (1 адам) 

100 000 

4 Аквариум балықтарын сатып алу 90000 

5 Айналым қаражаты 50000 

6 Жарнама  10000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 80000 

8 

Салықтар 3% (1,5% - табыс  салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік 

салық) 

7 300 

9 Басқа да шығындар  30 000 

  Барлығы 557 300 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы   Ҿлшем 

бірлігі 

Саны 

1 Орташа чек теңге  2400 

2 Айына сатылымның орташа саны дана  320 

3 Кіріс теңге 768 000 

4 Пайда теңге 210 700 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет.Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия  

1)Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 бастапқы салымның аздығы; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтауы.  

 2)Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттарын алу Сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі болып 

табылады. 

 Аквариум балығын ҿсіру жҽне ҿнімді сату ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 30 ш. м. кем болмайтын алаңның болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуы. 
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Қазақстан қалаларының шетіндегі ҥй-жайлар неғҧрлым қолайлы нҧсқа 

болады. 

Инновация енгізу.Кассалық аппарат; электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.   

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥріне нақты баға белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау 

жҥргізу қажет. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бҽсекелестерден сҽл тҿмен баға 

қою ҧсынылады. Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Балық ҿсіру технологиясы: 

Балық (қылыш тҽрізді балық) ҿсіру қиын емес, ҿйткені бҧл балықтар 

уылдырық кҥйінде емес, тірі балық тҥрінде кҿбейетін топқа жатады жҽне 

толық қалыптасқан ірі шабақтарды дҥниеге ҽкеледі. «Жҥктілік»ҧрғашы 

балықтарда 40 кҥнге созылады, оның соңғы кҥндері іші ҿседі жҽне шаршы 

пішінді қалыпқа тҥседі. Ірі тҥрлері бір кҿбейгенде 50 шабаққа дейін 

шығарады. Уылдырық шашуға дайын қылыш тҽрізді балықтың ҧрғашысын 

ҧсақ жапырақты ҿсімдіктердің кҿп жеке ыдысқа салған дҧрыс. 

Қаржыландыру көздері  
Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары: 

Аквариум балықтарын ҿсіру нҥктесін ашудыңкелесі тҽуекелдерібар: 

 тҿмен рентабельділік; 

 балық ҿлімі кҿп болуына байланысты туындайтын қаржылық 

шығындар; 

 тасымалдау кезінде балықтардың ҿлуі. 

 

 

 

 

51. ЧЕРРИ ҚЫЗАНАҚТАРЫН ЖАБЫҚ ТОПЫРАҚТА ҾСІРУ 
 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Жабық топырақтачерри қызанақтарын ҿсіру бизнесін ҧйымдастыру. 

Бҧл жоба черри қызанақтары мен ҧсақ жемістітҥрлерін ҿсіру жҽне оларды 

жасаң тҥрде сатуға шығаратын жеке бизнесті ҧйымдастыруды қарастырады. 

Черри қызанақтары жеңіл тағам ретінде, салат дайындау, консервілеу, 

кептіру, тағамдарды безендіру ҥшін қолданылады. 
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Нарықты талдау 

Қазақстандағы қызанақнарығы ҿзін-ҿзі қамтамасыз етудің тҿмен 

деңгейімен сипатталады. Қызанақ негізінен Қазақстанға кҿршілес Ҿзбекстан, 

Қытай жҽне басқа елдерден жеткізіледі.Ашық алаңда ҿсетін қызанақтың жеке 

ҿндірісі тамыз бен қыркҥйек айларында керемет сапалы қызанақ алуға 

мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, қызанақ ҿсіретін жылыжайлардың 90%-ы 

тек Тҥркістан облысы мен Шымкент қаласында орналасқан.  

 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

жабдық сатып алу, тҧқымдарды алғашқы сатып алу жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындарын жабатын айналым қаржысын қалыптастыру ҥшін 

кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 1 270 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 2-ден бастап 

4 Табыстылық % 99 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жерді жалға алу, бір айда 0 

2 Жабдық жинағы   1 030 000    

3 Биотыңайтқыштар 20 000    

4 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

6 Шикізатты сатып алу 100 000 

7 Айналым қаражаты 50 000 

  Барлығы 1 270 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жерді жалға алу - 

2 Биотыңайтқыштар 20 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (2 адам) 

200 000 



160 
 

4 Шикізатты сатып алу 80000 

5 Айналым қаражаты 50 000 

6 Ҿтемпҧл 72 100 

7 Жарнама 10000 

8 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 100000 

9 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 11 000 

10 Басқа шығындар 30 000 

  Барлығы 573 100 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері  

1 Орташа чек теңге 400 

4 Бір айда сатудың орташа кҿлемі кг 3000 

5 Кіріс  теңге 1 200 000 

6 Пайда теңге 626 900 
 

Дағдыларды меңгеру 

Бҧл ҿнімді шығару ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген курстар бар.  

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 қысқы жылыжайларды пайдалану арқылы жыл бойы қызанақ ҿсіру 

мҥмкіндігі; 

 Қазақстанда черри қызанағына сҧраныстың артуы; 

 нарықтың қолайлы конъюнктурасы (импорттың тҿмендеуі, импортты 

алмастырудың мемлекеттік саясаты); 

 экологиялық таза ҿнімдерді насихаттау; 

 тиімді орналасуы. 

1) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттамасын алу ҿндіріс жҽне ҿнімді сату нҥктесін ашудың 

бастапқы кезеңі болып табылады.  

Ҿнім ҿндірісі жҽне ҿнімді сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 
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 ҥй-кем дегенде 150 шаршы метр аумақтың болуы;  

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтауға арналған 30 шаршы метрден кем 

емес аумақтың болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріздің болуы. 

Черии қызанағынҿсіру орны Қазақстан қалаларының шетінде 

орналасқаны тиімді.  

Инновация енгізу. 

Кассалық аппарат; электронды есеп жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥрінің нақты қҧнын анықтау бҽсекелес ортаны бағалауды 

қажет етеді. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бағаны бҽсекелестерге қарағанда 

сҽл тҿмен қою ҧсынылады. Дегенмен, бағалар сҽйкес болуы керек. 

Өндіріс технологиясы  

Черри қызанақтарын ҿсіру технологиясы:  

Черри қызанақтарының кҿшеттерін отырғызу технологиясы іс жҥзінде 

қарапайым қызанақты отырғызудан еш айырмашылығы жоқ. Отырғызу 

технологиясын шартты тҥрде бірнеше кезеңге бҿлуге болады. Алдымен 

топырақты дайындау керек. Ол алдын-ала қыздырылады жҽне ТМ дҽрі-

дҽрмектермен (қҧрамында тиімді микроорганизмдер бар 

препараттар)ҿңделеді. Алғашқы сабақтардыңшығуы отырғызудан 5-10 кҥн 

ҿткен соң пайда болады. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Черри қызанақтарын ҿсіру нҥктесін ашу келесі тҽуекелдерге ие: 

 ҿнімге сҧраныстың біркелкі болмауы; 

 шығындардың климаттық жҽне ауа-райы жағдайларына тҽуелділігі 

(климат жылы болған сайын, жылыжайларды ҧстау ҥшін энергия аз 

жҧмсалады).  

 

 

 

52. ЕШКІ СҤТІНІҢ ҾНДІРІСІ 
 

 

Бизнес сипаттамасы 

Бҧл бизнес 1 миллионнан астам халқы бар қалада сату мақсатында 

бастапқыда 70 ешкіден сҥт ҿндіруге бағытталған. Бҿлшек сауда арқылы 

сатылатын негізгі ҿнім - пастерленген ешкі сҥті. 
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Нарықты талдау 

Қазақстанда ешкі сҥті нарығы аз дамыған: ҿнеркҽсіптік ауқымда біздің 

елімізде сҥт ҿнімдері ҿндірілмейді. Барлық бизнестің 90%-ы ешкі саны аз 

жеке шаруашылықтарда шоғырланған. Жалпы, сарапшылардың мҽліметтері 

бойынша, Қазақстанда ешкі сҥтін тҧтыну ҿте тҿмен деңгейде. Егер 

Голландияда жылына 20 литр болса, біздің елде граммен есептеледі. 

Сонымен қатар, Қазақстанда ешкі сҥтініңотандық ірі жеткізушілері жоқ. 
Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

лақ, жем-шҿп сатып алу, ешкі ҧстайтын қора салу жҽне бастапқы кезеңдердің 

шығындарын жабатын айналым қаржысын қалыптастыру ҥшін кететін 

шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 2 750 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 20-дан бастап 

4 Табыстылық % 25. 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Қора салу 1 000 000 

2 Жабдық жинағы  90 000    

3 Бастапқы жарнама науқаны 20 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

5 Жем-шҿп сатып алу 120 000 

6 Лақ сатып алу 1 400 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

  Барлығы 2 750 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайларды (қораны) жалға алу, бірайда 0 

2 Коммуналдық шығындар 30 000 

3 Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 300 000 
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жеке табыс салығы (3 адам) 

4 Жем-шҿп сатып алу 20000 

5 Айналым қаражаты 50 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 70000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 15 000 

9 Басқа шығындар 30 000 

  Барлығы 535 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге 180 

2 Бір айда сатудың орташа кҿлемі л 3710 

3 Кіріс  теңге 667 800 

4 Пайда теңге 132 800 
 

Дағдыларды меңгеру 

Бҧл ҿнімді шығару ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген курстар бар.  

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ашу ҥшін бастапқы салымдар салыстырмалы тҥрде аз; 

 ҿндірісті автоматтандырудың жоғары деңгейі, ферманы ҧстауға 

жҧмсалатын шығындарды азайтады; 

 пастерленген сҥт сегментінде бҽсекелестердің мҥлдем болмауы: ірі 

отандық ҿндірушілердің болмауына байланысты ешкі сҥті қала дҥкендерінің 

сҿрелерінде ҧсынылмайды. 

2) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттамасын алу ҿндіріс жҽне сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі 

болып табылады.  

Ҿнімді ҿндіру жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 кемінде 140 шаршы метр аумақтың болуы; 
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 дайын ҿнімді сақтауға арналған 30 шаршы метрден кем емес 

аумақтың болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріздің болуы. 

Бҧл бизнеске қажетті орын Қазақстан қалалары мен ауылдарының 

шетінде орналасқаны тиімді.  

Инновация енгізу. 

Кассалық аппарат; электронды есеп жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥрінің нақты қҧнын анықтау бҽсекелес ортаны бағалауды 

қажет етеді. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бағаны бҽсекелестерге қарағанда 

сҽл тҿмен қою ҧсынылады. Дегенмен, бағалар сҽйкес болуы керек. 

Өндіріс технологиясы  

Ешкі сҥтін ҿндіру технологиясы:  

Сҥт кҥніне екі рет - таңертең жҽне кешке алынады. Ҽрбір ешкіге (қазіргі 

уақытта сҥт беруге қабілетті) сауу аппараты орнатылып, автоматты сауу 

режиміне қосылады. Процесс аяқталғаннан кейін қҧрылғылар ҿшіріледі. 

Ҿнім сҥт қҧбыры арқылы сақтау ыдысына жіберіледі. Дереу ол қҧю 

жабдықтарына жеткізіліп, шыны банкаларға немесе пластикалық 

бҿтелкелерге қҧйылады. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Ешкі сҥті ҿндірісінің ашылуы келесі тҽуекелдерге ие: 

 асыл тҧқымды ешкілерді сатып алу қиындықтары; 

 сатылмаған ҿнімнің ҥлкен қайтарымы; 

 жабдықтың істен шығуы; 

 кҿптеген бҽсекелестердің пайда болуы. 

 

 

53. САҢЫРАУҚҦЛАҚ (ВЕШЕНКА) ҾСІРУ 
 

 

Бизнес сипаттамасы  

Вешенка саңырауқҧлақтарын ҿсіру бизнесі оны ҧйымдастырудың 

қарапайымдылығы, бастапқы салымдардың аздығы жҽне тҿмен ағымды 

шығындарына байланысты тҽуекелдердің тҿмен деңгейімен ерекшеленеді. 

Вешенка саңырауқҧлағы - бҧл экологиялық таза ҿнім, оны ҿсіру ҥшін 

химиялық ҿңдеу қолданылмайды. Бҧл бизнес саңырауқҧлақ (вешенка) 

ҿсіруге, оларды кейіннен ҿндіріс қуаттылығын арттыра отырып, қалада 

сатуға бағытталған. 
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Нарықты талдау 

Вешенка саңырауқҧлағы қолданҿсіретін саңырауқҧлақ тҥріне жатады. 

Қолдан ҿсірілетін саңырауқҧлақтар нарығының жабайы ҿсетін 

саңырауқҧлақтар нарығынан айырмашылығы–ҿскен ҿнімді санау оңай. 

Ҿкінішке орай, негізінен саңырауқҧлақтардың бҧл тҥрі басқа елдерден 

ҽкелінеді. Осылайша, қалыптасқан нарықтық жағдайларға жҽне 

бҽсекелестіктің ҽлсіз деңгейіне байланысты, бҧл факторлар жеке ісін енді 

бастайтын кҽсіпкерлерге ҿз ҿндірістерін ашуға ықпал етеді. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

жылыжай салу, жабдық сатып алу, тҧқымдарды алғашқы сатып алу жҽне 

бастапқы кезеңдердің шығындарын жабатын айналым қаржысын 

қалыптастыру ҥшін кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау Теңге 870 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 3-тен бастап 

4 Табыстылық % 94 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жылыжай салу 500 000 

2 Жабдық жинағы 200 000    

3 Биотыңайтқыштар 20 000    

4 Бастапқы жарнама науқаны 30 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

6 Шикізатты сатып алу 50 000 

7 Айналым қаражаты 50 000 

  Барлығы 870 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жерді жалға алу                  -      

2 Биотыңайтқыштар 20 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (2 адам) 

200 000 

4 Шикізатты сатып алу 20000 
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5 Айналым қаражаты 50 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 60000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 12 000 

9 Басқа шығындар 30 000 

 

Барлығы 412 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері  

1 Орташа чек теңге 800 

2 Бір айда сатудың орташа кҿлемі Кг 1000 

3 Ықтимал кіріс теңге 800 000 

4 Пайда теңге 388 000 
 

Дағдыларды меңгеру 

Бҧл ҿнімді шығару ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген курстар бар.  

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

2) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 шағын бастапқы инвестициялар; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтауы. 

3) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттамасын алу ҿндіріс жҽне сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі 

болып табылады.  

Ҿнімді ҿсіру жҽне сату ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 60 шаршы метрден кем емес аумақтың болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтауға арналған 30 шаршы метрден кем 

емес аумақтың болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріздің болуы. 

Мҧндай кҽсіп тҥрін Қазақстан қалаларының шетінде орналасқан жайда 

орналастыру тиімді.  

Инновация енгізу. 
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Кассалық аппарат; электронды есеп жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥрінің нақты қҧнын анықтау бҽсекелестік ортаны бағалауды 

қажет етеді. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бағаны бҽсекелестерге қарағанда 

сҽл тҿмен қою ҧсынылады. Дегенмен, бағалар сҽйкес болуы керек. 

Өндіріс технологиясы  

Саңырауқҧлақ(вешенка) ҿсіру технологиясы:  

 бірінші кезеңде мамандандырылған зертханалық фирмалардан 

жіпшумақ сатып алынады.  

 екінші кезең субстратты, яғни саңырауқҧлақтарға арналған қоректік 

ортаны дайындауды қамтиды.  

 ҥшінші кезең - саңырауқҧлақтарды ҿсіру ҥшін жағдай жасау, тікелей 

кҥн сҽулесінің тҥсуіне жол берілмеуі керек. Ҿсіру ҥшін саңырауқҧлақ 

блоктары тігінен орнатылады жҽне олардың арасындағы қашықтық 10 см 

қҧрайды.  

 соңғы кезең алынған егінді ҿткізуді қамтиды. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Саңырауқҧлақ ҿсіретін жылыжайдың ашылуы келесі тҽуекелдерге ие: 

 тауар тҥрін жоғалту нҽтижесінде сатылмаған тауар; 

 тҿмен ҿнімділік; 

 бҽсекелестіктің артуы; 

 жабдықтың істен шығуы. 

 

 
 

 

54. ҚЫРҒАУЫЛ ҾСІРУ ФЕРМАСЫ 
 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Бҧл бизнес қалалардағы кҿтерме жҽне бҿлшек сауда тҥрінде клиенттерге 

сату ҥшін қырғауылдарды (тірідей, ет, жҧмыртқа) ҿсіру ҥшін қырғауыл 

фермасын ашуға бағытталған. Сондықтан жобаның мҽні жас қырғауыл ҿсіру 

ҥшін жабық қоршау жасау, балапан басып шығаружҽне ҿсіру жҧмыстарын 

қамтиды. Ферманың негізгі ҿнімдері – аңшылыққа арналған қырғауыл, оның 

еті мен жҧмыртқасы. 
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Нарықты талдау 

Қырғауыл индустриясы Еуропада жақсы дамыған. Қазіргі уақытта 

Қазақстанда қырғауыл шаруашылығы ҽлі де дами қойған жоқ. Негізінен, бҧл 

ҿнімдер аң аулауды ҧнататындар, сондай-ақ реставраторлар мен 

гурмандардың арасында сҧранысқа ие. Соңғы бағыт аса танымалдылыққа ие 

емес - мейрамханаларға мҧздатылған қырғауылды шетелден сатып алу 

тиімдірек.  

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін ҥй-

жай салу, жабдық сатып алу, алғашқықырғауыл санын сатып алу жҽне 

бастапқы кезеңдердің шығындарын жабатын айналым қаржысын 

қалыптастыру ҥшін кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 4 360 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 24-тен бастап 

4  Табыстылық % 49. 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайлар мен инкубаторларды салу 1 000 000 

2 Жабдық жинағы 100 000    

3 Бастапқы жарнама науқаны 20 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

5 Жем-шҿп (қоспажем) сатып алу 120 000 

6 Қҧстарды сатып алу  3 000 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

  Барлығы 4 360 000 

 

Ай сайынғы шығындар 

№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайларды жалға алу, бір айда 0 

2 Коммуналдық шығындар 10 000 

3 Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 180 000 
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жеке табыс салығы (2 адам) 

4 Жем-шҿп (қоспажем) сатып алу 30000 

5 Айналым қаражаты 20 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 70000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 6 000 

9 Басқа шығындар 20 000 

 

Барлығы 356 000 

 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Жҧмыртқа сатудан орташа чек теңге 30 

2 Етті сатудан орташа чек теңге 3000 

3 Бір айда сатудың орташа кҿлемі жҧмыртқа 2700 

4 Бір айда сатудың орташа кҿлемі ет 150 

5 Кіріс  теңге 531 000 

 6 Пайда теңге 175 000 

 

Дағдыларды меңгеру 

Бҧл ҿнімді шығару ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген курстар бар.  

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт,landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

2) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 шағын бастапқы инвестициялар; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтауы. 

3) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттамасын алу ҿндіріс жҽне сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі  

болып табылады.  

Ҿнімді ҿндіру жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы 

қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 жер телімі бар кемінде 130 шаршы метр аудандың болуы; 
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 шикізат пен дайын ҿнімді сақтауға арналған 30 шаршы метрден кем 

емес аумақтың болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріздің болуы. 

Қырғауыл фермасы Қазақстан қалалары мен ауылдарының шетінде 

орналасқаны тиімді.  

Инновация енгізу. 

Кассалық аппарат; электронды есеп жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥрінің нақты қҧнын анықтау бҽсекелес ортаны бағалауды 

қажет етеді. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бағаны бҽсекелестерге қарағанда 

сҽл тҿмен қою ҧсынылады. Дегенмен, бағалар сҽйкес болуы керек. 

Өндіріс технологиясы  

Қырғауыл ҿсіру технологиясы: 

Бағыт қырғауыл мекиеннің басып шығаруы немесе инкубатор арқылы 

балапан алуға мҥмкіндік береді. Бҧл балапандарды сатып алғанға қарағанда 

ақшаны айтарлықтай ҥнемдейді. Артықшылығы - тҧқымдардың тазалығы. 

Қырғауылдарды осылай ҿсіру оларды аңшылық шаруашылықтарына сату 

ҥшін немесе аңшылық жарыстарын ҧйымдастыру ҥшін қажет болуы мҥмкін. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Қырғауыл ҿсіру келесі тҽуекелдерге ие: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

 ҿнімді қырғауладарды табудағы қиындықтар; 

 сатылмаған ҿнімнің ҥлкен қайтарымы; 

 кҿптеген бҽсекелестердің пайда болуы. 

 

 

55.ШИЕ ҾСІРУ 
 

 

Бизнес сипаттамасы 

Екпе ағаштар жемістерінің арасында шие ағашы ең танымал жҽне кең 

таралған. Ҥлкен сҥйегі бар бҧл кішкентай жемісті ғасырлар бойы адам 

талғамында, ал Қазақстанда бҧл ҿсімдік кҿптеген аймақтарда ҿседі. 

Сондықтан, шиені ҿнеркҽсіптік ҿсіру кҽсіпкерге тҧрақты жҽне жоғары кіріс 

алуға мҥмкіндік береді. 
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Нарықты талдау 

Қазақстанның оңтҥстік аймақтарында ҿңірдің климаты мен топырағына 

сҽйкес келетін шиенің сҧрыптары шығарылды. Бҧл ҿнім тҥріне деген 

сҧраныс сҥйекті жемістердің арасында тек артуда. Негізгі тҧтынушылар - 

Қазақстанның орталық жҽне солтҥстік ҿңірлері. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін 

кҿшет сатып алу жҽне бастапқы кезеңдердің шығындарын жабатын айналым 

қаржысын қалыптастыру ҥшін кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бизнеске бастапқы инвестициялар теңге 4 680 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 24 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 24-тен бастап 

4 Табыстылық % 402 
 

Бастапқы салымдар 

№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жерді жалға алу, бір айда 0 

2 Жабдық жинағы 300 000    

3 Биотыңайтқыштар 20 000    

4 Бастапқы жарнама науқаны 40 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

6 Кҿшеттер сатып алу 4 000 000 

7 Айналым қаражаты 300 000 

  Барлығы 4 680 000 

Ай сайынғы шығындар 

№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жерді жалға алу  100 000    

2 Биотыңайтқыштар 20 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% 

- жеке табыс салығы (10 адам) 

1 200 000 

4 Айналым қаражаты 250 000 

5 Ҿтемпҧл 22 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 100000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 248 000 
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9 Басқа шығындар 30 000 

10 Барлығы 1 990 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері  

1 Орташа чек теңге 250 

4 Бір маусымдағы орташа сату мҿлшері кг 40000 

5 Мауысымдағы кіріс (шілде-тамыз) теңге 10 000 000 

6 Пайда теңге 8 010 000 
 

 

Дағдыларды меңгеру 

Бҧл ҿнімді шығару ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген курстар бар.  

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 Қазақстанда шиеге сҧраныстың артуы; 

 нарықтың қолайлы конъюнктурасы (импорттың тҿмендеуі, импортты 

алмастырудың мемлекеттік саясаты); 

 экологиялық таза ҿнімдерді насихаттау; 

 тиімді орналасуы. 

2) Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне 

рҧқсат қҧжаттамасын алу ҿндіріс жҽне сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі  

болып табылады.  

Ҿнімді ҿсіру жҽне сату ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Бақшаға қойылатын талаптар: 

 кемінде 5 гектар жер телімінің болуы; 

 дайын ҿнімді сақтауға арналған 30 шаршы метрден кем емес 

аумақтың болуы; 

 суық судың болуы. 

Мҧндай шаруашылық Қазақстан қалалары мен ауылдарының шетінде 

орналасқаны тиімді.  

Инновация енгізу. 
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Кассалық аппарат; электронды есеп жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥрінің нақты қҧнын анықтау бҽсекелес ортаны бағалауды 

қажет етеді. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бағаны бҽсекелестерге қарағанда 

сҽл тҿмен қою ҧсынылады. Дегенмен, бағалар сҽйкес болуы керек. 

Өндіріс технологиясы  

Шие ҿсіру технологиясы: 

Шие отырғызу алдында қҧнарсыз топырақ алдын-ала тыңайтылып, 

кҿпжылдық бҧршақ тҧқымдас ҿсімдіктер немесе отамалы дақылдар егіледі. 

Шие бақшасын орналастыру кезінде бҥкіл телім 25 см тереңдікке жыртылып, 

минералды немесе органикалық тыңайтқыштар (1 га ҥшін 40-50 тонна кҿң 

немесе шымтезек компосты) салынады. Содан кейін кҿшеттер 

отырғызылады, жеке ағаштар отырғызылған кезде топырақты толық 

қҧнарландыру жҥргізілмейді. Шие отырғызуға гҥлдену кезінде ҥсуге жол 

бермеу ҥшін шағын егісті жерлердің оңтҥстік жағында кҥнгей ық жер 

таңдалады. Шие ағашын отырғызу кҿктемде немесе кҥзде жҥргізіледі. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Шие ҿсіру келесі тҽуекелдерге ие: 

 ҿнімге сҧраныстың біркелкі болмауы; 

 шығындардың сатудан тҽуелділігі; 

 бҽсекелестіктің артуы. 

 

 

56.АРА ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Бал - кҿптеген пайдалы қасиеттері бар ерекше табиғи ҿнім. Ол бал 

арасының жемсауында гҥл балшырынының толық сіңбеуі нҽтижесінде пайда 

болады. Балдың қҧрамына адам ағзасына қажетті пайдалы дҽрумендер зор. 

Ара шаруашылығы маусымдық сипатқа ие. Ара ҿсіру маусымы сҽуірден 

қазанға дейінгі аралыққа созылады. Маусымның ортасынан тамызға дейін 

бал жинау маусымы жалғасады. 

 

Нарықты талдау  

Ҿкінішке орай, Қазақстанда бал ҿнімдері нарығында белгілі мҽселелер 

бар. Балдың ҿзіндік бренді дҥкендерде жоқ деуге болады, ішкі нарық бҧл 

ҿніммен қанықпаған. Қазіргі уақытта кҿптеген ара шаруашылығы 

фермаларының қоймаларында сҧранысы тҿментауарлар тонналап жатыр. Ең 
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бастысы, қазақстандық омарташылар ҿздерінің негізгі қызметін– кҥнбағыс, 

рапс, қарақҧмық, мақсары мен қыша тозаңдануы іс жҥзінде орындамайды, 

бҥкіл ҽлемде омарталар осы мақсатта қҧрылады. 
 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін ара 

ҧяларын, жабдық сатып алужҽне бастапқы кезеңдердің шығындарын 

жабатын айналым қаржысын қалыптастыру ҥшін кететін шығындарды 

анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бизнеске бастапқы инвестициялар теңге 1 110 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 4 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 2-ден бастап 

4 Табыстылық % 133 
 

Бастапқы салымдар 

№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жерді жалға алу, бір айда 200 000 

2 Жабдық жинағы 400 000    

3 Бастапқы жарнама науқаны 40 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

5 Ара ҧяларын сатып алу (50) 350 000 

6 Айналым қаражаты 100 000 

7 Барлығы 1 110 000 
 

Ай сайынғы шығындар 

№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жерді жалға алу 200 000    

2 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4 адам) 

600 000 

3 Айналым қаражаты 100 000 

4 Ҿтемпҧл 28 000 

5 Жарнама 20000 

6 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 100000 

7 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 47 000 

8 Басқа шығындар 30 000 

  Барлығы 1 125 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге 750 

4 Бір маусымдағы орташа сату мҿлшері кг 3500 

5 Мауысымдағы кіріс теңге 2 625 000 

6 Пайда теңге 1 500 000 
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Дағдыларды меңгеру 

Бҧл ҿнімді ҿсіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген курстар бар.  

 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 Қазақстанда балға сҧраныстың артуы; 

 нарықтың қолайлы конъюнктурасы (импорттың тҿмендеуі, импортты 

алмастырудың мемлекеттік саясаты); 

 экологиялық таза ҿнімдерді насихаттау; 

 тиімді орналасуы. 

2) Бал ҿндіружҽне сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі - бизнесті 

Халыққа қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) тіркеу жҽне рҧқсат 

қҧжаттамасын алу.  

Ҿнімді ҿсіру жҽне сату ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Орналасқан жерге қойылатын талаптар: 

 кем дегенде 0,2 га жер телімінің болуы; 

 дайын ҿнімді сақтауға арналған 30 шаршы метрден кем емес 

аумақтың болуы; 

 суық судың болуы. 

Мҧндай бизнес тҥрі Қазақстанның таулы, орманды жҽне дала 

аймақтарындағы жерлерде орналасады.  

Инновация енгізу. 

Кассалық аппарат; электронды есеп жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥрінің нақты қҧнын анықтау бҽсекелес ортаны бағалауды 

қажет етеді. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бағаны бҽсекелестерге қарағанда 

сҽл тҿмен қою ҧсынылады. Дегенмен, бағалар сҽйкес болуы керек. 

 

Өндіріс технологиясы  

Ҽлемде бал ҿндірудің негізгі 4 кезеңі бар: 

1. Ҧяшықтарды ашу.  

2. Бал айдау 



176 
 

3. Балды тазарту жҽне сҥзу 

4. Балдың еруі (термоҿңдеу).  

5.  
Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Ара шаруашылығы келесі тҽуекелдерге ие: 

 адам факторларының немесе сапасыз жемнің ҽсерінен аралардың 

нашар қыстауы; 

 эпидемиялар мен ара аурулары; 

 егін шықпау тҽуекелі жҽне қолайсыз ауа райы;  

 ҿнім ҿтпеуінің тҽуекелі; 

 ҿртеу, ҧрлау, негізгі қор ҧрлануы; 

 тасымалдау кезінде аралардың булануы. 

 

 

 

57.ҤЙРЕК ҾСІРУ ЖҼНЕ ҤЙРЕК ЕТІН САТУ 
 

 

Бизнес сипаттамасы 

Суда жҥзетін қҧстарды (ҥйректерді) ҿсіру бизнесі жаңа бастаған 

кҽсіпкер ҥшін ҿте тиімді жҽне ҽлеуеті мол қызмет болып табылады. Шағын 

ҥй жанындағы қожалықты ҧйымдастыру ҥшін ҥлкен салымдар мен ҥлкен 

еңбек шығындары қажет емес, бірақ оларға жақсы жағдай жасаукерек. 100 

шаршы метрден аспайтын алаңға орналастыруға болатын шағын ферманың 

форматы жеке ісін енді бастаушы кҽсіпкерлер арасында ең танымал болып 

табылады. 

 
 

Нарықты талдау 

Қазіргі уақытта Қазақстандағы жағдай кҿрсетіп отырғандай, жылына 153 

мың тонна қҧс етінің ҿндірісінде отандық кҽсіпорындардың тек 85% 

жҥктелген. Сонымен қатар, қҧс етіне деген қажеттілік (жан басына 
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шаққандағы орташа тҧтыну нормаларына сҽйкес) шамамен 283 мың тонна 

болса, республикада жылына 102 мың тонна кҿлемінде қосымша ҿндірістік 

қуат жетіспейді. Ҥйрек етін ҿндіруге келетін болсақ, онымен негізінде ҧсақ 

шаруашылықтар айналысады. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Бҧл бизнесті бастау ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу керек. Ол ҥшін ҥй-

жай салу, жабдық сатып алу, ҥйрек балапандарын алғашқы сатып алу жҽне 

бастапқы кезеңдердің шығындарын жабатын айналым қаржысын 

қалыптастыру ҥшін кететін шығындарды анықтау керек. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау Теңге 2 510 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі Ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі Ай 16-дан бастап 

 4 Табыстылық % 42 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Ҥй-жай жҽне инкубатор салу 700 000 

2 Жабдық жинағы 50 000    

3 Бастапқы жарнама науқаны 20 000 

4 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

5 Жем-шҿп (қоспажем) сатып алу 120 000 

6 Қҧстарды сатып алу 1 500 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

  Барлығы 2 510 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайларды жалға алу, бір айда 0 

2 Коммуналдық шығындар 10 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

200 000 

4 Жем-шҿп (қоспажем) сатып алу 30000 

5 Айналым қаражаты 20 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 70000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 6 000 

9 Басқа шығындар 20 000 

10 Барлығы 376 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Жҧмыртқа сатудан орташа чек теңге 30 

2 Ет сатудан орташа чек теңге 2500 

3 Жҧмыртқа сатудың бір айдағы орташа мҿлшері Шт 3600 

4 Ет сатудың бір айдағы орташа мҿлшері Кг 170 
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5 Кіріс  теңге 533 000 

6 Пайда теңге 157 000 
 

Дағдыларды меңгеру 

Бҧл ҿнімді шығару ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 

бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген курстар бар.  

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

3) Ҿндірістің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 шағын бастапқы инвестициялар; 

 ҿзін-ҿзі тез ақтауы. 

4) Ҿсіру, ҿндіру жҽне сату нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі - халыққа 

қызмет кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат 

қҧжаттамасын алу болып табылады.  

Ҿсіру, ҿнім ҿндіру жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 жер телімі бар кемінде 125 ш.м. алаңның болуы; 

 шикізат пен дайын ҿнімді сақтауға арналған 30 шаршы метрден кем 

емес аумақтың болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріздің болуы. 

Мҧндай шаруашылықтың Қазақстан қалалары мен ауылдарының 

шетінде орналасқаны тиімді.  

Инновация енгізу. 

Кассалық аппарат; электронды есеп жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Ҿнімнің ҽр тҥрінің нақты қҧнын анықтау бҽсекелес ортаны бағалауды 

қажет етеді. Жҧмыстың бірінші кезеңінде бағаны бҽсекелестерге қарағанда 

сҽл тҿмен қою ҧсынылады. Дегенмен, бағалар сҽйкес болуы керек. 

Өндіріс технологиясы  

Ҥйрек ҿсіру технологиясы: 

Жыл бойы ет ҿндіру ҥшін жылына бірнеше рет ата-аналық тобыніріктеп 

жинақтау керек. Бастапқы кезеңдерде тҿл ҿсіру технологиясы қҧсты етке 

ҿсіруден айтарлықтай ерекшеленбейді. Ҿсіру ҥшін 7-8 аптадан бастап жақсы 
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дамыған, қимылды жҽне дерті жоқ ҥйректер таңдалады. Екінші іріктеу 21-25 

аптадан кейін тҿл ересек табынға ауысқан кезде жҥзеге асырылады. Сондай-

ақ қҧстарды союдың мерзімдерін қатаң сақтау керек. Бҧл  55-60 кҥнде 

ювенальді тҥлеу басталатынына байланысты, сондықтан пекин ҥйректерін 

ҿсіру мерзімі - 8, ысылдақ - 10-12 апта. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Ҥйрек ҿсіру келесі тҽуекелдерге ие: 

 ҿндірістік бағдарламаны орындамау тҽуекелі; 

 ҿнім беретін ҥйрек тҧқымын табудағы қиындықтар; 

 сатылмаған ҿнімнің ҥлкен қайтарымы; 

 кҿптеген бҽсекелестердің пайда болуы. 

 

 

Білім беру, мектептер, тренингтер 

 

58.МУЗЫКА МЕКТЕБІ 

 

Бизнес сипаттамасы 

Соңғы жылдардағы заманауи білім біртіндеп ақылы негізге ауысуда. 

Сонымен қатар, жеке музыка мектептері - бҧл салыстырмалы тҥрде жаңа 

қҧбылыс. Соңғы уақытта коммерциялық музыкалық мектептердің қызметіне 

қызығушылық айтарлықтай ҿсті. Бҧл мемлекеттік білім беру мекемелерінде 

қаржы жетіспетіндігіне байланысты. Мҧғалімдер жалақысының мҿлшері ҽлі 

де жақсартуды қажет етеді, сондықтан кҿптеген жақсы мамандар 

репетиторлық қызметпен айналысады немесе қызмет саласын толығымен 

ҿзгертеді. 

 

 
 

Нарықты талдау 

Қазіргі уақытта Қазақстанның қалалары мен ауылдарында жеке 
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музыкалық білім беру нарығы біршама тепе-теңдікке жетті. Соңғы тҿрт жыл 

ішінде мектептер саны бҧрынғы деңгейде қалды. Сарапшылардың пікірінше, 

нарықтың ҽрі қарай дамуы ата-аналардың ҽл-ауқатының ҿсу деңгейіне 

байланысты болады. Ҿкінішке орай, кейбір мектептерде 

оқушыларойнайтынаспаптарды ҥнемі жаңартуға мҥмкіндік бола бермейді. 

Жалпы, зерттеу кҿрсеткендей, бҧл бизнесті дҧрыс ҧйымдастырудың 

арқасында тҧрақты кіріске қол жеткізуге болады. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идеяның пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай 

сайынғы шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын 

есептеуді талап етеді. 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау Теңге 2 750 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі Ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі Ай 7-ден бастап 

4 Табыстылық % 32. 

 

Бастапқы салымдар 
  Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда сауда алаңын жалға алу 350 000 

2 Жабдық пен жиһаз 450000 

3 Қҧралдар 1 800 000 

4 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

6 Айналым қаражаты 80 000 

  Барлығы 2 750 000 

 

Ай сайынғы шығындар 

№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 350 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4 адам) 

480 000 

4 Ҿтемпҧл 126000 

5 Айналым қаражаты 80 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру, кҥзет) 180000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 13 000 

9 Басқа шығындар 20 000 

 

Барлығы 1 289 000 

 

Ай сайынғы кірістер 
№ Атауы Ҿлшем Мҿлшері 
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бірлігі 

1 Орташа чек теңге 17000 

4 Бір айдағы келушілердің орта саны адам 100 

5 Кіріс  теңге 1 700 000 

6 Пайда теңге 411 000 

 

Дағдыларды меңгеру 

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін сертификат болу керек немесе оқудан 

ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері 

нарығында осы мамандық бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген 

курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Мектептің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу; 

 ыңғайлы жҧмыс кестесі. 

2) Мектепашудың бастапқы кезеңі - халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу болып 

табылады.  

Мектеп ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 оқытушыларға арналған бҿлменің болуы; 

 50 метрден кем емес 2 дҽрісхана; 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 
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Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру;  

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Музыка мектебін ашу келесі тҽуекелдерге ие: 

 нарықта ірі ойыншылардың пайда болуы, бҽсекелестіктің артуы; 

 оқытушының біліксіздігі; 

 жалдау бағасының ҿсуі. 

 

 

 

59.БАЛАЛАРДЫ ДАМЫТУ КЛУБЫ 
 

 

Бизнес сипаттамасы 

Балаларды дамыту клубы - 2 жастан 7 жасқа дейінгі балалардың 

зияткерлік жҽне шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған 

мектепке дейінгі мекеме. Кірістің негізгі кҿзі - сабаққа қатысу ҥшін тҿленетін 

тҿлем. Сонымен қатар, осы ортада бизнесті тиімді жҥзеге асырған кезде 

жоғары табысқа жҽне инвестициялардың қайтарымдылығына қол жеткізуге 

болады. 

Балаларды дамыту клубы - баламен зияткерлік, шығармашылық 

қабілеттерді, ҽлеуметтік қарым-қатынас дағдыларын, зейін қою сабақтарын 

ҿткізетін жҽне шығармашылықтың ҽр тҥрлі тҥрлерімен (ҽн айту, мҥсіндеу, 

сурет салу, би жҽне т.б.)айналысатын мекеме. Мҧнда қызметтердің кең 

спектрін қамтитын, сондай-ақ мектепке дейінгі білім берудің жекелеген 

сегменттеріне бағытталған кҿп салалы орталықтар бар. 
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Нарықты талдау 

Қазіргі кезде Қазақстанда балаларға қосымша білім беру мекемелері 

ерекше танымал. Бҧл ҥрдіс, біріншіден, елде бала туу деңгейінің ҿсуімен, 

екіншіден, мемлекеттік балабақшаларда орын болмауымен, ҥшіншіден, 

аталған мекемелердегі мектепке дейінгі білім сапасының тҿмендігімен 

байланысты. Осыған байланысты, мектепке дейінгі білім беру кең таралып, 

мемлекеттік қолдау кҥшейіп келеді жҽне бҧл саланың ҽлеуметтік маңызы 

оны кҽсіпкерлік, ҽсіресе ҽйелдер ҥшін тартымды етеді.  

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 

Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

 
Инвестициялар, барлығы 

№ Атауы Ҿ

лшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау т

еңге 

1 549 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі а

й 

1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу  мерзімі а

й 

3 

4 Табыстылық % 29 

 

Бҧл жоба халықтың кҿп бҿлігін қамтуға мҥмкіндік беретін қызметтердің 

кең спектрі бар балаларды дамыту клубын ашуды кҿздейді. Орталықтың 

қызмет тҥрлерін кеңейту ҥлкен қосымша шығындарды қажет етпейді - ҽр топ 

ҥшін бағдарламаларды мҧқият зерделеу ҿте маңызды. Сабақтар ҽр тҥрлі жас 

топтарына арналған: 

 2 жастан 3 жасқа дейінгі балалар; 

 3 жастан 5 жасқа дейінгі балалар; 

 5 жастан 7 жасқа дейінгі балалар; 

 мектеп оқушылары. 

Бҧл бизнесті ашуға арналған бастапқы салымдар 1 499 мың теңгені 

қҧрайды, оның ішінде жиһаз бен жабдық сатып алуға кемінде 710 мың теңге 

қарастырылуы керек. 

 
Бастапқы салымдар 

№ Атауы Қҧны, 

теңге 

1 Тіркеу, соның ішінде барлық рҧқсаттарды алу 30 000 

2 Ҥй-жай дизайнын жобалау 50 000 

3 Жҿндеу 250 000 

4 Маңдайша 25 000 

5 Жарнама материалдары 64 000 

6 Жалдау 350 000 
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7 Жиһаз жҽне жабдық 710 000 

8 Басқа 70 000 

 

Барлығы 1 549 000 

 

Ҽр топтың ҿзіндік бағдарламасы жҽне сабақ ҿткізу ерекшеліктері бар. 

Қызметтердің жоспарланған тізімі тҿмендегі кестеде келтірілген. Ҽрине, бҧл 

тізімді мҥсіндеу, бидің ҽр тҥрлі бағыттары, дене шынықтыру сабақтары, 

жетістіктер мектебі, аспаздық шеберханасы, вокал сабақтары, театр мектебі, 

шахмат студиясымен жҽне де басқа салалармен кеңейтуге болады. 

 
Балаларды дамыту орталығы қызметтерінің сипаттамасы 

№ Қызмет  Жас 

тобы 

Сипаттамасы Оқу 

ақысы 

Адам 

саны 

Жалпы 

қҧны, 

теңге 

1 Жас 

балаларға 

арналған 

жалпы дамыту 

сабақтары 

2-3 

жас 

Сабақтар 

балалардың 

сенсомоторлы 

дамуына, 

қозғалыстардың 

ҥйлесімділігі мен 

ҧсақ моториканы, 

сҿйлеуді дамытуға 

бағытталған; сурет 

салудағы 

шығармашылық 

сабақтар, мҥсіндеу, 

апликациялар жҽне 

т.б. 15000 30 450000 

2 Музыка 

сабақтары  

2-3 

жас 

Ҽр тҥрлі 

ҽдістерді қолдана 

отырып, музыкамен 

біріктірілген сабақ. 12000 20 240000 

3 Кешенді даму 

сабақтары 

топтар: 

3-5 жас, 

5-7 жас 

Кешенді 

бағдарламалар, 

сонымен қатар жеке 

бағыттар: 

шығармашылық 

шеберхана, қҧм 

терапиясы, ағылшын 

тілі, балалар 

фитнесі, сурет салу, 

музыкалық даму, 

ертегі терапиясы. 17000 20 340000 

4 Мектепке 

дайындық 

5-7 

жас 

Психологпен 

ҿткізілетін сабақтар, 

математикалық 

қабілеттерді дамыту, 

сҿйлеуді дамыту, 

оқу жҽне грамматика 

негіздері. 8000 20 160000 
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5 Шығармашыл

ық жҽне 

зияткерлік 

даму 

7.-

14 

Шахмат, ағылшын 

тілі, сурет салу, 

зияткерлік дамыту 

мектебі. 12000 15 180000 

6 Балалар 

психологы 

7.-

14 

Жеке жҽне топтық 

сабақтар, отбасылық 

кеңестер. 8000 15 120000 

7 Логопед 3.-

8 

Жеке сабақтар жҽне 

маманмен кеңесу. 7000 10 70000 

 Барлығы 130 1560000 

 

Клубта оқу процесін ҧйымдастыру ҥшін ҽртҥрлі жабдықтар қажет: 

жиһаз, сабаққа арналған тҥрлі реквизит, оқу материалы. Сабақтарға ҥстел 

мен орындықтар қажет. Тҿмендегі кестеде жабдықтардың жалпыланған тізімі 

берілген. 

 
Жиһаз бен жабдық шығындары 

№ Атауы  Саны  

1 

бірліктің 

қҧны, теңге 

Жалпы 

қҧны, теңге 

1 Ҥстел  

              

12    

            9 

000      108 000    

2 Орындықтар  

              

26    

            4 

000     104 000    

3 Интерактивті тақта 

                

2    

          45 

000     90 000    

4 Проектор  

                

1    

        120 

000     120 000    

5 Диван 

                

1    

          70 

000     70 000    

6 Шкаф 

                

2    

          45 

000     90 000    

 

Компьютер 

                

1    

        128 

000    128 000    

   Барлығы  710 000   

      

710 000    

 

Бҧл бизнесті жҥргізуге ай сайынғы шығындар 1 246,5 мың теңгені 

қҧрайды, оның ішінде 4 маманды ҧстау. Клуб қызметкерлерінің орташа 

жалақысы салықтар мен зейнетақы аударымдарын есепке алғанда 120 мың 

теңгені қҧрайды. 

 

Жалпы, ҽр тҥрлі бағдарламалар бойынша оқудың орташа қҧны 12000 

теңгені қҧрайды, нҽтижесінде клубтың салықты есептемегендегі таза кірісі 

360,3 мың теңгені қҧрайды. 

Ай сайынғы кірістер 
№ Атауы  Ҿлшем бірлігі Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге  12000 

4 Бір айдағы оқушылардың орта саны адам 130 
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5 Ықтимал кіріс  теңге  1 560 000 

6 Пайда теңге  360300 

 

 

Дағдыларды меңгеру 

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін тиісті дипломболу керек немесе оқудан 

ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері 

нарығында осы мамандық бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген 

курстар бар.  

 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Сегменттегі бҽсекелестік ҿте ҥлкен болғандықтан, жарнама 

стратегиясын мҧқият қарастыру қажет. Балаларды дамыту клубын алға 

бастырудың болжалды жоспары тҿмендегі кестеде келтірілген. Есептеулерге 

сҽйкес клубты алға бастыру ҥшін 64 000 теңге жҧмсау жоспарланған. 

Жарнамалық іс-шаралардың кҿпшілігі балаларды дамыту орталығы ашылған 

алғашқы айларда жоспарланған. 

 

Балалар клубының жарнамасын алға бастыру 
Іс-шара  Сипаттама  Шығындар, 

теңге 

Веб-сайт жасау Сайтта балалар клубының қызметтері мен артықшылықтары, 

оның миссиясы, мақсаттары мен міндеттері, фото жҽне видео 

есептері, қызметтердің бағасы, шолулар, қолданылатын 

ҽдістердің тізімі, оқытушылар қҧрамы, байланыстары мен 

мекен-жайы кҿрсетілуі керек. 

35 000 

Жарнамаларды 

орналастыру 

Ол ҥшін лифттерде жарнаманы қолдану жоспарлануда. Бҧл 

шығыстарға жарнаманың макетін ҽзірлеу, жарнамалық 

материалдарды басып шығару жҽне хабарландыру тақтасындағы 

орынды жалдау шығындары кіреді 

10 000 

Баспа 

жарнаманы 

тарату 

Ол ҥшін жарнамалық материалдар (флаерлер / буклеттер) жасап, 

оны мақсатты аудитория шоғырланған жерлерде (мектептер, 

балабақшалар, сауда орталықтары жҽне т.б.) тарату 

жоспарлануда. Шығындарға флаерлерді ҽзірлеу жҽне басып 

шығару шығындары, сондай-ақ промоутерлердің жалақысы 

кіреді. 

9 000 

Интернетте алға 

бастыру 

ВКонтакте жҽне Инстаграм ҽлеуметтік желілерінде 

аккаунттарды қҧру, онда клубтағы ҽртҥрлі қызметтер, акциялар, 

іс-шаралар, пікірлер жҽне т.б. туралы пайдалы ақпарат 

орналастырылады. Интернет-алаңдар негізінде конкурс 

жоспарланған (ең шығармашылық пікір байқауын, балалар 

суреттеріне арналған байқау, отбасылық суреттер конкурсын 

жҽне т.б. ҿткізуге болады). Байқаудың басты жҥлдесі - мастер-

классқа тегін бару немесе клуб бағдарламаларының біріне бір 

айлық абонемент. 

10 000 

 

 

Маркетинг стратегиясы.  
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Клубтың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары:  

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 тҧрақты клиенттер ҥшін жеңілдіктер жҥйесінің болуы; 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу, клиенттерді топтарға бҿлу; 

 ыңғайлы жҧмыс кестесі. 

2) Клуб ашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсатқҧжаттамасын алу. 

Клуб ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Дамыту клубының жайына қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 бір жҧмыс орны кемінде 4,5 ш.м; 

 қосалқы бҿлменің болуы; 

 балаларға арналған жеке бҿлмелер кемінде 50 ш.м; 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу.Бос уақыт, кассалық аппарат; электронды есеп жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

 тҧтынушылардың сҧранысының тҿмендігі; 
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 мҧғалімдер тарапынан сҧраныстың тҿмендігі. 

 

 

60.ҚҦММЕН СУРЕТ САЛУ СТУДИЯСЫ 

 

 

 

Бизнес сипаттамасы 

Қҧммен сурет салу студиясы балаларға кҿркем жҽне эстетикалық дамуға 

бағытталған қосымша білім беру қызметін ҧсынады. Қҧммен сурет салуды 

кҿптеген сарапшылар адамның психологиялық жҽне эмоционалды кҥйіне 

жағымды ҽсер ететін ерекше релаксация жҽне медитация ҽдісі ретінде 

ҧсынады. Қҧм қиялды дамыта алатын, жайландыратын, шабыттандыратын 

тиімді психотерапиялық материал болып саналады. Қҧм ҽсіресе балаларға 

пайдалы, ҿйткені олар ҿз қалауын, эмоциясын, қорқынышын білдіре алады. 

Жас тобына байланысты қҧммен емдеу бағдарламасы ҽр тҥрлі функцияларға 

бағытталған. 

Нарықты талдау 

Қазіргі уақытта Қазақстанда балаларға қосымша білім беру нарығының 

дамуы қарқынды артуды. Қосымша білім берудің ҽртҥрлі бағыттарының қол 

жетімділігін арттыру отандық білім беруді дамытудың басым бағыттарының 

бірі болып табылады. Статистикаға сҽйкес, Қазақстанда қосымша білім 

алатын балалардың ҥлесі 49% қҧрайды. Ҿсудің драйверлері нарықтың табиғи 

кҿлемінің артуы жҽне қызметтердің қымбаттауы болды. 

Қазір қосымша білім беру нарығы белсенді ҿсу сатысында. Сонымен 

бірге, нарық бір жағынан теңгерімсіздікпен сипатталса, екінші жағынан 

кҿптеген бағдарламалар бойынша жоғары бҽсекеге қабілеттілікпен 

сипатталады. Нарықтың негізгі проблемасы - жеке бизнестің ҥлесі тҿмен, бҧл 

ҧйымдардың жалпы санының небары 3-5% қҧрайды. 

 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 1 620 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4-тен бастап 

4 Табыстылық % 32.3. 
 

Бастапқы салымдар 
  Атауы Қҧны, теңге 

1 Тіркеу, соның ішінде барлық рҧқсаттарды алу 50 000 
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2 Ҥй-жай дизайнын жобалау 50 000 

3 Жҿндеу 250 000 

4 Маңдайша 25 000 

5 Жарнама материалдары 25 000 

6 Шығыс материалдары 200 000 

7 Жалдау 350 000 

8 Жиһаз жҽне жабдық 650 000 

9 Басқа 70 000 

  Барлығы 1 670 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 350 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4 адам) 

480 000 

4 Ҿтемпҧл 49000 

5 Айналым қаражаты 80 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру, кҥзет) 180000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 18 000 

9 Басқа шығындар 20 000 

  Барлығы 1 217 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге 7000 

2 Бір айдағы оқушылардың орта саны адам 230 

3 Ықтимал кіріс теңге 1 610 000 

4 Пайда теңге 393 000 

 

Дағдыларды меңгеру 

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін тиісті диплом, сертификат болу керек 

немесе оқудан ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларындағы білім беру 

қызметтері нарығында осы мамандық бойынша кҽсіптік білім алуға арналған 

кҿптеген курстар бар. 

 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

Студияның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-
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қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка);  

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 тҧрақты клиенттер ҥшін жеңілдіктер жҥйесінің болуы; 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу, клиенттерді топтарға бҿлу; 

 ыңғайлы жҧмыс кестесі. 

2) Студияашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу. 

Студия ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Дамыту клубының жайларына қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 бір жҧмыс орны кемінде 4,5 ш.м; 

 қосалқы бҿлменің болуы; 

 балалар ҥшін жеке бҿлмелер кемінде 50 ш.м; 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу.Бос уақыт, кассалық аппарат; электронды есеп жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

 тҧтынушы сҧранысының тҿмендігі; 

 мҧғалімдер тарапынан сҧраныстың тҿмендігі. 
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61.ДАЙЫНДЫҚ ОРНЫ 

 

Бизнес сипаттамасы 

Қазіргі кезде  жастардың кҿбі ҿзін тануға, ҽлемге ҿзін танытуға жҽне ҿз 

міндетін табуға тырысады. Дарынды жастарҽрқашанда бар жҽне осы 

контингент арасында музыкаға деген қҧлшыныс кҿп. Музыка адамдарды 

біріктіре алады, кейде атақ пен даңққа ҧмтылатын ҿздерінің жеке музыкалық 

тобын қҧра алады. Бірақ бҧл қиын жолда кҿптеген бастаушы топтарда 

бірлескен музыкалық сессияларға жиналып, болашақ хиттерін дайындау 

орны жоқ. Сондықтан дайындық пунктін қҧру - жаңа бастаған кҽсіпкерлер 

ҥшін ҿте ҿзекті бизнес. Ҿйткені кҽсіпкер болу болашақ жҧлдыздардың пайда 

болуымен сҽйкес келу мҥмкіндігі бар. Ҿйткені, аспаптарда ойнайтын орын 

ҧсыну музыканттар ҥшін таптырмас ҧсыныс жҽне кҽсіпкер ҽйелдер ҥшін 

пайдалы бизнес болуы мҥмкін.  
 

 
 

Нарықты талдау 

Қазақстанның ірі қалаларында бастаушы музыкалық топтардың саны ҿте 

кҿп. Жаңа топтар дерлік кҥн сайын қҧрылады жҽне кҥн сайын атақ-даңққа 

жетпеген ескі топтар тарайды. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 2 220 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 2 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 16-дан бастап 

4 Табыстылық % 32 

 

Бастапқы салымдар 
  Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалға алу 250 000 

2 Жабдық пен жиһаз 950000 

3 Қҧралдар 900 000 

4 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 
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5 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

6 Айналым қаражаты 50 000 

  Барлығы 2 220 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 250 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 
Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (1 адам) 

120 000 

5 Айналым қаражаты 50 000 

6 Жарнама 10000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия) 90000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 6 000 

9 Басқа шығындар 10 000 

 
Барлығы 556 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек 1 сағат ҥшін теңге 2300 

2 Бір айдағы сағаттардың орта мҿлшері адам 300 

3 Кіріс теңге 690 000 

4 Пайда теңге 134 000 

 

Дағдыларды меңгеру 

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін сертификат болу керек немесе оқудан 

ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері 

нарығында осы мамандық бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген 

курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

2) Дайындық нҥктесінің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу; 

 ыңғайлы жҧмыс кестесі. 

2) Нҥктеашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  
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Нҥкте ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет:  

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 оқытушыларға арналған бҿлменің болуы; 

 кем дегенде 50 шаршы метр 1 аудитория (жабдықталған); 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Открытиерепетиционной точкикелесі тҽуекелдерге ие: 

 нарықта ірі ойыншылардың пайда болуы, бҽсекелестіктің артуы; 

 жалдау бағасының ҿсуі. 
 

62.ТІЛ МЕКТЕБІ 

 

Бизнес сипаттамасы 

Жыл сайын тіл ҥйрететін мектептердің сҧранысы артып келеді - адамдар 

шет тілін білудің артықшылықтарын біледі жҽне оны ҥйренуге ынталы. 

Сондықтан, лингвистикалық мектеп - бҧл беделді, сҧранысқа ие жҽне тиімді 

бизнес тҥрі. Тіл мектептері оқушылардайындығының ҽртҥрлі деңгейлері 

ҥшін ҽртҥрлі шет тілдерін ҥйренуге арналған бірқатар қызметтерді ҧсынады. 

Жалпы, тіл мектебі- шет тілдеріне ҥйрету жҽне аударма саласындағы 

қол жетімді қызмет тҥрлерін жҥзеге асыратын бизнес. Мекеме кірісінің 

негізгі кҿзі - шет тіліне оқуға тҿленетін тҿлем. 
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Нарықты талдау 

Соңғы он жылда Қазақстанда шет тілдерін ҥйренуге деген кҿзқарас 

айтарлықтай ҿзгерді. Біріншіден, осы қызмет тҥріне сҧраныс артты. 

Екіншіден, білім алу мҥмкіндіктері кеңейе тҥсті - бҥгінде нарық шет тілдерін 

ҥйренудің ҽртҥрлі тҽсілдерін ҧсынады, жҽне де кез-келген адам ҿзіне сҽйкес 

келетін оқыту нысанын таба алады. Тілдік мектептер мен курстар, 

репетиторлар, онлайнбілім беру, мҧғаліммен интернет арқылы оқу, шетелге 

сапарлар жҽне т.б. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 
 

Инвестициялар, барлығы 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 1 540 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 3-тен бастап 

4 Табыстылық % 50,1 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 300 000 

2 Жабдық пен жиһаз 600000 

3 Шығыс материалдары 500 000 

4 Бастапқы жарнама науқаны 40 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

6 Айналым қаражаты 80 000 

  Барлығы 1 540 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 300 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (4 адам) 

480 000 

4 Ҿтемпҧл 42000 
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5 Айналым қаражаты 80 000 

6 Жарнама 20000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру) 140000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 17 000 

9 Басқа шығындар 20 000 

  Барлығы 1 119 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері  

1 Орташа чек теңге 12000 

4 Бір айдағы келушілердің орта саны адам 140 

5 Кіріс теңге 1 680 000 

6 Пайда теңге 561 000 
 

Дағдыларды меңгеру 

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін сертификат болу керек немесе оқудан 

ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері 

нарығында осы мамандық бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген 

курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

3) Мектептің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу; 

 ыңғайлы жҧмыс кестесі. 

2) Мектеп ашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Мектеп ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 
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 оқытушыларға арналған бҿлменің болуы;  

 50 метрден кем емес 2 дҽрісхана; 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Лингвистикалық мектептің ашылуы келесі қауіп-қатерлерге алып келеді: 

 ақылы білім беру қызметтері нарығында жоғары бҽсекелестік; 

 жалдау ақысының кҿтерілуі;  

 оқу материалдарын жеткізушілермен жасалған шарттар бойынша 

тҽуекелдер; 

 жаз айларында білім беру қызметіне сҧранысты тҿмендететін бизнестің 

маусымдылығы; 

 жоспарланған сату кҿлемін орындамау; 

 білікті мамандардың жетіспеушілігі; 

 басқарудағы қателіктер немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

салдарынан мақсатты аудитория шеңберінде мекеме беделінің тҿмендеуі.  

 

 

 

63. КОВОРКИНГ ОРТАЛЫҒЫ 
 

 

Бизнес сипаттамасы  

Коворкинг - бҧл Қазақстанның іскерлік ортасындағы еңбек 

нарығындағы ҥрдістерге негізделген жаңа қҧбылыс.  

Бизнес коворкинг («бірлескен офис» болып табылатын бір аумақта 

ҽртҥрлі мамандардың жҧмысын ҧйымдастыру) саласындағы бірқатар 

қызметтерді жҥзеге асыру ҥшін коворкинг орталығын ашуға бағытталған. 

Бҧл коворкинг орталығы ҿзін шығармашылық кҽсіптерді біріктіретін жҽне 
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жҧмысқа шабыт беретін ерекше шығармашылық кеңістік ретінде кҿрсетеді. 

Коворкинг орталығының мақсатты аудиториясы ҽртҥрлі топтардан 

тҧрады, олардың қҧрамына фрилансерлер, бастаушы кҽсіпкерлер, ҿзін-ҿзі 

жҧмыспен қамтығандар, сонымен қатар ҿзін-ҿзі дамытуға ҧмтылатын 

адамдар кіреді. 

 

 
 

Нарықты талдау 

Коворкинг орталықтары туралы идея АҚШ-та 2005 жылы пайда болған, 

ал Қазақстан ҥшін бҧл салыстырмалы тҥрдежаңабағыт болып табылады. 2021 

жылға қарай Қазақстанда «қашықтан» жҧмыс істейтін мамандардың ҥлесі 

20% дейін артады деп кҥтілуде. Сондықтан коворкинг орталықтарының 

ашылуы танымалдығы бірнеше жылдан кейін айтарлықтай арта тҥсетін 

болашағы бар ҽлеуетті игеруге мҥмкіндік береді. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау Теңге 2 620 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі Ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі Ай 7-ден бастап 

4 Табыстылық % 31,8. 
 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 500 000 

2 Жабдық 900000 

3 Жиһаз 900000 

4 Шығыс материалдары 100 000 

5 Бастапқы жарнама науқаны 100 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

  Барлығы 2 620 000 
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Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 500 000 

2 Коммуналдық шығындар 35 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

380 000 

4 Ҿтемпҧл 63000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 40000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру) 120000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 17 000 

9 Басқа шығындар 20 000 

  Барлығы 1 275 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері  

1 Орташа чек теңге 2800 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 20 

3 Бір айдағы келушілердің орта саны адам 600 

4 Кіріс теңге 1 680 000 

5 Пайда теңге 405 000 

 

Дағдыларды меңгеру 

Қызметтің бҧл тҥрін сҽтті жҥргізу ҧжымда жҧмыс істей білу, 

қызығушылық, бастамашылдық, сыни тҧрғыдан ойлау жҽне кҥрделі 

мҽселелерді шеше алу сияқты дағдылардың болуын кҿздейді. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар, сайт 

қҧру, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

4) Орталықтың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу; 

 ыңғайлы жҧмыс кестесі. 

2) Ковркинг ашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Коворкингашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 
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 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат;  

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 оқытушыларға арналған бҿлменің болуы; 

 50 метрден кем емес 2 дҽрісхана, 1 конференц зал (малый); 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Орталықты ашу келесі тҽуекелдерді тудырады: 

 қолданыстағы нарықтағы жоғары бҽсекелестік; 

 жалдау ақысының кҿтерілуі;  

 білікті мамандардың жетіспеушілігі; 

 басқарудағы қателіктер немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

салдарынан мақсатты аудитория шеңберінде мекеме беделінің тҿмендеуі.  

 

 

64. ТРЕНИНГТІК КОМПАНИЯ  

 

Бизнес сипаттамасы  

Қазіргі кездеҧжымды біріктіруге, тимбилдингке бағытталған 

корпоративтік тренингтер жҽне болашақ қызметкерлердің кҿшбасшылығы 

мен қабілеттерін бірден анықтауға мҥмкіндік беретін тҥрлі семинарлар жеке 

ісін бастаушы кҽсіпкерлер ҥшін ҿзекті іс болып табылады. Мҥмкін, қызметті 

осыдан бастап, біртіндеп басқа оқыту қызметтері мен ҿнімдерін ҧсынуға 

болады. 

Кҥтілетін кіріс кҿбінесе тренингтердің қызықтылығы мен 
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тиімділігінежҽне тренерлердіңжасампаздығына байланысты. 
 

 
 

Нарықты талдау 

Қазақстандағы тренинг жҥргізу қызметтері экономикалық дамудың 

ҽртҥрлі салаларында жоғары сҧранысқа ие. Атап айтқанда, біздің елде 

тренинг ҿткізу қызметтерін ҧсынатын шамамен 230 компания бар. Оның 

ішінде Алматы қаласында 50%. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау Теңге 2 050 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі Ай 2 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі Ай 5-тен бастап 

4 Табыстылық % 40,7. 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 300 000 

2 Жабдық 400000 

3 Жиһаз 700000 

4 Шығыс материалдары 500 000 

5 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

7 Айналым қаражаты 80 000 

  Барлығы 2 050 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 300 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 480 000 
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жеке табыс салығы (4 адам) 

4 Ҿтемпҧл 28000 

5 Айналым қаражаты 80 000 

6 Жарнама 50000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру) 140000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 14 000 

9 Басқа шығындар 20 000 

  Барлығы 1 137 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге 8000 

4 Бір айдағы келушілердің орта саны адам 200 

5 Кіріс теңге 1 600 000 

6 Пайда теңге 463 000 

 

Дағдыларды меңгеру 

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін сертификат болу керек немесе оқудан 

ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері 

нарығында осы мамандық бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген 

курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

5) Компанияның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу; 

 оқытушылардыңшҧғылдығы (басқа ҧйымдарға бару қажет болған 

жағдайда). 

2) Мектепашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Мектеп ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 



202 
 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар:  

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 оқытушыларға арналған бҿлменің болуы; 

 50 метрден кем емес 2 дҽрісхана; 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Тренингтік компанияны ашу келесі тҽуекелдерді тудырады: 

 ақылы білім беру қызметтері нарығында жоғары бҽсекелестік; 

 жалдау ақысының кҿтерілуі;  

 жаз айларында білім беру қызметіне сҧранысты тҿмендететін бизнестің 

маусымдылығы; 

 білікті мамандардың жетіспеушілігі; 

 басқарудағы қателіктер немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

салдарынан мақсатты аудитория шеңберінде мекеме беделінің тҿмендеуі.  

 

 

65. АСПАЗДЫҚ МЕКТЕП 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Аспаздық курстар біздің елде ҽлі де болса жаңа қҧбылыс болып 

табылады. Кҿптеген адамдар аспаздық кітаптар немесе интернеттегі 

рецепттер бойыншатағамдарды дайындауда ҿз қателіктерін жасап ҥйренуді 

жҿн кҿреді. Сондықтан, аспаздық мектепті ҧйымдастыру ҥшін бизнес ашу – 

бҧл жеке ісінбастаушы кҽсіпкерлер ҥшін ҿзекті іс. Мҧндай курстардың 

негізгі мақсатты аудиториясы - ҽйелдер мен балалар. Соңғы уақытта, ер 

адамдар арасында дааспаздық мектептерге сҧранысы артуда. 
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Нарықты талдау 

Қазақстандағы ҽртҥрлі оқу орталықтары, курстар мен мектептер саны 

жыл сайын артуда, жҽне де ҽр жеке сегментте бҽсекелестіктің кҥшеюімен 

олардың жаңа тҥрлері кҿбейіп келеді. Бҧған, мысалы, аспаздық мектептер 

жатады. Адамдардың ҽл-ауқатының ҿсуі олардың сапалы тамақтануға деген 

қызығушылығын арттыруда. Олар мейрамханаларға барады, ҽлемнің тҥкпір-

тҥкпіріндегі тағам тҧрлерін таниды, содан кейін оларды ҥйде қалай 

дайындауды жҽне аспаздық ҿнердің барлық қыр-сырын білуді қалайды. Бҧл 

жағдайда аспаздық мектептер кҿмекке келеді.  

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 1 600 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 2 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4-тен бастап 

4 Табыстылық % 49,1. 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 250 000 

2 Жабдық 300000 

3 Жиһаз 600000 

4 Шығыс материалдары 300 000 

5 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

7 Айналым қаражаты 80 000 

  Барлығы 1 600 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
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№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 250 000 

2 Коммуналдық шығындар 30 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Ҿтемпҧл 21000 

5 Айналым қаражаты 80 000 

6 Жарнама 50000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру) 140000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 14 500 

9 Басқа шығындар 20 000 

  Барлығы 965 500 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге 3000 

2 Бір айдағы келушілердің орта саны адам 480 

3 Кіріс теңге 1 440 000 

4 Пайда теңге 474 500 
 

Дағдыларды меңгеру 

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін сертификат болу керек немесе оқудан 

ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларындағы білім беру қызметтері 

нарығында осы мамандық бойынша кҽсіптік білім алуға арналған кҿптеген 

курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

6) Компанияның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу. 

2) Мектепашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Мектеп ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 
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 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары.  

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 оқытушыларға арналған бҿлменің болуы; 

 50 метрден кем емес 2 дҽрісхана; 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Аспаздық мектепті ашуда келесі тҽуекелдер болуы мҥмкін: 

 ақылы білім беру қызметтері нарығында жоғары бҽсекелестік; 

 жалдау ақысының кҿтерілуі;  

 жаз айларында білім беру қызметіне сҧранысты тҿмендететін бизнестің 

маусымдылығы; 

 білікті мамандардың жетіспеушілігі; 

 басқарудағы қателіктер немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

салдарынан мақсатты аудитория шеңберінде мекеме беделінің тҿмендеуі.  

 

 

66.КИІМ ПІШУ ЖҼНЕКИІМ ТІГУ КУРСТАРЫ 

Бизнес сипаттамасы  

Пішу жҽне тігу киімдерді модельдеу мен қҧрастырудың негізгі екі кезеңі 

болып табылады: тігу (тігу технологиясы) бҧл жеке бҿлшектерді ҿңдеуді 

жҽне тігудің барлық сатыларында бҧйымды ҥтіктеуді дҧрыс жасай білу. Пішу 

(бҧйымдарды қҧрастыру) - базалық қҧрылым қҧру қабілеті, ҽрі қарай қажетті 

ҥлгіге сала білу. Мҧндай курстардың негізгі мақсатты аудиториясы – бҧл 18 

жҽне 60 жас аралығындағы ҽйелдер.  

 

Нарықты талдау  
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Қазақстандағы ҽртҥрлі оқыту орталықтарының, курстар мен 

мектептердің саны жыл сайын артып келеді, ал ҽрбір жеке сегментте 

бҽсекелестіктің ҿсуіне байланысты олардың барлық жаңа тҥрлері пайда 

болады. Оларға пішу жҽне тігу курстары да жатады.  

 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне қызмет кҿрсету кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

 

Инвестициялар, жиыны 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 700 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 2 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 

 4 Тиімділігі % 34,7 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 

1 1 -айға ҥй-жайды жалдау 250 000 

2 Жабдық  800 000 

3 Жиһаз 350 000 

4 Шығын материалдары 150 000 

5 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамасын дайындау 20 000 

7 Айналым қаражаты 80 000 

 Жиыны  1 700 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу  250 000 

2 Коммуналдық шығындар 30 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Амортизация 56 000 

5 Жарнама 10 000 

6 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 100 000 

7 Салықтар  - 3% (1,5 %  -табыс салығы жҽне 1,5% ҽлеуметтік 

салық) 

9 000 

8 Басқа да шығындар 20000 

 Жиыны  835500 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Орташа чек теңге  25000 

2 Айына келушілердің орташа саны адам 45 
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3 Кіріс  теңге  1 125 000 

4 Пайда  теңге  290 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл қызметті кҿрсету ҥшін тиісті сертификат болуы немесе оқытудан 

ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері 

нарығында осы мамандық бойынша кҽсіби білім алу ҥшін кҿптеген курстар 

бар.  

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сатупарағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия. 

1) Курстың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

 сапалы оқыту. 

2)Курстарды ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады.   

Курстарды ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 оқытушылар ҥшін бҿлменің болуы; 

 50 шаршы метрден кем емес 2 ҥй-жай; 

 жайдың жақсы желдетілуі; 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 



208 
 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

барабар болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық Қайта қҧру жҽне 

Даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Курс ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 қолданыстағы ақылы білім беру қызметтері нарығындағы жоғары 

бҽсекелестік; 

 жалдау қҧнын арттыру;  

   жазғы айларда білім беру қызметтеріне сҧранысты тҿмендететін 

бизнестің маусымдылығы; 

 білікті мамандардың жетіспеушілігі; 

   басқару қателері немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

кезінде мақсатты аудиториялар арасында мекеме беделінің тҿмендеуі. 

 

 

67. МЕНТАЛДЫ АРИФМЕТИКА МЕКТЕБІ 
 

 

Бизнес сипаттамасы  

Менталды арифметика мектебі - бҧл сҧранысы жоғары жҽне тҧрақты 

бизнес тҥрі. Менталды арифметика - бҧл ежелгі есепшот (абак) бойынша 

арнайы жаттығулар жҽне тез ауызша есептеудің кҿмегімен баланың 

ҥйлесімді дамуына арналған ҽдіс. Ата-аналар ҥшін балаларында дербестік, 

жауапкершілік, ҧқыптылық, сенімділік, есте сақтау қабілеті, ойлау 

жылдамдығы мен қызығушылығын дамытуда ҿте маңызды. Бҧд ҽдістеме осы 

қасиеттерді дамытады. Сондықтан, ата-аналардың балаларын менталды 

арифметика мектептерінде оқуға ынталы.   
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Нарықты талдау 

Балаларға арналған қосымша білім беру бизнесі ҽрқашанда тиімді идея 

болып табылады. Бҧл ҽдістеме бҧрыннан бері бар, бірақ Қазақстанда 

балаларға арналған мҧндай сабақтар тек 2015 жылдан бастап танымал бола 

бастады. Бірақ менталды арифметика мектебі 2016-2017 жылдары нағыз 

серпінді даму кезеңі. Қазіргі кездементалды арифметика балаларға қосымша 

білім берудің негізгі бағыттарының бірі болып табылады. 

Статистикаға сҥйенсек, бҥгінде Қазақстандағы мектептер мен 

балабақшалардағы 1 миллионға жуық оқушы бір немесе бірнеше қосымша 

білім беру ҥйірмесінде оқиды. Мҧндай қызметтерге сҧраныс жыл сайын 

артып келеді. Білім беру нарығы қарқынды дамып келеді жҽне жаңа 

қатысушыларды қабылдауға дайын. Кҿптеген қалаларда бҧл ҽлеуетті 

саланың бҽсекелестік ортасы кең емес. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 1 500 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 2 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 5-тен бастап 

4 Табыстылық % 33,7. 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 300 000 

2 Жабдық 300000 

3 Жиһаз 600000 

4 Шығыс материалдары 150 000 

5 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

7 Айналым қаражаты 80 000 

  Барлығы 1 500 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 300 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Ҿтемпҧл 28000 

5 Айналым қаражаты 80 000 

6 Жарнама 50000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру) 140000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 21 000 
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9 Басқа шығындар 20 000 

  Барлығы 1 024 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге 8000 

2 Бір айдағы келушілердің орта саны адам 170 

3 Кіріс теңге 1 360 000 

4 Пайда теңге 336 000 
 

Дағдыларды меңгеру 

Бҧл қызмет тҥрін ҧсыну ҥшін арнайы дағдылар мен білімнің болуы шарт 

емес. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1)Мектептің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу. 

2) Мектепашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Мектеп ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 оқытушыларға арналған бҿлменің болуы; 

 50 метрден кем емес 2 дҽрісхана; 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 
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Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Менталды арифметика мектебін ашуда келесі тҽуекелдерді тудауы 

мҥмкін: 

 жоғары бҽсекелестік; 

 жалдау ақысының кҿтерілуі;  

 жаз айларында білім беру қызметіне сҧранысты тҿмендететін бизнестің 

маусымдылығы; 

 білікті мамандардың жетіспеушілігі; 

 басқарудағы қателіктер немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

салдарынан мақсатты аудитория шеңберінде мекеме беделінің тҿмендеуі.  

 

 

 

68.ҦБТ ЖҼНЕ ТКТ-ҒА ДАЙЫНДАУ ОРТАЛЫҒЫ 

 
 

Бизнес сипаттамасы 

11-сынып тҥлектеріне арналған жоғары оқу орнына тҥсу ҥшін ҧлттық 

бірыңғай тестілеу ҿткізу тҽжірибесі біздің елімізде бірнеше жылдан бері 

қалыптасып келеді жҽне жыл сайын оған қатысты кҿптеген дау-дамайлар 

болса да, қанша сын болмасын, ҦБТ ҽлі де жалғаса беретініне кҥмҽн жоқ. 

Оқушылар ҦБТ мен ТКТ-ны ҧзақ уақыттан бері тапсырып келгенімен 

бҧл бизнес салыстырмалы тҥрде жаңа, бірақ табысты, ҿйткені қызмет жоғары 

сҧранысқа ие. 
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Нарықты талдау 

Ҧлттық бірыңғай тестілеуге мектепте дайындау керек, ҿйткені ҦБТ 

тҥлектердің жалпы білім беру мекемесінде алған білімдерін тексеруге 

арналған. Алайда мектеп бағдарламасында «ҦБТ-ға дайындық» бҿліміне 

орын жоқ, олар балаларға ақпараттың қажетті кҿлемін беруге тырысады, ал 

қорытынды аттестациядан сҽтті ҿту ҥшін тестілеу жҽне шығармашылық 

тапсырмалардың ерекшеліктері мен нақты жауаптарға қойылатын талаптар 

ескерілуі керек. Бҧған мектептің ҽр тҥлегін бҿлек оқыту керек. 

Қазақстандағы білім беру қызметтері нарығында ҦБТ мен ТКТ-ға 

дайындық қажеттілігі жыл сайын артып келеді. Бҽсекелестік жоғары, ҿйткені 

кҿптеген мҧғалімдер ҦБТ жҽне ТКТ негізгі пҽндері бойынша жеке сабақ 

береді. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 1 400 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 2 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 5-тен бастап 

4 Табыстылық % 21,8 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 300 000 

2 Жабдық 300000 

3 Жиһаз 500000 

4 Шығыс материалдары 150 000 

5 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

7 Айналым қаражаты 80 000 

  Барлығы 1 400 000 
 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 300 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

600 000 

4 Ҿтемпҧл 28000 

5 Айналым қаражаты 80 000 

6 Жарнама 50000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру) 140000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 21 000 
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9 Басқа шығындар 20 000 

  Барлығы 1 264 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге 22000 

2 Бір айдағы келушілердің орта саны адам 70 

3 Кіріс теңге 1 540 000 

4 Пайда теңге 276 000 
 

Дағдыларды меңгеру 

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін білім, сертификат болу керек немесе 

оқудан ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларындағы білім беру 

қызметтері нарығында осы мамандық бойынша кҽсіптік білім алуға арналған 

кҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Компанияның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу. 

2) Орталықашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Орталық ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 оқытушыларға арналған бҿлменің болуы; 

 50 метрден кем емес 2 дҽрісхана; 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 



214 
 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Орталықты ашу келесі тҽуекелдерді тудырады: 

 жоғары бҽсекелестік; 

 жалдау ақысының кҿтерілуі;  

 жаз айларында білім беру қызметіне сҧранысты тҿмендететін 

бизнестің маусымдылығы; 

 білікті мамандардың жетіспеушілігі; 

 басқарудағы қателіктер немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

салдарынан мақсатты аудитория шеңберінде мекеме беделінің тҿмендеуі. 

 

 

 
69. ЛОГОПЕД КАБИНЕТІ 

 

Бизнес сипаттамасы  
Ҽрбір ата-ана оның ҿз баласының бірегей екенін біледі, сондықтан да оның 

мҽселесі де бірегей ата-ана ҥшін жеке дара. Ата-аналар кҿбінесе 

балаларының таза жҽне сауатты сҿйлеуін қалайды, ал балалардың сҿзді ҿз 

ыңғайына қарай бҧрмалап, ыңғайлы етіп айтатын ҽдеті бар. Оны білікті 

логопед тҥзете алады, сондықтан бҧл маманның қызметіне сҧраныс қашанда 

жоғары.  
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Нарықты талдау 

Бірнеше жыл бҧрын кең профильді мамандар танымал болатын. Бірақ 

соңғы уақытта бейінді мамандану бағаланады: дҽрігерлер ҿз тҽжірибесін 

жҥргізіп, жеке кабинеттерін ашуда. Ҽсіресе, Қазақстанның медициналық 

қызмет кҿрсету нарығында логопедтер мамандарының қызметтері сҧранысқа 

ие. 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне қызмет кҿрсету кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

Инвестициялар, жиыны 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 450 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның һзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 5 

 4 Тиімділігі % 38,3 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 

1 Қҧжаттарды ресімдеу 50 000 

2 Тауарлар мен материалдарды сатып алу 400 000 

3 Жарнама 50 000 

4 Ҥй-жайды жалға алу 200 000 

5 Ҥй-жайды жеңіл-желпі жҿндеу 250 000 

6 Жабдық  500 000 

 Жиыны  1 450 000 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу  200 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (2 адам) 

300 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 %  -табыс салығы жҽне 1,5% ҽлеуметтік 

салық) 

9 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 100 000 

6 Амортизация 35 000 

7 Айналым қаражаты 50 000 

8 Жарнама 10 000 

9 Басқа да шығындар 30000 

 Жиыны  759000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Дҽрігер консультациясының орташа чегі теңге  5000 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 7 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 210 

4 Кіріс  теңге  1 050 000 
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 Пайда  теңге  291 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл қызметті кҿрсету ҥшін білімі, сертификаты, дипломы (логопедтің) 

болуы немесе оқытудан ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларының білім 

беру қызметтері нарығында осы мамандық бойынша кҽсіби білім алу ҥшін 

кҿптеген курстар бар.  

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сатупарағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия. 

1) ЛогопедкКабинетінің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (емханада, халық кҿп шоғырланған тыныш 

аудандарда жҽне т.б.); 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

2)Кабинет ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады.   

Кабинет ашу ҥшін келесі қҧжаттардың болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 30 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 жайдың жақсы желдетілуі; 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 
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Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін.  

 

Тәуекел факторлары 

Кабинет ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 кабинетті орналастыру ҥшін сҽтсіз таңдалған орын, атап айтқанда 

клиенттердің ағыны аз жер; 

 ірі басқа кабинеттердің болуына байланысты бҽсекелестіктің 

жоғары деңгейі. 

 

70. БАЛАЛАРДЫ ДАМЫТУ ЖҼНЕ ТҤЗЕТУ ОРТАЛЫҒЫ 
 

Бизнес сипаттамасы  

Ҿкінішке орай, балалар туған кезде тҥрлі аурулардың пайда болу қаупі 

бар, мысалы, аутизм.  Аутизм толығымен емделмейді, бірақ симптомдарды 

тҥзетуге болады: баланы қарым-қатынасқа, оқуға ҥйрету. Егер дҧрыс диагноз 

екі жасқа дейін анықталып, қойылса қалыпты ҿмір сҥру мҥмкіндігі артады: 

бала ҽдеттегі мектепке бара алады, тіпті университетке тҥсіп, жҧмыс істей 

алады. Ал егер диагноз кеш қойылса, адам ҿмір бойы арнайы кҥтімді қажет 

етуі мҥмкін. Сондықтан «Балаларды дамыту жҽне тҥзету орталығы» ретінде 

ҽлеуметтік жобаларды қҧру ҿте ҿзекті. 

 

Нарықты талдау  

Ҽр тҥрлі аурулардан зардап шегетін балаларға кҿмек кҿрсету нарығында, 

ҿкінішке орай, оларды дамытудың ерте сатысында қолдау кҿрсететін 

орталықтар санының артуы байқалмайды. Бҧл жағдайда оларға мемлекет пен 

осы бағыттағы ҽлеуметтік жобалармен айналысатын ірі компаниялар кҿмекке 

келеді. 

 

Инвестициялар және ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне қызмет кҿрсету кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

 

Инвестициялар, жиыны 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 600 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 
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 4 Тиімділігі % 32,2 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 

1 Қҧжаттарды ресімдеу 50 000 

2 Тауарлар мен материалдарды сатып алу 400 000 

3 Жарнама 50 000 

4 Ҥй-жайды жалға алу 200 000 

5 Ҥй-жайды жеңіл-желпі жҿндеу 250 000 

6 Жабдық  650 000 

 Жиыны  1 600 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу  200 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (2 адам) 

420 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 %  -табыс салығы жҽне 1,5% ҽлеуметтік 

салық) 

9 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 100 000 

6 Амортизация 45 000 

7 Айналым қаражаты 50 000 

8 Жарнама 10 000 

9 Басқа да шығындар 30000 

 Жиыны  889000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Дҽрігер консультациясының орташа чегі теңге  3500 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 14 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 336 

4 Кіріс  теңге  1 176 000 

 Пайда  теңге  286  500 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл қызметті кҿрсету ҥшін білімі, сертификаты, дипломы (дҽрігердің) 

болуы немесе оқытудан ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларының білім 

беру қызметтері нарығында осы мамандық бойынша кҽсіби білім алу ҥшін 

кҿптеген курстар бар.  

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сататын парақ, контекстік жарнама, журналдар, хабарландырулар 

жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия. 

1) Орталықтың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 
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 ыңғайлы орналасқан жері (емханада, халық кҿп шоғырланған тыныш 

аудандарда жҽне т.б.); 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

2)Орталық ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады.   

Кабинет ашу ҥшін келесі қҧжаттарболуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік;  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 60 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 жайдың жақсы желдетілуі; 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс 

  қызметтер ҽлеуметтік жоба ретінде демеушілік қаражат есебінен 

тҿленуі мҥмкін. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кабинет ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 орталықты орналастыру ҥшін сҽтсіз таңдалған орын, атап айтқанда 

клиенттердің( балалардың) ағыны аз жер; 
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 басқа орталықтардың болуына байланысты бҽсекелестіктің жоғары 

деңгейі. 

 

 

Ойын-сауық және туризм индустриясы 

 

71. ЖАЗҒЫ ҤРЛЕМЕЛІ БАТУТТАР 

 

Бизнес сипаттамасы  

Балаларға арналған ҥрлемелі батуттар - бҧл жазғы бизнестің пайдалы 

идеяларының бірі. Олар саябақтарда, сауда орталықтарының маңында, 

кҿпшілік сауық-сайрандарда орнатылады. Ҥрлемелі аттракциондар барлық 

жерде, тіпті кішкентай қалаларда да танымал. Сондықтан, егер сіз шағын 

қалаға пайдалы бизнес іздесеңіз, онда бҧл тиімді ҧсыныстың бірі. 

Ҥрлемелі аттракциондар бизнесі ҿте ыңғайлы, ҿйткені ол жылжымалы 

жҽне ҥлкен инвестицияны қажет етпейді. 
 

 
 

Нарықты талдау 

Қазақстандағы ойын-сауық индустриясы нарығы ҽрдайым халықтың 

сҧранысына ие. Статистикаға сҥйенсек, 2017 жылы мҽдени жҽне ойын-сауық 

ҧйымдарының жалпы таза нҽтижесі 10 миллиард теңгеден асты. Негізгі пайда 

ірі жҽне орта ойын-сауық ҧйымдарына тиесілі. Дегенмен ойын-сауық 

индустриясы нарығында шағын кҽсіпорындардың ҥлесі тҿмен. 

 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 
 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 640 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 1 

4 Табыстылық % 151 
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Бҧл бизнесті бастау ҥшін алғашқы инвестициялар 640 мың теңгені 

қҧрайды, табыстылық - 151%. 

Батутты ҧстау шығындары туралы жалпы сипаттама тҿмендегі кестеде 

кҿрсетілген. 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 120 000 

2 Жабдық(батут) 450000 

3 Шығыс материалдары  10 000 

4 Бастапқы жарнама науқаны 10 000 

5 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

6 Айналым қаражаты 30 000 

  Барлығы 640 000 

 

Жаңадан бастаушы кҽсіпкер жоғары сапалы батутты таңдауы керек, ол 

ҥшін: 

 шыққан еліне қарау; 

 материалдың сапасын бағалау ҥшін ҿнімнің сипаттамаларын жҽне 

ҽсіресе оның салмағын тексеру; 

 мамандандырылған форумдардағы пікірлерді зерттеу; 

 батутты ғана емес, сонымен бірге барлық керек-жарақтарды: ауа 

ҥрлегіштерін, бекіткіштерді жҽне т.б. сатып алуға болатын ҿндірушіні 

таңдау; 

 батуттың сыйымдылығын ескеру қажет. Бір уақытта балалар неғҧрлым 

кҿп бола алады, соғҧрлым тиімді болады; 

 ҥнемдемеу, ҿйткені жоғары сапалы жабдық бизнеске, ҽсіресе 

келушілердің қауіпсіздігіне қатысты маңызды фактор болып табылады. 

Ең сҽтті нҧсқа - бҧл ресейлік батуттар, олардың орташа қҧны 450 мың теңге. 

Сонымен қатар, ҥрленетін батуттың пакетіне келесі элементтер де кіреді: 

 компрессор (ауа ҥрлеуші). Батутқа ауаны ҥздіксіз жеткізуге жҽне 

ҿнімнің пайдаланушылық кҥйін сақтауға арналған. 

 жҿндеу жинағы. Жарылған жағдайда ҿнімді жҿндеуге арналған жинақ. 

Қҧрамына ПВХ желімі жҽне жамауға арналған ПВХ мата кіреді. 

 сҿмке (тыс). Ол жабдықты сақтауға жҽне тасымалдауға арналған. 

 батутты бекітуге арналған қазықша. 

 компрессорды бекітуге арналған қазықша. 

Ай сайынғы шығындар 

№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 120 000 

2 Коммуналдық шығындар 10 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (1 адам) 

120 000 
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4 Ҿтемпҧл 31500 

5 Айналым қаражаты 30 000 

6 Жарнама 10000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, кҥзет) 80000 

8 Басқа шығындар 10 000 

9 Барлығы 411 500 

  Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 32 400 

 Жалпы шығындар салықтарды қосқанда 443 900 

 

Оңайлатылған схема бойынша - жеке кҽсіпкер ҥшін 3% (32,4 мың теңге) 

салық тҿлеуді ескере отырып, таза пайда 668,5 мың теңгені қҧрайды. Бҧл 

ретте салықтар мен зейнетақы жарналарын ескере отырып, бір адамға 

тҿленетін жалақы 120 мың теңгені қҧрайды. 

Бҧл бизнестің кірісі осы аттракцион - батутқа балалардың келуі негізінде 

қҧрылады. Балалардың айына орташа келуі 1800 адамды қҧрайды, балаға бір 

келгені ҥшін ең аз тҿлем - 600 теңге (30 минут). 

 

Дағдыларды меңгеру 

Қызметтің бҧл тҥрін сҽтті жҥргізу ҧжымда жҧмыс істей білу, 

қызығушылық, бастамашылдық, сыни ойлау жҽне кҥрделі мҽселелерді шеше 

алу сияқты дағдылардың болуын кҿздейді. 

 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Компанияның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру). 

2) Аттракционашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Аттракционашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿнімнің техникалық тҿлқҧжаты; 

 Мемлекеттік СТ бойынша сҽйкестік сертификаттары; 

 аттракционға балаларды жіберуге рҧқсат беретін санитарлық-

эпидемиологиялық қорытынды; 

 мемлекеттік техникалық қадағалаудың қорытындысы. 

3)Орналасу жеріне қойылатын талаптар: 
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 электрмен жабдықтау;  

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Бҧл бизнесті ашу келесі тҽуекелдерді қамтиды: 

 жоғары бҽсекелестік; 

 жалдау ақысының кҿтерілуі;  

 бизнестің маусымдылығы; 

 басқарудағы қателіктер немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

салдарынан мақсатты аудитория шеңберінде мекеме беделінің тҿмендеуі. 

 

 

 

 

 

72. ЕРЕКШЕ ҚҦТТЫҚТАУЛАРДЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ БЮРОСЫ 

 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Қазақстан қалаларында ерекше қҧттықтаулардың шығармашылық 

бюросын ҧйымдастыру тиімді бизнес болып табылады. Бюро тапсырыс 

бойынша ерекше қҧттықтауларды ҽзірлеу мен жҥзеге асырудың ҽртҥрлі 

қызметтерін ҧсынады: ҽлеуметтік желілерде бірегей бейне қҧттықтауларына 

дейін. Онлайн жҽне офлайн арналар қолданылады. 

 

Мақсатты аудитория – кіріс деңгейі тҿмен жҽне орташа, ҽзіл-оспақты 

тҥсіне білетін, Интернетті белсенді пайдаланатын 18-ден 45 жасқа дейінгі 

ерлер мен ҽйелдер. Жарнаманың негізгі арнасы - Интернет. 
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Нарықты талдау 

Қазақстандағы интернеттегі сауда нарығы белсенді дамып келеді. 

Желіде тек тауарлар ғана емес, сонымен бірге барлық қызмет тҥрлері де 

сатылады. Осы сала дамуының негізгі драйверлерінің бірі кең жолақты 

Интернетке қол жетімділіктің таралуы болып табылады, бҧл қолданушыларға 

кҿптеген тҥрлі тауарлар мен қызметтерге барынша толық жҽне жылдам қол 

жеткізуге мҥмкіндік береді.  

Идея мен бизнес-модель бірегей  болып табылады. Қазіргі уақытта 

мҧндай жобалар Қазақстан нарығында жоқ, бҧл жобалардың жоғары бҽсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді.  

 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 1 290 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 3-тен бастап 

4 Табыстылық % 64,1 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 200 000 

2 Жабдық 450000 

3 Жиһаз 400000 

4 Шығыс материалдары 20 000 

5 Бастапқы жарнама науқаны 120 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

7 Айналым қаражаты 80 000 

  Барлығы 1 290 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
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№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 200 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Ҿтемпҧл 31500 

5 Айналым қаражаты 80 000 

6 Жарнама 50000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру) 80000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 16 500 

9 Басқа шығындар 10 000 

  Барлығы 853 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек Теңге 4000 

2 Бір айдағы келушілердің орта саны адам 350 

3 Кіріс Теңге 1 400 000 

4 Пайда Теңге 547 000 

 

Дағдыларды меңгеру 

Қызметтің бҧл тҥрін сҽтті жҥргізу ҧжымда жҧмыс істей білу, 

қызығушылық, бастамашылдық, сыни ойлау жҽне кҥрделі мҽселелерді шеше 

алу сияқты дағдылардың болуын кҿздейді. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар, 

сайтқҧру, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

2) Компанияның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу. 

2) Бюроашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Бюро ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 
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 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 кем дегенде 40 шаршы метр 1 бҿлме; 

 бҿлменің жақсы желдетілуі.  

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Бюроны ашу келесі тҽуекелдерді тудырады: 

 жоғары бҽсекелестік; 

 жалдау ақысының кҿтерілуі;  

 білікті мамандардың жетіспеушілігі; 

 басқарудағы қателіктер немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

салдарынан мақсатты аудитория шеңберінде мекеме беделінің тҿмендеуі. 

 

 

 

73. ОЙЫН ТҼЖІРИБЕСІ 
 

 

Бизнес сипаттамасы  

Ойыншы – болашақ кҽсібі. Психологиялық ойындарға деген 

қызығушылық трендтен сҧраныстағы мамандыққа ауысқанына кҿп уақыт 

болды. 

«Ойыншы» курсы еліміздің 35-тен астам қалаларында жҽне ҽлемнің 5 

елінде кҽсіби консультанттар мен ойыншылар қолданатын ерекше 

психологиялық ҽдістемеге негізделген. Бҧл курс толық аяқталған 3 ҥстел 

жҽне 3 кеңістіктік психологиялық ойын жҥргізу бойынша оқытуды қамтиды. 
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Нарықты талдау 

Кез-келген ойын ҽртҥрлі ҿмірлік жағдайларды ҥлгілейді, халық нақты 

ҿмірде кездесетін сҧрақтарды қояды. Нарық іскери ойындар сияқты 

қызметтерге толы, бірақ біздің елдегі ойын тҽжірибесі кҽсіпкерлік ортадағы 

жаңа қызмет болып саналады. Сондықтан қалаларда «Ойын тҽжірибесі» 

деген орындар жиі ашылуда. Психологиялық ойындарға қатысу нҽтижесінде 

жиналған тҽжірибе ҽлемнің ҽртҥрлі елдеріндегі ондаған мың адамдардың 

ҿмірін жақсартты. 

 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау Теңге 1 350 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі Ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі Ай 3-тен бастап 

4 Табыстылық % 55,3 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 250 000 

2 Жабдық 450000 

3 Жиһаз 400000 

4 Шығыс материалдары 50 000 

5 Бастапқы жарнама науқаны 100 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

7 Айналым қаражаты 80 000 

  Барлығы 1 350 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 250 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 
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3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Ҿтемпҧл 31500 

5 Айналым қаражаты 80 000 

6 Жарнама 50000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру) 80000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 15 000 

9 Басқа шығындар 10 000 

  Барлығы 901 500 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге 4000 

2 Бір айдағы келушілердің орта саны адам 350 

3 Кіріс теңге 1 400 000 

4 Пайда теңге 498 500 

 

Дағдыларды меңгеру 

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін білім, сертификат болу керек немесе 

оқудан ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларындағы білім беру 

қызметтері нарығында осы мамандық бойынша кҽсіптік білім алуға арналған 

кҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,сайт,landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

1) Компанияның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу. 

2) Нҥктеашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Нҥкте ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 
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3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар:  

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 оқытушыларға арналған бҿлменің болуы; 

 50 метрден кем емес 2 дҽрісхана; 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Орталықты ашу келесі тҽуекелдерді тудырады: 

 жоғары бҽсекелестік; 

 жалдау ақысының кҿтерілуі;  

 жаз айларында білім беру қызметіне сҧранысты тҿмендететін 

бизнестің маусымдылығы; 

 білікті мамандардың жетіспеушілігі; 

 басқарудағы қателіктер немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

салдарынан мақсатты аудитория шеңберінде мекеме беделінің тҿмендеуі. 

 

 

 

 

74. ЛАЗЕРЛІК ШОУ 
 

 

Бизнес сипаттамасы  

Заманауи лазерлік шоу - бҧл нағыз ҿнер туындылары, технологияны 

эстетикалық мақсаттарға қалай бағындыруды білетін шығармашылық 

адамдар жҧмысының жемісі. 

Лазерлік шоу ҧйымдастыру - бҧл алдын-ала дайындықсыз, жарнамасыз, 

ҿзіңіз туралы мҽлімдеусіз жасай алмайтын бизнес тҥрі. 
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Нарықты талдау 

Лазерлік шоу ҿткізетін нарықта жҧмыс жасайтын отандық компаниялар 

саны жеткілікті. Сондықтан бҥгінгі кҥні Қазақстан қалаларында осыдан бес-

он жыл бҧрынғыға қарағанда осы нарықта жаңа ойыншы болу оңайырақ. 

Біріншіден, лазерлік шоу ҥшін кҽсібижабдық алу оңайырақ: жабдықтардың 

ауқымы, сапасы жҽне мҥмкіндіктері ҥнемі жақсарып келеді, бҽсекелестік 

артып келеді жҽне бҧл ҿнім сҿзсіз арзандауда. 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 
 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 3 220 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6-дан бастап 

4 Табыстылық % 38,9. 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 200 000 

2 Жабдық 2000000 

3 Жиһаз 400000 

4 Шығыс материалдары 350 000 

5 Бастапқы жарнама науқаны 150 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

  Барлығы 3 220 000 

 
Ай сайынғы шығындар 

№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 200 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

720 000 

4 Ҿтемпҧл 140000 
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5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 50000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру) 80000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 16 000 

9 Басқа шығындар 30 000 

  Барлығы 1 361 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге 270000 

2 Бір айдағы келушілердің орта саны адам 7 

3 Кіріс теңге 1 890 000 

4 Пайда теңге 529 000 

 

Дағдыларды меңгеру 

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін білім,сертификат болу керек немесе 

оқудан ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларындағы білім беру 

қызметтері нарығында осы мамандық бойынша кҽсіптік білім алуға арналған 

кҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

2) Компанияның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 мамандардың шҧғылдығы (қойылым орнына шығу); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу. 

2) Нҥктеашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Нҥкте ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 кем дегенде 50 шаршы метр 2 бҿлме; 



232 
 

 бҿлменің жақсы желдетілуі.  

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Бҧл бизнесті ашу келесі тҽуекелдерді қамтиды: 

 жоғары бҽсекелестік; 

 жалдау ақысының кҿтерілуі;  

 жаз айларында кҿрсетілетін қызметтерге сҧранысты тҿмендететін 

бизнестің маусымдылығы; 

 білікті мамандардың жетіспеушілігі; 

 басқарудағы қателіктер немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

салдарынан мақсатты аудитория шеңберінде мекеме беделінің тҿмендеуі. 

 

 
 

 

75. ҒЫЛЫМИ ШОУ ҦЙЫМДАСТЫРУ 
 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Ғылыми шоуларды ҧйымдастыру - физикалық немесе химиялық 

сипаттағы қҧбылыстарды кҿрсетуге негізделген ойын-сауық қойылымдары 

бизнес ҥшін жақсы идея бола алады. Сонымен қатар, мҧндай іс-шаралар ҥшін 

ғылымда ҿте байыпты білім талап етілмейді, кез-келген бизнесмен ҥшін 

қалыпты кҽсіпкерлік сезім жҽне актерлік ойын қабілеттілігіне ие болу 

жеткілікті. Егер біріншісі бизнестің кез-келген тҥрін бастау ҥшін қажет 

болса, екіншісі – ғылыми шоу жалғыз ҧйымдастыруды осылай бастаудың 

белгілі бір ерекшелігі. 
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Нарықты талдау 

Ғылыми шоу тҥрінде ойын-сауық қызметтерін ҧсыну қазіргі 

кҽсіпкерлікте толмаған ҽлеуетті бағыт болып табылады, ҽсіресе 

Қазақстанның шағын қалаларында, бірақ онда да ойыншылар саны аз. Яғни, 

бҧл қызметтер нарығында олигополия басым, сондықтан бҽсекелестік 

болмайды. Бҧл бизнестің осы бағытын таңдауда жақсы кҿмек болады, 

ҿйткені бҧл нарықта бизнесті жҥргізудің ҿзіндік ерекшеліктері бар.  

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау Теңге 2 090 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі Ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі Ай 4-тен бастап 

4 Табыстылық % 60,8 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 200 000 

2 Жабдық   1 000 000    

3 Жиһаз 300000 

4 Шығыс материалдары 350 000 

5 Бастапқы жарнама науқаны 120 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

  Барлығы 2 090 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
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№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 200 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% 

- жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Ҿтемпҧл 70000 

5 Айналым қаражаты 100 000 

6 Жарнама 50000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жиыстыру) 80000 

8 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 18 000 

9 Басқа шығындар 30 000 

  Барлығы 933 000 
 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге 50000 

2 Бір айда ҿткізілетін шоудың орташа саны адам 30 

3 Кіріс теңге 1 500 000 

4 Пайда теңге 567 000 
 

Дағдыларды меңгеру 

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін білім, сертификат болу керек немесе 

оқудан ҿту қажет. Сондықтан, Қазақстан қалаларындағы білім беру 

қызметтері нарығында осы мамандық бойынша кҽсіптік білім алуға арналған 

кҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар, 

сайтқҧру, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

3) Бҧл бизнестің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасуы; 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 мамандардың шҧғылдығы (қойылым орнына шығу); 

 клиенттер базасын сапалы жҥргізу. 

2) Нҥктеашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Нҥкте ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 дезинфекция, қоқыс шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 
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 қызметкерлердің санитарлық кітапшалары.  

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 кем дегенде 50 шаршы метр 1 бҿлме; 

 бҿлменің жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 

 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Бҧл бизнесті ашу келесі тҽуекелдерді қамтиды: 

 жоғары бҽсекелестік; 

 жалдау ақысының кҿтерілуі;  

 жаз айларында кҿрсетілетін қызметтерге сҧранысты тҿмендететін 

бизнестің маусымдылығы; 

 білікті мамандардың жетіспеушілігі; 

 басқарудағы қателіктер немесе қызмет кҿрсету сапасының тҿмендеуі 

салдарынан мақсатты аудитория шеңберінде мекеме беделінің тҿмендеуі. 

 

 

 

 

76. ЖЫЛЖЫМАЛЫ 3D КИНОТЕАТР 
 

 

Бизнес сипаттамасы  

«Жылжымалы 3D кинотеатр» - бҧл ауыл тҧрғындары, мектептер, 

балабақшалар ҥшін білім беру жҽне ойын-сауық бағытындағы3D форматты 

фильмдердікҿрсетуге арналғанерекше қызмет. Сондықтан, бҧл кҽсіпті игеру 

жеке ісін жаңа бастаған кҽсіпкер ҥшін ҿсу ҥрдісіне ие. Мақсатты аудитория - 

балалар, барлық жастағы ер адамдар жҽне ҽйелдер. 
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Нарықты талдау  

Қазақстанда кинотеатр немесе басқа ойын-сауық орындары жоқ елді 

мекендер кҿп. Ауылдардағы, сондай-ақ қалалардағы халықтың ҿз бос 

уақыттарын мҽдени тҥрде ҿткізу қажеттіліктері бар, кино кҿру немесе театрға 

бару. Қазіргі уақытта бҧндай мҥмкіндік жоқ деуге болады. Салыстырмалы 

шағын ауылдарда жаңа кинотеатрлар мен мҽдени ҥйлер салу қаржы жағынан 

мақсатқа сай келмейді жҽне инвестор ҥшін экономикалық жағынан тиімсіз, 

ҿйткені бір кинотеатрдың қҧрылысы кемінде 3-4 миллион АҚШ долларын 

қҧрайды. 

 

Инвестициялар және ай сайынғы табыс 
Идея пайдалылығын бағалау бастапқы инвестициялардың, ай сайынғы 

шығындардың мҿлшерін жҽне қызметтер кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

 

Инвестициялар, барлығы 
№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі Мҿлшері 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жай жалдау теңге 1 840 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 8-ден бастап 

4 Табыстылық % 37,6. 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы Қҧны, теңге 

1 1-айда жайды жалдау 200 000 

2 Жабдық  1 000 000    

3 Логистика 120000 

4 Шығыс материалдары 350 000 

5 Бастапқы жарнама науқаны 50 000 

6 Бизнесті тіркеу, рҧқсаттық қҧжаттаманы дайындау 20 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

 Барлығы 1 840 000 

 

 

Ай сайынғы шығындар 

№ Атауы Қҧны, теңге 

1 Автомобиль жалдау 200 000 

2 

Жалақы, соның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% 

- жеке табыс салығы (2 адам) 

260 000 

3 Ҿтемпҧл 98000 

4 Айналым қаражаты 50 000 

5 Шығыс материалдары 100 000 

6 Жарнама 50000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50000 

8 Логистика  120000 
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9 Салық 3% (1,5% - табыс салығы жҽне 1,5% - ҽлеуметтік салық) 11 000 

10 Басқа шығындар 20 000 

  Барлығы 959 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ 

Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Мҿлшері 

1 Орташа чек теңге 500 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 110 

3 Бір айдағы келушілердің орта саны адам 2640 

4 Кіріс теңге 1 320 000 

5 Пайда теңге 361 000 

 

Дағдыларды меңгеру 

Қызметтің бҧл тҥрін сҽтті жҥргізу ҧжымда жҧмыс істей білу, 

қызығушылық, бастамашылдық, сыни ойлау жҽне кҥрделі мҽселелерді шеше 

алу сияқты дағдылардың болуын кҿздейді. 

 

Басқару құралдары 

Жарнама орналастыру:ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар қҧру, 

сайт, landing-page сату парағын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

жарнамалар жҽне т.б. 

Маркетинг стратегиясы.  

3) Бҧл қызметтің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 жайлы атмосфера (кҥту ҥшін ыңғайлы аймақ, жағымды қарым-

қатынас, жалықтырмайтын фондық музыка); 

 қызмет кҿрсетудің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет 

кҿрсету, клиенттердің тілектерін ескеру); 

 мамандырдың шҧғылдығы. 

2) Кинотеатрашылуының бастапқы кезеңі - бизнесті халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында тіркеу (ХҚКО) жҽне рҧқсат қҧжаттамасын алу.  

Кинотеатр ашу ҥшін келесі қҧжаттар қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 бҧйымның техникалық тҿқҧжаты; 

 МемСТ бойынша сҽйкестік сертификаттары; 

3)Орналасу жеріне қойылатын талаптар: 

 электрмен жабдықтау; 

 зал. 

Инновация енгізу 

Бос уақыт, кассалық аппарат, электронды есеп беру жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

Қызмет кҿрсетуді сҽтті жҥзеге асыру ҥшін келесі іс-шараларды орындау 

қажет: 
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 қызметтер тізімі мен бағалар парағын қалыптастыру;  

 бҽсекелестердің артықшылықтарын талдау; 

 бҽсекелестермен салыстырып бағаны тҿмендету. Дегенмен, бағалар 

сҽйкес болуы керек. 

 

Қаржыландыру көздері 

Қаржыландыру кҿздері ретінде меншікті қаражат жҽне екінші деңгейлі 

банктерден алынған несиелер, сондай-ақ Еуропа қайта қҧру жҽне даму 

банкінің қаражаты есебінен кҽсіпкер ҽйелдерді қолдау ҥшін «Даму» қоры 

бағдарламасы бойынша несиелер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Бизнестің осы тҥрін жҥргізудегі тҽуекелдер келесі: 

-тҧтынушылардың кино ҿнімдерін кҿрсету сапасына деген талабының 

жоғары деңгейі; 

-осы салада тиісті жҧмыс тҽжірибесі бар білікті жҧмыс кҥшінің 

тапшылығы; 

-қазақ тіліндегі оқу материалдары санының аздығы; 

-мҧндай жобаларды қолдауға арналған нақты заң жобасының болмауы; 

-кҿрсету орындарындағыжергілікті атқарушы органдар тарапынан 

тҥсінбеушілік пайда болу мҥмкіндігі; 

-инвестициялардың жоғары капиталдандырылуы. 

 

 

77.БЕЙНЕТҤСІРІЛІМ 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Бейнетҥсірілім-белгілі бір сценарий бойынша ҿтетін немесе 

импровизацияланған сипаттағы оқиғалар мен іс-шаралардың кҽсіби 

бейнетҥсірілімі. Сондықтан, осы салада қызмет кҿрсету ісін жаңа бастаған 

кҽсіпкер ҥшін қолайлы бағыт болып саналады. 
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Нарықты талдау  

Сарапшылар 2017-2018 жылғы басты трендтердің бірі бейнені 

жекелендіру деп атайды. Пайдаланушылармен ҿзара іс-қимыл жасауға жҽне 

кері байланыс орнатуға, динамикалық бейне алуға мҥмкіндік беретін 

интерактивті бейнефильмдер пайда болады, ол триггер бойынша реттелетін 

элементтер жиынтығынан барынша релевантты хабарды таңдауға мҥмкіндік 

береді (ауа райы жағдайы, валюта бағамы, жеңілдік туралы ҧсыныс, жақын 

орналасқан жер, тауардың ҧсынысы, пайдаланушының профилі жҽне т.б.). 

Орташа алғанда бір адамға ҧзақтығына қарамастан кҥніне 35 контенттік 

бейнеролик жҽне айына жҽне айына 40 жарнамалық ролик(in-stream, desktop, 

қыркҥйек 2017) келеді: бҧл ретте жас адам топтары жарнамаларды кҿбірек 

кҿреді (ең кҿбі — 25-34 топ аралығы 53 ролик), ал жасы ҥлкен адам  топтары 

— аз (бар дегенде  — 55-64 топ аралығы 20 ролик). Оның жартысына жуығы 

— ҧзақтығы 15-20 секундтық, тҿрттен бірі-20-30 секундтық ролик кҿреді. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне қызмет кҿрсету кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 115 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 3 айдан бастап 

 4 Тиімділігі % 56,6 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25000 
2 Жарнама 90 000 
3 Ҥй-жайды жалдау  300 000 
4 Жайды жеңіл-желпі жҿндеу 350 000 
5 Жабдық 800 000 
6 Жиһаз 450 000 
7 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 2 115 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 300 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (6 адам) 

720 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

16 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 100 000 

6 Амортизация 56 000 
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7 Жарнама 30 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 1 277 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  20000 

2 Айына іс-шараларлдың орташа саны бірлік 10 

3 Кіріс  теңге  2 000 000 

4 Пайда  теңге  723 000 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу. Бҧдан басқа, осы қызметті 

кҿрсету ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, Қазақстан 

қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық бойынша 

кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде, сайттарда 

қауымдастықтар қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік 

жарнама, журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

4) Студияның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (бизнес орталықтарда, халық кҿп 

шоғырланған аудандарда жҽне т.б); 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

 іс-шараны жоғары деңгейде ҧйымдастыру. 

5) Студия ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Студия ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 қосалқы жайдың болуы; 

 35 шаршы метрден кем емес 2 ҥй-жай; 

 жайдың жақсы желдетілуі; 

Инновация енгізуБос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  
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Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты студия ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 осы бизнеспен айналысатын ірі компаниялардың болуымен 

шартталған бҽсекелестіктің жоғары деңгейі; 

 жалға алу қҧнының артуы. 

 

 

78. ТУРИСТІК АГЕНТТІК  

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Туристік агенттік-туроператор қалыптастырған турларды сатумен 

айналысатын ҧйым немесе жеке кҽсіпкер. Турагент туроператордан турларды 

сатып алады жҽне сатып алушыға туристік ҿнімді ҿткізеді, не туроператор 

ҧсынатын комиссиялық сыйақы ҥшін турист пен туроператор арасында 

делдал болады. Бҧдан басқа, турагенттік сақтандыру, аудармашы, визаларды 

ресімдеу жҽне т.б. қызметтерін ҧсыну сияқты қосымша қызметпен 

айналысуы мҥмкін. Сондықтан, бҧл қызмет ісін жаңа бастаған кҽсіпкер ҥшін 

перспективалы бағыт болып табылады.  
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Нарықты талдау  

Соңғы жылдары халықаралық қызметтер нарығында туризм секторы 

жоғары табысты жҽне жылдам дамитын сегмент болып отыр. Туризм 

индустриясының қарқынды жҽне ҥздіксіз ҿсуін жҽне оның қоршаған ортаға 

жаһандық ҽсерін, ел экономикасының дамуы мен оның азаматтарының ҽл-

ауқатын ескерсек, Қазақстан Республикасындағы туризм перспективалы 

бағыт болып табылады. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне қызмет кҿрсету кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 825 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 5  

 4 Тиімділігі % 46 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25000 
2 Жарнама 100 000 
3 Ҥй-жайды жалдау  250 000 
4 Жайды жеңіл-желпі жҿндеу 200 000 
5 Жабдық (компьютер) 700 000 
6 Жиһаз 450 000 
7 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 1 825 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 250 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (14 адам) 

360 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

12 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 100 000 

6 Амортизация 49 000 

7 Жарнама 30 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 856 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  25000 

2 Айына тапсырыстардың орташа саны бірлік 50 
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3 Кіріс  теңге  1 250 000 

4 Пайда  теңге  394 000 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу. Бҧдан басқа, осы қызметті 

кҿрсету ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, Қазақстан 

қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық бойынша 

кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Агентіктіңнегізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (бизнес орталықтарда, халық кҿп 

шоғырланған аудандарда жҽне т.б); 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Орталық ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Агенттік ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК немесе ЖШС тіркеу 

туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары; 

 қосымша қҧжаттар. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 қосалқы жайдың болуы; 

 30 шаршы метрден кем емес 1 ҥй-жай; 

 жайдың жақсы желдетілуі; 

Инновация енгізуБос уақыт, Кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 
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Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты агенттік ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 осы бизнеспен айналысатын ірі компаниялардың болуымен 

шартталған бҽсекелестіктің жоғары деңгейі; 

 жалға алу қҧнының артуы; 

 жҧмыстың маусымдылығы. 

 

 

79.YOUTUBE АРНАСЫНДАҒЫ БИЗНЕС 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Youtube арнасы онлайн бизнес ретінде соңғы уақытта ісін жаңа бастаған 

кҽсіпкер ҥшін ҿзекті бизнес болып табылады. Бизнес идея- тҧрақты табыс алу 

ҥшін ең тҿменгі бастапқы салымдар қажет. Бҥгінгі кҥні кҿптеген 

кҿрермендерге қызықты бейне жасай отырып, адамдардың қалай табыс 

табатыны туралы нақты мысалдар бар.  

 

Арнаның стиліне ерекше назар аудару қажет-оны тартымды жҽне 

жарқын толықтырулармен, бірыңғай дизайнда ресімдеу қажет. Адамдар сіз 

туралы тез білуі ҥшін, сіздің арнаңыздың ҽлеуметтік желілерде, блогтар мен 

сайттарда сілтемелерін жариялау керек. 
 

 
 

Нарықты талдау  

YouTube бейнелерін бҥкіл ҽлем бойынша миллиондаған адам кҿреді. 

Бҥгін арнаны кҿптілді ету жҽне басқа елдерден кҿрермендерді тарту ҿте оңай. 

 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 
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Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 500 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 3 

 4 Тиімділігі % 60,0 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 
2 Жарнама 30 000 
3 Ҥй-жайды жалдау  - 
4 Жабдық (компьютер) 350 000 
5 Шығын материалдары (бағдарлама) 100 000 
 Барлығы 500 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 0 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (2адам) 

140 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

8 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 60 000 

6 Амортизация 24 500 

7 Жарнама 10 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 292 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Роликтерді 1000 адам кҿргені ҥшін тҿлемнің орташа 

чегі 

теңге  390 

2 Кҿрушілердің орташа саны мың рет 50 

3 Айына кҿрушілердің орташа саны мың рет 1 200 

 Кіріс теңге 468 000 

4 Пайда  теңге  175 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу. Бҧдан басқа, осы қызметті 

кҿрсету ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, Қазақстан 

қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық бойынша 

кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

 

Басқару құралдары  
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Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б.  

 

Маркетингтік стратегия. 

1) Бизнестің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (бҿлмеде); 

 жайлы атмосфера (сапалы видео кҿрсету, клиент тілектерін есепке 

алу). 

2) Бизнестің бҧл тҥрін ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Бизнестің бҧл тҥрінашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 қосымша қҧжаттар қажет болуы мҥмкін. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 40 шаршы метрден кем емес ҥй-жай (немесе жеке пҽтері); 

 жайдың жақсы желдетілуі; 

Инновация енгізуЭлектрондық есептілік жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты бизнес ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 осы бизнеспен айналысатын ірі компаниялардың болуымен 

шартталған бҽсекелестіктің жоғары деңгейі. 
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Сауда саласы, оның ішінде интернет дүкендер, қолөнер жұмысы 

 

80. СТИКЕРШОП (ЖАПСЫРМАЛАР) 

 

Бизнес сипаттамасы  

Стикершоптар-бҧл жастар мен жасҿспірімдерде танымал винил 

жапсырмаларының, стикерлердің жҽне басқа да аксессуарлардың дҥкендері. 

Бҧл тауарлар жоғары ҥстеме бағамен сатылады, ал бизнесті тіпті тҽжірибесіз 

адамның да ашуына болады. Сондықтан, бҧл қызмет ісін жаңа бастаған 

кҽсіпкер ҥшін ҿзекті болып табылады. 

 
 

Нарықты талдау  

Бҥгінгі кҥні стикерлер (немесе жапсырмалар) – жастар арасында 

танымал тауар. Стикерлерді телефондарда, ноутбуктерде, машиналарда, 

интерьерлерде, киімде жҽне, ҽрине, блокноттарда кездестіруге болады. Тауар 

арзан, бірақ ҽдемі - сондықтан оған қарсы тҧру қиын. 

Сондықтан, жеке ісін жаңадан бастаған кҽсіпкер ҥшін интернетте 

қолданыстағы стикершоп аккаунтын тауып, жазылушылар санын талдап, 

адамдардың бҧл тақырыпты қаншалықты қызықтыратынын тҥсінуге болады. 

Мегаполис ҥшін бірнеше бҽсекелестердің болуы мҥмкін, ал шағын қала ҥшін 

ол кҿп. Стикерлерді ҽр кез келген бҧрыштаҧсынуға болмайды,ол ҿте ерекше 

тауар. 

 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне қызмет кҿрсету кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 450 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 5  
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 4 Тиімділігі % 27,4 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны , теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 20000 
2 Жарнама 20 000 
3 Ҥй-жайды жалдау  80 000 
4 Жабдық 200 000 
5 Шығын материалдары 100 000 
6 Басқалары 30 000 
 Барлығы 450 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 80 000 

2 Коммуналдық шығындар 15 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (1 адам) 

120 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

5 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50 000 

6 Амортизация 14 000 

7 Жарнама 10 000 

8 Басқа да шығындар 20 000 

 Барлығы 314000 

 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  200 

2 Айына сатылған тауардың орташа саны дана 2000 

3 Кіріс  теңге  400 000 

4 Пайда  теңге  86000 

Дағдыларды меңгеру  

Ҿздігінен жҧмыс жасай білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде, сайттарда 

қауымдастықтар қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік 

жарнама, журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Стикершоптыңнегізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

 жоғары ҥстеме баға; 
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 ҥй бизнесі форматында ҧйымдастыруға болады;  

 бастапқы салымдар сомасын қысқартуға болады; 

 дамытуға жҽне жақсартуға болатын перспективті бизнес. 

2) Стикершоп ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Стикершопашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 сауда орталығында 5 шаршы метрден кем емес  ҥй-жай; 

 ҿз тҧрғын ҥйінің болуы немесе пҽтер жалдау. 

Инновация енгізуБос уақыт, Кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты нҥкте ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 нарықтағы бҽсекелестіктің жоғары деңгейі; 

 жалға алу бағасын арттыру. 
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81.ФОТОКІТАПТАР БИЗНЕСІ 
 

Бизнес сипаттамасы  

Бҥгінде фотокітаптарды жасаусҧранысқа ие қызмет. Сондықтан бҧл 

саладағы бизнес ҥй жағдайында  жҥргізуге болатын жеткілікті табысты 

бизнес болып табылады. Болашақта оның пайдасы жоғары болатын 

толыққанды бизнеске дейін дамытуға болады. 

 

 
 

Нарықты талдау  

Егер бҧрын бҧл ҽдеттегі фотоальбомдар болса, енді фотокітаптар 

танымалдыққа ие болуда. Қазақстанда фотокітаптың танымалдығы жақында 

«Инстаграм» дамуының арқасында пайда болды. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне қызмет кҿрсету кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 540 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4 

 4 Тиімділігі % 53,4 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 
2 Жарнама 90 000 
3 Ҥй-жайды жалдау  - 
4 Жайды жеңіл-желпі жҿндеу 350 000 
5 Жабдық  50 000 
6 Жиһаз  30 000 
7 Айналым қаражаты 540 000 
 Барлығы 2 115 000 
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Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 0 

2 Коммуналдық шығындар 15 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (1 адам) 

120 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

5 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50 000 

6 Амортизация 24 500 

7 Жарнама 10 000 

8 Басқа да шығындар 20 000 

 Барлығы 244 500 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  25000 

2 Айына сатылған тауардың орташа саны бірлік 15 

3 Кіріс  теңге  375 000 

4 Пайда  теңге  130 500 

 

Дағдыларды меңгеру  

Ҿз бетінше жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу. Бҧдан басқа, осы қызметті 

кҿрсету ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, Қазақстан 

қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық бойынша 

кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде, сайттарда 

қауымдастықтар қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік 

жарнама, журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

o Студияның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу);  

 баспа фотосының танымалдығы; 

 жоғары ҥстеме баға; 

 қызметкерлер қажет емес; 

 ҥйде жасайтын бизнес тҥрінде ҧйымдастыруға болады; 

 бастапқы салымдар сомасын қысқартуға болады; 

 дамытуға жҽне жақсартуға болатын перспективті бизнес. 

o Студия ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 
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орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Студия ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

 салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 ҿз тҧрғын ҥйінің болуы немесе пҽтер жалдау. 

Инновация енгізуБос уақыт, Кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты студия ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 нарықтағы бҽсекелестіктің жоғары деңгейі, ҽсіресе ірі қалаларда; 

 сыртқы баспаға тҽуелділік, соның салдарынан-баспаның ҿзіндік 

қҧнын арттыру; 

  фотокітапты басып шығару ҥшін қымбат жабдықтар қажет – 

сынып қалу қаупі артады. 

 

 

82. КЕҢСЕ ТАУАРЛАРЫ ДҤКЕНІ 

 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Кеңсе тауарлары дҥкені Қазақстанның қалалары мен ауылдарында 

кеңсе керек-жарақтарын жҽне ілеспе тауарларды бҿлшек саудада ҿткізуге 

арналған. Негізгі сатып алушылар мектеп оқушылары, студенттер жҽне 

корпоративтік клиенттер болып табылады. 

Бизнестің басты артықшылығы -  тҧрақты табысқа кепілдік беретін 

ҿнімге деген жоғары сҧраныс болып табылады. Кеңсе бизнесін жҥргізудің 

қиындығы иесінің тҧрақты қатысу қажеттілігі болып саналады. 



253 
 

Нарықты талдау  

Кеңсе тауарларының отандық нарығы барлық сегменттерде белсенді 

даму сатысында, алайда сарапшылар мектеп пен шығармашылық ҥшін керек-

жарақтарды іске асыруды неғҧрлым перспективалы бағыт деп таниды. Бҧдан 

басқа, кеңсе тауарлары дҥкенінің ҿніміне сҧраныстың тҧрақты ҿсуі бар, бҧл 

сегментте тауарға ҥстеме бағаның жоғарылауы байқалады, ал сегменттің ҿзі 

нарық ҥлесінің 15% - ын ғана алады. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 4 620 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 7  

 4 Тиімділігі % 68,1 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25 000 
2 Жарнама 30 000 
3 Ҥй-жайды жалдау  250 000 
4 Ҥй-жайды жеңіл –желпі жҿндеу 300 000 
5 Жабдық 720 000 
6 Сауда залын жабдықтау 100 000 
7 Тауар сатып алу 3 000 000 
8 Айналым қаражаты 500 000 
 Барлығы 4 620 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 250 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (3 адам) 

380 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

21 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200 000 

6 Амортизация 50 400 

7 Жарнама 30 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 981 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 



254 
 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  1100 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны  адам 50 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 1500 

4 Кіріс  теңге  1 650 000 

5 Пайда  теңге  668 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Дҥкеннің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (сауда орталықтарында, тығыз орналасқан 

тыныш аудандарда жҽне т. б.); 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Дҥкен ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Дҥкенашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемологиялық қызметтен рҧқсат; 

 дезинфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 суық жҽне ыстық су ҿткізу; 

 қызметкерлерге арналған қосалқы жай; 

 40 шаршы метрден кем емес  ҥй-жай; 

 ҥй-жайдың жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізуБос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Сатуды табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 
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 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты кеңсе тауарлары дҥкенін ашудың келесі 

тҽуекелдері бар: 

 дҥкенді орналастыру ҥшін сҽтсіз таңдалған орын, атап айтқанда, 

сатып алушылардың аз ғана ағыны немесе дҥкенге кҿлікпен жақындау 

қиындықтары; 

 қаржылық тҽуекел-кассалық алшақтық; 

 кҿптеген басқа тҧтыну нарықтарына қарағанда, кеңсе тауарлары 

нарығы іс жҥзінде брендтелмеген. 

 кеңсе тауарлары нарығы айқын кҿрінген маусымдылықпен 

сипатталады. Тҥсімнің ең жоғарғы кезі оқу жылына дайындық кезеңінде, 

маусым-қыркҥйек айларына келеді; 

 ҿндірушіден соңғы тҧтынушыға дейін ҧзын тізбек; 

 кеңсе тауарларын сатумен айналысатын ірі сауда желілерінің 

болуымен шартталғанбҽсекелестіктің жоғары деңгейі. 

 

 

83. СЫЙЛЫҚТАРДЫ ОРАУ ОРЫНДАРЫНЫҢ ЖЕЛІСІ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Бизнес Қазақстан қалаларының ірі сауда орталықтарында сыйлықтарды 

орауорындарының желісін қҧруға бағытталған. Желі сауда орталықтарының 

ҿту жолдарында «аралдар» деп аталатын ҥш нҥктеден тҧрады. Негізгі 

қызмет- тауарларды сыйлық ретінде орау қатпамаларын сату жҽне клиенттің 

тапсырысы бойынша орау. 
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Нарықты талдау  

Бҥгінгі кҥні қалада тікелей бҽсекелестер жоқ. Қолданыстағы 

кҽсіпорындардың ешқайсысы клиенттерге дизайн элементтерін немесе 

ораудың авторлық тҽсілдерін ҧсынбайды. Сыйлықтарды орау бойынша 

ҽдеттегі нҥктенің орташа чегі – 250-350 теңге.  

 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 

 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 600 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 1 

 4 Тиімділігі % 78,1 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25 000 
2 Жарнама 30 000 
3 Ҥй-жайды жалдау  250 000 
4 Жабдық 200 000 
5 Тауар сатып алу 300 000 
6 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 600 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 250 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

360 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

18 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 70 000 

6 Амортизация 50 400 

7 Жарнама 30 000 

8 Басқа да шығындар 10 000 

 Барлығы 758 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  300 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны  адам 150 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 4500 
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4 Кіріс  теңге  1 350 000 

5 Пайда  теңге  589 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

 

Маркетингтік стратегия. 

1) Бҧл бизнестіңнегізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (сауда орталықтарында); 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Бҧл бизнес желісін ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Бизнесашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 дезинфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 10 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 ҥй-жайдың жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізуБос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Бизнесті табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 
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даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты сыйлықтарды орау нҥктелерінің желісін 

ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 сауда желісін орналастыруда сҽтсіз таңдалған орын, атап айтқанда, 

сатып алушылар ағынының аздығы; 

 бҽсекелестіктің жоғары деңгейі.  

 

84. КҼДЕСЫЙ ДҤКЕНІ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Кҽдесый ҿнімдерін бҿлшек саудада сату ҥшін қалада кҽдесый дҥкенін 

ашу бірдей деңгейде қала тҧрғындарына да, қала қонақтарына да бағытталған 

кҽдесый ҿнімдерінің бірегей ассортименті бар дҥкен қҧру болып табылады. 

Оған халық қолҿнері тауарлары, интерьер мен декордың дизайнерлік 

заттары, кҿркем ҿнер заттары, ыдыс-аяқ, символика, бижутерия, тоқыма, 

аксессуарлар жҽне т.б. жатады. Бҽсекелестік артықшылығы ретінде «бір 

жеткізуші» саясатынан бас тарту жҽне қолмен жасалатынтауарларды 

ассортиментте басым ету мақсатында қала мен ҿңірдің дизайнерлерімен, 

суретшілерімен жҽне халық шеберлерімен байланыс орнату болжануда. 

 
 

Нарықты талдау  

Бҥгінгі таңда сыйлықтар мен кҽдесыйлар нарығы екі негізгі сегментке 

жататын кҿптеген бағыттары бар тармақталған саланы білдіреді: 

жарнамалық-кҽдесый жҽне тҧтынушылық.   

Саланың ерекшелігі-сыйлық ҿнімдерін тҧтынушылар халықтың барлық 

топтары болып табылады.  Сыйлық ҿнімдеріне деген негізгі сҧраныс жаңа 

жыл, наурыз, 8 наурыз, 23 ақпан, Ҽулие Валентин кҥні жҽне т.б. мерекелер 

қарсаңында болады. Негізінде, сыйлықтар рҿлінде кез келген заттар болуы 

мҥмкін. 

 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 
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сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 

 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 4 620 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 8 

 4 Тиімділігі % 60,6 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25 000 
2 Жарнама 30 000 
3 Ҥй-жайды жалдау 250 000 
4 Жайды жеңіл-желпі жҿндеу 300 000 
5 Жабдық 720 000 
6 Сауда залын жабдықтау 100 000 
7 Тауар сатып алу 3 000 000 
8 Айналым қаражаты 500 000 
 Барлығы 4 620 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 250 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (3 адам) 

380 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

20 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200 000 

6 Амортизация 50 400 

7 Жарнама 30 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 980 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  2100 

2 Кҥнінесатылған тауардың орташа саны  дана 25 

3 Айына сатылған тауардың орташа саны дана 750 

4 Кіріс  теңге  1 575 000 

5 Пайда  теңге  594 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  
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Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Дҥкендердің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (сауда орталықтарында, халық кҿп 

шоғырланған аудандарда жҽне басқа да); 

 кҿлік тҧрағының болуы; 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Дҥкен ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Дҥкен ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 дезинфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 қызметкерлерге арналған қосалқы ҥй-жай; 

 40 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 ҥй-жайдың жақсы желдетілуі. 

Инновация енгізуБос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Дҥкенді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 
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Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты кҽдесый бҧйымдары дҥкенін ашудың келесі 

тҽуекелдері бар: 

 дҥкенді орналастыруда сҽтсіз таңдалған орын, атап айтқанда, 

сатып алушылар ағынының аздығы; 

 қаржылық тҽуекел – кассалық алшақтық. 

 

 

 

85. БАЛАЛАР КИІМІ ДҤКЕНІ  

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Балалар киімі сегментінде жҧмыс істейтін балалар дҥкенін қҧру 

нарықтың конъюнктурасына неғҧрлым жауап береді. Дҥкенде 0-ден 14 жасқа 

дейінгі балаларға арналған балалар мен жасҿспірімдер киімдерінің кең 

ассортименті ҧсынылуы тиіс. Сауда нҥктесі қаланың орталық кҿшелерінің 

бірінде, кҿп қабатты ғимараттың бірінші қабатында, ауданы 100 шаршы метр 

жалға алынған ҥй-жайда орналасуы тиіс. 

Сондықтан, балалар киімін сату қызметін ісін жаңа бастаған кҽсіпкерлер 

ҥшін тиімдібизнес болып табылады. 

 

 
 

Нарықты талдау  

Балалар мен жасҿспірімдер киімі Қазақстандағы киім нарығының ҥш 

сегментінің бірі болып табылады, ол сондай-ақ ҽйелдер киімін (нарықтың 

51% - ын қҧрайтын) жҽне ерлер киімін (31%) қамтиды. 2018 жылғы деректер 

бойынша киім ритейліндегі балалар киімінің ҥлесі шамамен 18% қҧрайды. 

 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 

 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем Саны  
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бірлігі 

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 4 300 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 

 4 Тиімділігі % 69,7 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25 000 
2 Жарнама 30 000 
3 Ҥй-жайды жалдау 350 000 
4 Жайды жеңіл-желпі жҿндеу 300 000 
5 Жабдық 400 000 
6 Сауда залын жабдықтау 100 000 
7 Тауар сатып алу 3 000 000 
8 Айналым қаражаты 500 000 
 Барлығы 4 300 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 350 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (3 адам) 

380 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

23 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200 000 

6 Амортизация 28 000 

7 Жарнама 30 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 1 061 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  3000 

2 Кҥнінесатылған тауардың орташа саны  дана 20 

3 Айына сатылған тауардың орташа саны дана 600 

4 Кіріс  теңге  1 800 000 

5 Пайда  теңге  739 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 
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хабарландырулар жҽне т. б.  

Маркетингтік стратегия. 

1) Дҥкендердің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (сауда орталықтарында, халық кҿп 

шоғырланған аудандарда жҽне басқа да); 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Дҥкен ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Дҥкен ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік  

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 дезинфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 қызметкерлерге арналған қосалқы ҥй-жай; 

 70 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 ҥй-жайдың жақсы желдетілуі. 

 

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Дҥкенді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты балалар киімі дҥкенін ашудың келесі 

тҽуекелдері бар: 
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 дҥкенді орналастыруда сҽтсіз таңдалған орын, атап 

айтқанда,дҥкенге кҿлікпен жақындап келуге болатын сатып алушылар 

ағынының аздығы; 

 қаржылық тҽуекел – кассалық алшақтық. 

 

 

86. ҚОЛҾНЕР ТАУАРЛАРЫНЫҢ ИНТЕРНЕТ-ДҤКЕНІ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Хэндмейд отандық нарықта танымалдылық шыңында, крафт 

бҧйымдарды сату - іс бастап жатқан кҽсіпкер ҥшін ҿзекті іс болып табылады.  

Хоббиден бизнеске ҿту ҽрқашан қиын. Барлық бҧйымдар қолмен жҽне 

бір шебер орындағандықтан, мҽселе туындайды: сатып алғысы келетін 

барлық адамды тауармен қалай қамтамасыз етуге болады? Мҧндай бизнестегі 

пайда кҿлемі сіздің жеке ҿнімді шығаруыңызбен шектеледі. Сіз бҧйымды 

жасауыңызға қарай сататын боласыз. Егер сіз жеке тапсырыспен жҽне 

жалғыз жҧмыс істейтін болсаңыз, онда ҿндіріс кҿлемі шектеулі болады. Жҽне 

де сіз бҧл мҽселені шешпегенше-хендмейд туралы толыққанды бизнес 

ретінде айту қиын. 

 
 

Нарықты талдау  

Бҥгінде қолдан жасалған бҧйымдар нарықта бірегей жҽне сапалы тауар 

ретінде танылуда, бҧл сатып алушыларды ҿзіне тартады. Хендмейд сҽні 

барлығын бірнеше жыл бҧрын басып алды, ал крафт заттардың саудасы 

гҥденіп келеді. Кҿптеген шеберлерде ҿз хоббиін бизнеске қалай айналдыру 

туралы сҧрақ туындайды. Жҽне мҧнда маңызды бизнеске тҽн кҿптеген 

міндеттерге тап болуыңыз ықтимал. Ол жаңа ҿткізу арналарын іздеу, сатуды 

жҥргізу тҽсілдерін таңдау, баға белгілеу, ҿнімділікті арттыру, сондай-ақ тағы 

басқалар. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 
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сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді.  

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 550 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 

 4 Тиімділігі % 25,7 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 
2 Жарнама 100 000 
3 Ҥй-жайды жалдау - 
4 Жабдық 200 000 
5 Шығын материалдары 200 000 
6 Басқалары 30 000 
 Барлығы 550 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 0 

2 Коммуналдық шығындар 15 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (1адам) 

120 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

5 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50 000 

6 Шығын материалдары 100 000 

7 Амортизация 14 000 

8 Жарнама 10 000 

 Басқа да шығындар 20 000 

 Барлығы 334 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  3500 

3 Айына сатылған тауардың орташа саны дана 120 

4 Кіріс  теңге  420 000 

5 Пайда  теңге  86 000 

Дағдыларды меңгеру  

Ҿздігінен жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, журналдар, 

хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 
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1) Бизнестің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары:  

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

 жоғары ҥстеме баға; 

 ҥй бизнесі форматында ҧйымдастыруға болады; 

 бастапқы салымдар сомасын қысқарту мҥмкіндігі; 

 дамытуға, жақсартуға болатын перспективті бизнес. 

2) Интернет-дҥкен ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Интернет-дҥкен ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 ҿзінің жеке баспанасының немесе жалдамалы пҽтердің болуы.  

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Бизнесті табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты интернет-дҥкен ашудың келесі тҽуекелдері 

бар: 

 Жоғары бҽсекелестік, сайттардың кҿптігі, олардың арасында сіздің 

интернет –дҥкеніңіз тіпті кҿрінбеуі мҥмкін;  

 сайтты жылжыту ҥшін ҥлкен шығындар, тауарды жеткізуге, 

сайтты техникалық қолдауға жҽне т. бқосымша шығындар; 

 интернет-витринаны ресімдеудегі қателіктер: нашар фотолар, тауар 

туралы ақпараттың жеткіліксіз саны. Мҧның бҽрі сатуды тҿмендетуі мҥмкін;  

 сайттың жҧмысында техникалық проблемалар болуы мҥмкін, оның 

салдарынан сату тҿмендеуі мҥмкін; 

 ҽлеуетті сатып алушылар тарапынан жаңа интернет-дҥкендерге 

сенімнің тҿмендігі; 
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 тауарды бағалау,яғни қарап, қолмен ҧстап кҿру мҥмкіндігі 

болмағандықтан клиенттердің бір бҿлігін жоғалту. 

 

 

87. ҤЙДЕ ТОҚУ  

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Тоқу шығармашылық ҥшін шексіз нҧсқалар санын ҧсынады. Кҥршекпен, 

тоқыма бізбен жҽне қолмен тоқуға болады; тҥрлі материалдарды қолдануға 

болады жҽне, ҽрине, тҥрлі бҧйымдарды тоқуға ҥйренуге болады. Осыған 

байланысты, ҥйде тоқу жаңа бастап жатқан кҽсіпкер ҥшін перспективалы іс 

болып табылады. 

Бҧдан басқа, декорға арналған бҧйымдарға немесе балалар заттарына 

немесе сҽнді аксессуарларға немесе ҽйелдер киімдеріне назар аудару қажет. 

Мақсатты аудиторияны жайғастыру мен қалыптастыру дҽл осы таңдауға 

байланысты. 

 
 

Нарықты талдау  

Бҥгінде қолдан жасалатын бҧйымдар нарықта бірегей жҽне сапалы тауар 

ретінде қарастырылады, бҧл сатып алушыларға да ҿте тартымды. Кез келген 

бизнес тҥрінде сияқты, бҧл бағыттың табыстылығы нарық сҧранысын дҧрыс 

бағалауға жҽне сауатты ілгерілетуге байланысты. Тоқыма бизнесінің тағы бір 

маңызды қҧрамдас бҿлігі ҧсыныстың бірегейлігі болып табылады. Тоқылған 

бҧйымдардың ішіндегі кҿшбасшылар: жейде, бас киімдер, мойынорағыш пен 

снудалар, шҧлықтар мен қолғаптар, сҿмкелер, жеңіл жамылғы мен 

жапқыштар болып табылады.  

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдық сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 

Инвестициялар, жиыны 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 339 500 
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2 Шығынсыздық нҥктесіне шығу мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿтелімділік мерзімі ай 3 

 4 Тиімділігі % 138,9 

Бҧл бизнесті ашу ҥшін бастапқы салымдар орта есеппен 339,5 мың 

теңгені қҧрайды. Шығындардың негізгі ҥлес салмағы ҿндірістік 

жабдықтарды сатып алуға жҧмсалады - 55,8% немесе 189,5 мың теңге. 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 1-айда алаңды жалға алу 0 
2 Ҿндірістік жабдықтар 189 500 
3 Қҧжаттарды ресімдеу 20 000 
4 Бастапқы жарнамалық науқан 60 000 
5 Шикізат сатып алу 50 000 
6 Айналым қаражаты 10 000 
7 Басқа да шығындар 10 000 
 Жиыны  339 500 

 

Жабдыққа жұмсалатын шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Кҽсіби кҥршектердің жиынтығы 35000 

2 Инелер жиынтығы 2000 

3 Жҿнелтуші  2500 

4 Тоқыма машинасы 150000 

  Жиыны 189500 

 

Бҧйымның қҧны 

Бҧйымның қҧнына келесі факторлар ҽсер етеді: 

 иірімжіп бағасы 

 ҿнімнің орташа бағасы 

 бҧйымның кҥрделілігі 

 жҧмысқа жҧмсалған уақыт 

 ҿнімнің салмағы (бҧл сымдардың кҿмегімен немесе машинамен 

тоқылған қарапайым заттарға қатысты) 

 ҿнімнің бірегейлігі 

Дайындалған өнімнің құны 

№ Атауы 

1 

бҧйымның 

қҧны  Саны  

Жиыны, 

қҧны 

1 Балалар киімі жҽне тоқылған ойыншықтар 8000 3 24000 

2 
Ересектер киімі (пальто, кардигандар, 

свитерлер, кҿйлек жҽне т.б) 15000 5 75000 

3 Ҥй киімі 10000 3 30000 

4 Шарфтар, бҿріктер, снудтар,жеңіл жамылғылар 8000 3 24000 

5 Қолғаптар, ҧйықтар, гетры 3000 8 24000 

6 

Ҥй декоры — интерьерге арналған қуыршақтар, 

майлықтар, перделер, дастарқандар, тыстар, жеңіл 

жамылғылар, кашпо 5000 3 15000 
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7 

Тоқылған аксессуарлар — ноутбуктерге, 

телефондарға, кҿзілдірікке арналған тыстар, 

ҧйқықтар алдында кҿзге киетін таңғыш 2000 5 10000 

8 Ҥй жануарларына арналған киімдер 6000 3 18000 

  Жиыны 

 

33 220000 

 

Сонымен қатар, қҧнды есептеу кезінде ҿңірдің сатып алу қабілетін 

ескеру маңызды. Егер 1 дайын ҿнімді (иірімжіпті сатып алу) дайындауға 

жҧмсалатын шығындар 3000 теңгені қҧраса, дайын ҿнімнің соңғы қҧны 

12000 теңгені қҧрайды. Осыдан шикізат шығындары орта есеппен алғанда 

дайын ҿнім қҧнының 25% астамын қҧрайды.   

Салық тҿлеуді ескергенде, барлық шығындар айына 92,1 мың теңгені 

қҧрайды, оның ішінде 6 600 теңге жеке кҽсіпкер ҥшін оңайлатылған сҧлба 

бойынша салық (3%). 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы   Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу - 

2 Коммуналдық шығындар 15 000 

3 Шикізат сатып алу: иірімжіп жҽне фурнитуралар (бисер, пайетка, 

шілтер, тҥймелер, аппликациялар) 

50 000 

4 Жарнама 5 000 

5 Амортизация (7%) 10500 

6 Басқа да шығындар 5 000 

 Жиыны 85 500 

 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

6 600 

 Салықтарды ескергенде барлық шығын 92 100 

Тоқу машинасының кҿмегімен маман орта есеппен 33 тҥрлі бҧйым 

жасай алады. Ҧйықтан свитерге дейінгі орташа баға 6667 теңгені қҧрайды.  

Толық ақпарат тҿмендегі кестеде келтірілген. 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Орташа чек теңге  6667 

3 Бір айғы сатылымның орташа саны дана 33 

4 Кіріс  теңге  220 000 

5 Пайда  теңге  127 000 

Оңайлатылған сҧлба бойынша салықтарды тҿлеуді ескере отырып таза 

пайда-жеке кҽсіпкер ҥшін 3%, яғни 127,9 мың теңгені қҧрайды.  

Бҧл бизнестің табысы осы нарықтағы сҧранысқа байланысты 

қалыптасады. Айына орташа ҿнімділік 33 тҥрлі бҧйымды қҧрайды,бір бҧйым 

ҥшін орташа тҿлем 6667 теңге. 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл ҿнімді ҿндіру ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, 

Қазақстан қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық 
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бойынша кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде, сайттарда 

қауымдастықтар қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік 

жарнама, журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Бҧл бизнестіңнегізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

  ең аз салымдармен бизнес бастау; 

  ҥйдегі бизнес; 

 қосымша табыс кҿзі бола алады; 

  handmade сҽнді бағыты; 

 бизнесті дҧрыс ҧйымдастырған жағдайда жоғары пайда 

перспективасы; 

 бизнесті ҧйымдастырудың қарапайым процесі. 

2) Бизнес ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Дайындау жҽне сату нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 35 шаршы метрден кем болмайтын алаңның болуы; 

 суық судың болуы; 

 кҽріз жҥйесінің болуыҥ 

Инновация енгізуКассалық аппарат, электрондық есептілік жҽне 

автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Ҽр ҿнімнің қҧнын нақты белгілеу ҥшін бҽсекелестерге талдау жҥргізу 

қажет. Жҧмыстың бастапқы кезеңіндебҽсекелестермен салыстырғанда 

бағаны тҿмен қою ҧсынылады.Алайда, бағалар сайма-сай болуы тиіс. 

Өндіріс технологиясы  

Ҿндіріс технологиясы ҿте қарапайым жҽне кҿбіне қолмен жҧмыс 

жасауды болжайды. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Бизнес ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

- тҿмен рентабельділік; 

- қолмен тоқу ҿнімділігі тҿмен болғандықтан айына сату саны 

шектеледі; 

- саладағы жоғары бҽсекелестік; 
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- жеке тапсырысты тҿлеуден бас тарту тҽуекелі; 

- жҧмыс белгілі бір білімді, оқуға жҽне белгілі бір дағдыларға қол 

жеткізуді талап етеді. 

 

 

 

 

88. ГҤЛ ЖҼНЕ ЖЕМІС СЕБЕТТЕРІН ЖЕТКІЗУ ҚЫЗМЕТІ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Орта жҽне ірі қалаларда гҥл шоғы мен жеміс себеттерін сату жҽне 

жеткізуге маманданырылған интернет-дҥкен мен курьерлік қызметті ашу. 

Мақсатты аудитория орташа жҽне жоғары табыс деңгейі бар, ең бастысы 25-

тен 45 жас аралығындағы ер адамдар тапсырыс берушілер болып табылады.

 

Нарықты талдау  

Қазақстанда гҥл нарығының 70% импорт қамтамасыз етеді. Ҿз 

ҿндірушілері де бар,бірақ осы бизнеске ілеспе жоғары тҽуекелдерге 

байланысты олардың сҧраныс пен ҧсынысқа ҽсерін бағалау ҿте қиын.   

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 200 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 

 4 Тиімділігі % 44,1 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25 000 
2 Жарнама 60 000 
3 Ҥй-жайды жалдау - 
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4 Автомобиль  1 500 000 
5 Жабдық  400 000 
6 Айналым қаражаты 300 000 
 Барлығы 2 200 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 0 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (4адам) 

500 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

12 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия) 50 000 

6 Автомобильге қызмет кҿрсетуге жҧмсалатын шығын (отын) 150 000 

7 Амортизация 105 000 

8 Жарнама 30 000 

9 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 902 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Жеткізілген тауардың орташа чегі теңге  6500 

3 Айына жеткізілген тауардың орташа саны бірлік 200 

4 Кіріс  теңге  1 300 000 

5 Пайда  теңге  398 000 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде, сайттарда 

қауымдастықтар қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік 

жарнама, журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Қызметтің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 аталған қызмет тҥріне сҧраныс тҧрақты тҥрде артуда;  

 кҽсіпкерге жҽне оның қызметкерлеріне қандай да бір біліктілік 

талаптардың жоқтығы; 

 бизнесті дамыту жҽне ауқымын кеңейту мҥмкіндігі; 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиент тілектерін есепке алу); 

 тез жеткізу. 

2) Жеткізу қызметін ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Жеткізу қызметін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 
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  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемологиялық қызметтен рҧқсат; 

 дезинфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары;  

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 қызметкерлерге арналған қосалқы ҥй-жай; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Бизнестің табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты жеткізу қызметін ашудың келесі тҽуекелдері 

бар: 

 бҽсекелестіктің жоғары деңгейі; 

 жҧмыстың барлық кезеңінде тиімді жҧмысты қалыпқа келтіру 

қиын; 

 тапсырыстарды жоғалту салдарынан қаржылық шығындар болуы 

мҥмкін; 

 бизнестің ауа-райына тҽуелділігі.  
 

 

89. EVENT-АГЕНТТІК 
 

 

Бизнес сипаттамасы  

Event-агенттік (ағыл. event – «оқиға, іс-шара») - іс-шараларды 

ҧйымдастыруға маманданған компания (бҧл ойын-сауық оқиғасы, сондай-ақ 

бизнес-шара болуы мҥмкін). 

Мерекелік іс-шараны сауатты ҧйымдастыру-бҧл жеке клиенттер мен ірі 
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корпорацияларда сҧранысқа ие, қазіргі нарықтағы бҽсекеге қабілетті қызмет. 

Ҥйлену тойы, Жаңа жылдық корпоратив, сондай-ақ балалар туған кҥні-ивент 

агенттік оларды ҧмытылмас етіп ҿткізуге кҿмектеседі. Сондықтан, 

мерекелерді ҧйымдастыру бойынша жеке бизнес қҧру-шығармашылық 

ҽлеуеті мен осындай іс-шараларды ҿткізу тҽжірибесі бар адамдар ҥшін 

табыстың оңтайлы нҧсқасы.  

 

Нарықты талдау  

Event-агенттіктің қызметтері нарықтағы қазіргі экономикалық 

жағдайында сҧранысқа ие, сондай-ақ жоғары бҽсекелестік байқалады. 

Жалпы, бҧл бизнес тек ҥлкен қалаларда ғана ҿзекті екенін атап ҿткен жҿн. 

Сондықтан, іс бастап жатқан кҽсіпкер нарықты зерделеп, оның жҧмысы 

ҿңіріде аз дамыған жҽне бос саланы таңдап алуы тиіс. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 600 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 5 

 4 Тиімділігі % 35,0 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 50000 
2 Жарнама 250 000 
3 Ҥй-жайды жалдау 300 000 
4 Ҥй-жайды жеңіл-желпі жҿндеу 350 000 
5 Жабдық  650 000 
6 Жиһаз 900 000 
7 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 2 600 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
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1 Жайды жалға алу 300 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (8 адам) 

960 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

16 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 60 000 

6 Амортизация 45 000 

7 Жарнама 50 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 1 481 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  250000 

3 Айына ҿткізілген іс-шараның орташа саны бірлік 8 

4 Кіріс  теңге  2 000 000 

5 Пайда  теңге  518 000 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу. Бҧдан басқа, осы қызметті 

кҿрсету ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, Қазақстан 

қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық бойынша 

кҽсіби білім алуға арналған кҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, 

журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Қызметтің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (бизнес орталықтарда, халық кҿп 

шоғырланған аудандарда жҽне т.б)); 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

 іс-шараны жоғары деңгейде ҧйымдастыру. 

2) Мҧндай қызметті ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Қызметтіашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 
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3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 40 шаршы метрден кем емес 2 ҥй-жайдың болуы; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты агенттік ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 осы бизнеспен айналысатын ірі компаниялардың болуымен 

шартталған бҽсекелестіктің жоғары деңгейі; 

 жалға алу қҧнының артуы.  
 

90. PR-АГЕНТТІК 

 

Бизнес сипаттамасы  

PR-агенттігі – ҧйым мен қоғамдастықтың арасында ҿзара тиімді, 

ҥйлесімді қарым-қатынастарды орнатуға бағытталған басқарушылық 

қызметпен айналысатын Public Relations (жҧртшылықпен 

байланыс)саласында қызметкҿрсететінкомпания. 

Сондықтан, PR-агенттік тҽуелсіз заңды тҧлға ретінде ісін жаңа бастаған 

кҽсіпкерлерді тартады, олар осы саладағы ҿз тҽжірибесіне сҽйкес бизнес-

қҧрылымдарға ақылыжҽне ҧсынылатын қызметтер тізбесі негізінде олардың 

белгілі бір басқару міндеттерін шешуде кҿмек кҿрсете алады. 
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Нарықты талдау  

Қазіргі уақытта сарапшылар қазақстандық PR ҥш тҥрге бҿледі: бизнес-

пиар, саяси жҽне ҽлеуметтік. Олардың пікірінше, соңғы екеуіаз дамыған. 

Саяси PR нарығын мамандар, тек сайлау алдындағы науқандар немесе ҿзге де 

саяси акциялар кезінде ғана ҥлкен сома айналғанда болатын маусымдық деп 

санайды. Ҽлеуметтік пиарға келетін болсақ, PR-агенттіктерде айтылғандай, 

бҧл қызмет тҥрі кҿбінесе ҥшінші сектор мен CSR (бизнестің ҽлеуметтік 

жауапкершілігі) дамуына байланысты,ол ҽзірше жеткіліксіз деңгейде. 

Сондықтан, отандық бизнес ҥшін пиар бҥгінгі таңда бҽсекелестік кҥресте 

маңызды дҽлел жҽне іскерлік бедел қалыптастыру қҧралы болып табылады. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 3 100 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 7 

 4 Тиімділігі % 19,1 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 50000 
2 Жарнама 250 000 
3 Ҥй-жайды жалдау 300 000 
4 Ҥй-жайды жеңіл-желпі жҿндеу 400 000 
5 Жабдық (компьютер) 1 100 000 
6 Жиһаз 900 000 
7 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 3 100 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 300 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  ( 14 адам) 

1 800 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

14 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 60 000 

6 Амортизация 77 000 

7 Жарнама 50 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 2 351 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем Сома 
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бірлігі 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  400000 

3 Айына ҿткізілген іс-шараның орташа саны бірлік 7 

4 Кіріс  теңге  2 800 000 

5 Пайда  теңге  449 000 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу. Бҧдан басқа, осы қызметті 

кҿрсету ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, Қазақстан 

қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық бойынша 

кҽсіби білім алуға арналған кҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, 

журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Агенттіктің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (бизнес орталықтарда, халық кҿп 

шоғырланған аудандарда жҽне т.б); 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Жеткізу қызметін ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Агенттік ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 40 шаршы метрден кем емес 2 ҥй-жайдың болуы; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, Кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 
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 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты агенттік ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 осы бизнеспен айналысатын ірі компаниялардың болуымен 

шартталған бҽсекелестіктің жоғары деңгейі; 

 жалға алу қҧнының артуы.  
 

 

91. ИНФОГРАФИКА СТУДИЯСЫ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Жалпы мағынада инфографика кҥрделі ақпаратты тез жҽне нақты 

ҧсынуға мҥмкіндік беретін ақпаратты, деректерді жҽне білімді берудің 

графикалық тҽсілін білдіреді. Сондықтан, бҧл қызмет жеке жҽне заңды 

тҧлғалардың тапсырысы бойынша кҥрделі ақпаратты ҽзірлеу жҽне беру 

кезінде істі жаңа бастап жҥрген кҽсіпкерлер ҥшін ҿзекті болып табылады, 

яғни ол статикалық инфографика мен бейнеинфографика жасаумен 

айналысатын студияны ашуға бағытталған. 

 
 

Нарықты талдау  

Инфографиканың танымалдығы кҿрнекі ақпарат санының тез ҿсуімен 

тҥсіндіріледі,оны қазіргі заманғы адамға ҥлкен кҿлемде ақпаратты қабылдау 

қиынға тҥседі. Ал инфографика кҥрделі нҽрселерді тез жҽне ыңғайлы тҥрде 

тҥсіндірудің ыңғайлы тҽсілі болып отыр. 

Бҧл нарықтағы компания бҽсекелестерін келесі санаттарға бҿлуге 

болады. Ең алдымен инфографика жасайтын жҽне ірі брендтер ҥшін бейне 
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сататын сала кҿшбасшылары қҧрайды. Екінші бҿлім - бҧл шағын жҽне орта 

қолға арналған ҽр тҥрлі профильді компаниялар мен ҽр тҥрлі дизайнерлік 

студиялар. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді.  
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 800 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 3 

 4 Тиімділігі % 58,8 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 20000 
2 Жарнама 30 000 
3 Ҥй-жайды жалдау - 
4 Жабдық (компьютер) 650 000 
5 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 800 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 0 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (2 адам) 

280 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

8 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 60 000 

6 Амортизация 45 000 

7 Жарнама 10 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 453 500 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  30000 

2 Кҥніне тапсырыстың орташа саны адам 1 

3 Айына тапсырыстың орташа саны адам 24 

4 Кіріс  теңге  720 000 

5 Пайда  теңге  266 000 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу. Бҧдан басқа, осы қызметті 
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кҿрсету ҥшін тиісті жҧмыс дағдылары қажет. Сондықтан, Қазақстан 

қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық бойынша 

кҽсіби білім алуға арналған кҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде, сайттарда 

қауымдастықтар қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік 

жарнама, журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Студияның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (бизнес орталықтарда, халық кҿп 

шоғырланған аудандарда жҽне т.б); 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Жеткізу қызметін ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Студия ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 40 шаршы метрден кем емес  ҥй-жайдың (немес жеке пҽтеренің) 

болуы; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, Кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 
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Кез келген бизнес сияқты инфрографика стулиясын ашудың келесі 

тҽуекелдері бар: 

 осы бизнеспен айналысатын ірі компаниялардың болуымен 

шартталған бҽсекелестіктің жоғары деңгейі. 

 

Тұрмыстық қызметтер және сервис 

92. КҾШІРМЕ ЖАСАУ ОРТАЛЫҒЫ 

Бизнес сипаттамасы  

Кҿшірме жасау орталығы - бҧл кез келген кҽсіпкер аша алатын 

қарапайым жҽне таза бизнес. Іске асыру жағынан идея ҿте қарапайым: 

қызмет кҿрсету ҥшін 2-3 қҧрылғы сатып алу жҽне кҿп адамдар ағыны бар 

ортақ жерде орналасу қажет. 

 
 

Нарықты талдау  

Соңғы 10 жыл кҿшірме жасау орталығы бизнестің ҿте кең таралған тҥрі 

болып табылады. Кҿп орталықтарды ҽр бҧрышта кездестіруге болады – 

дегенмен, ең«тамаша» орындарда ҧзын сонар кезек тҧрады,ҿйткені бір 

кҿшірме қҧрылғысы бар шағын орталықтарда барлық клиенттерге тез қызмет 

кҿрсете алмайды. Кҿбінесе адамдарға қағаздың кҿшірмелері тез арада қажет. 

Сондықтан ҽрбір клиент ең жақын кҿшірме жасау орталығын табуға мҥдделі. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 300 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 4 
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 4 Тиімділігі % 50,0 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 20000 
2 Жарнама 30 000 
3 Ҥй-жайды жалдау 200 000 
4 Ҥй-жайды жеңіл-желпі жҿндеу 250 000 
5 Жабдық  700 000 
6 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 1 300 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 200 000 

2 Коммуналдық шығындар 20 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы (2 адам) 

260 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

11 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 120 000 

6 Амортизация 49 000 

7 Жарнама 10 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 700 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  350 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 100 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 3000 

4 Кіріс  теңге  1 050 000 

5 Пайда  теңге  350 000 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде, сайттарда 

қауымдастықтар қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік 

жарнама, журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Орталықтың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (бизнес орталықтарда, халық кҿп 

шоғырланған аудандарда жҽне т.б); 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 
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клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Кҿшірме жасау орталығын ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет 

кҿрсету орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу 

болып табылады. 

Орталықтыашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дизенфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт;  

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 40 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты кҿшіргі орталығын ашудың келесі тҽуекелдері 

бар: 

 орталықты орналастыру ҥшін сҽтсіз таңдалған орын, атап 

айтқанда, адамдардың ағыны аз жер; 

 кҿшіргімен айналысатын ірі сауда желілерінің болуымен 

шартталған бҽсекелестіктің жоғары деңгейі.  
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93. ОПТИКА САЛОНЫ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Қазақстан қалаларында кҿздің кҿру мҥмкіндігін тҥзету қҧралдарын 

таңдау жҽне оларды халыққа сату бойынша ақылы медициналық қызмет 

кҿрсетуде оптика салонын ашу кҽсіпкер ҥшін бизнестің танымал тҥрі болып 

табылады. Оптика салоны дегеніміз -кҿлемі 60 шаршы метр жеке ҥй-жайда 

орналасқан толық форматты салон-оптика дҥкені. Негізгі қызметтері кҿздің 

кҿруін білікті тексеру жҽне тҥзету қҧралдарын іріктеу қызметтері, сондай-ақ 

дайын кҿзілдіріктерді, жиектемелерді, кҿзілдірік линзаларын, кҿз 

қарашығына киілетін линзалар мен аксессуарларды сату болып табылады.

 
 

Нарықты талдау  

Бҥгінгі таңда сараптамалық деректер бойынша, Қазақстанның шамамен 

4 млн тҧрғыны кҿру органдары ауруларына шалдығып, тҥзету қҧралдарын 

қажет етеді. Алайда, тҧтастай алғанда, кҿру қабілетін тҥзетуші оптика 

нарығы толық емес жҽне ҽлі де дамуы қажет. Тығыздық деңгейі сауда 

нҥктесінің нақты орналасқан жеріне байланысты. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 750 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 3 

 4 Тиімділігі % 76,5 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 50000 
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2 Тауарлар мен материалдар сатып алу 1 200 000 
3 Жарнама 50 000 
4 Ҥй-жайды жалдау 300 000 
5 Ҥй-жайды жеңіл-желпі жҿндеу 250 000 
6 Жабдық  800 000 
7 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 2 750 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 300 000 

2 Коммуналдық шығындар 30 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  ( 2 адам) 

400 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

25 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 120 000 

6 Амортизация 56 000 

7 Айналым қаражаты 100 000 

8 Жарнама 10 000 

 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 1 071 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың жҽне дҽрігер консультациясының 

орташа чегі 

теңге  9000 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 7 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 210 

4 Кіріс  теңге  1 890 000 

5 Пайда  теңге  819 000 

Дағдыларды меңгеру  

Осы қызмет тҥрін кҿрсету ҥшін білімі, сертификаты, дипломы 

(офтальмолог) болуы немесе оқытудан ҿтуі қажет. Сондықтан, Қазақстан 

қалаларының білім беру қызметтері нарығында осы мамандық бойынша 

кҽсіби білім алатынкҿптеген курстар бар. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, 

журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Салонның негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (бизнес орталықтарда, халық кҿп 

шоғырланған аудандарда жҽне т.б); 

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 
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 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Салон ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Салон ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дизенфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары; 

 лицензиялық алымның тҿленгенін растаушы қҧжат. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 60 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі «Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты, оптика салонын ашудың келесі тҽуекелдері 

бар: 

 салонды орналастыру ҥшін сҽтсіз таңдалған орын, атап айтқанда, 

адамдардың ағыны аз жер; 

 басқа да ірі оптика салондарының болуымен  шартталған 

бҽсекелестіктің жоғары деңгейі; 
 тауардың тҧрып қалуы, «ҿтімсіз» тауар сатып алу.  
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94. КЛИНИНГТІК КОМПАНИЯ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Клининг-ҿз ісін ашуда сҧранысы жоғары жҽне перспективалық бағыт.  

Клинингтік компаниялардың қызметі ҥй-жайлардағы тазалықты қамтамасыз 

етуге бағытталған іс-шаралар кешені болып табылады. Жалпы, қызметтер 

жиынтығы ҽр клиент ҥшін жеке. Клинингтік компанияның ҽлеуетті 

клиенттері жеке жҽне заңды тҧлғалар болып табылады. 

 
 

Нарықты талдау  

Отандық нарықта алғашқы клинингтік компаниялар 25 жыл бҧрын 

пайда болған, ал бағыт тек енді дами бастады. 

Соңғы жылдары қызметтердің бҧл тҥрі жеке жҽне коммерциялық 

сегментте де танымалдыққа ие болуда. Қазіргі ҿмір ырғағында кҿптеген 

кҥнделікті міндеттер аутсорсингке беріледі. Кҽсіпорындар штат кестесінің 

ерекшелігіне жатпайтын жҧмысты орындайтын сырттан келген 

қызметкерлердің қызметін пайладанады. Кҿптеген компаниялар штаттық жай 

жинаушыларды ҧстау тҽжірибесінен бас тартып, клинингтік қызметтерді 

пайдаланады.  

Осылайша, клинингтік қызметтердің отандық нарығының жыл сайынғы 

ҿсу қарқыны 30%-ды қҧрайды. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 135 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 2 

 4 Тиімділігі % 30,7 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
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1 Қҧжаттарды ресімдеу 25 000 
2 Жарнама 60 000 
3 Ҥй-жайды жалдау 200 000 
4 Жабдық 500 000 
5 Шығын материалдары 250 000 
6 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 1 135 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 200 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (10 адам) 

1 200 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

12 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау,кҥзет) 200 000 

6 Амортизация 35 000 

7 Жарнама 30 000 

8 Басқа да шығындар 20 000 

 Барлығы 1 722 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 1 рет жайды жинағаны ҥшін орташа чек теңге  12 500 

2 Жайды жинаудың орташа саны адам 180  

3 Кіріс теңге 2 250 000 

4 Пайда теңге  528 000 

5 Кіріс теңге 1 875 000 

6 Пайда теңге  519 000 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, 

журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Қызметтің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 қызметтің осы тҥріне сҧраныс ҥнемі артуда; 

 кҽсіпкерге жҽне оның қызметкерлеріне қандай да бір қойылатын 

біліктілік талаптың жоқтығы; 

 бизнесті дамыту жҽне кеңейту мҥмкіндіктері; 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Қызметті ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 
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орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады.  

Қызметті ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемиологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дизенфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 40 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызметті табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты, қызметті ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 сатылымның тҿмендеуіне, іскерлік беделінің нашарлауына жҽне 

бҽсекелі кҥрестің кҿбейіп кетуіне ҽкеп соқтыруы мҥмкін персонал 

қҧзыреттерінің тҿмен деңгейі; 

 бизнестің маусымдылығы қызметкерлерге жалақы тҿлеуге 

жҧмсалатын шығындардың артуына, сатылымның тҿмендеуіне алып келеді; 

 жабдықтың сынуы қызметтің тоқтатылуына жҽне пайданың бір 

бҿлігін жоғалтуға ҽкеп соғады. 
 

 

95. КІР ЖУАТЫН ОРЫН  

 

Бизнес сипаттамасы  

Кір жуу-бҧл ісін жаңа бастаған кҽсіпкерлер ҥшін жақсы идея. Ҿзіне-ҿзі 

қызмет кҿрсететін кір жуу орындарының форматы қымбат емес баға 
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тағайындауға жҽне қызметтерді кез келген адамға қолжетімді етуге 

мҥмкіндік береді. 

Ҿзіне-ҿзі қызмет кҿрсететін кір жуу орындары-бҧл АҚШ пен Италиядан 

шыққан заманауи сапалы кҽсіби кір жуу жабдығы, жеке кір жуу сіздің 

ақшаңыз бен уақытыңызды ҥнемдейді. 

Ҿзіне-ҿзі қызмет кҿрсететін кір жуу орны дҽстҥрлі кір жуатын ҽкімгері 

бар кір жуатын орындардан ерекшелігі бҧл клиенттің жуудан, шаюдан 

бастап, кептірумен жҽне ҥтіктеумен аяқтай отырып, барлық кезеңдерді ҿз 

бетінше орындайтындығында. 

 
 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстанда, мамандардың бағалауы бойынша, бҧл қызмет халықтың 

ҥштен бірін қамтуы мҥмкін. Егер мегаполистерде сала бос емес болса, ал 

шағын қалаларда кір жуу орындары ҿте аз.  

Қазіргі уақытта кір жуу орындары кҽсіпорындарының ҥлесі 

Қазақстандағы тҧтыну қызметтерінің жалпы кҿлемінің 2%-ын қҧрайды. 

Орташа кҿрсеткіштер бойынша бір кір жуу орны 200 мың адамға келеді, ал 

еуропалық елдерде бҧл сан 1 мың адамға тең. Осы салыстырудан тазарту 

жҽне кір жуу қызметтерінің отандық нарықта жеткілікті тҥрде перспективасы 

бар деген қорытынды жасауға болады. Алдағы жылдары ҿзіне-ҿзі қызмет 

кҿрсететін кір жуу қызметтері Қазақстан халқының 20%-ы қамтуы мҥмкін 

деп кҥтілуде. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін жҽне кҥтілетін кірісті  

есептеуқажет. 

Инвестициялар, жиыны 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 3 620 000 

2 Шығынсыздық нҥктесіне шығу мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿтелімділік мерзімі ай 5 

 4 Тиімділігі % 74,6 

Бҧл бизнесті ашу ҥшін бастапқы салымдар орта есеппен 3 620 мың 

теңгені қҧрайды. Шығындардың негізгі ҥлес салмағы ҿндірістік 

жабдықтарды сатып алуға жҧмсалады- 82,9% немесе 3 000 мың теңге. 

 

Бастапқы салымдар 
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№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 1-айда ҥй –жайды жалға алу 200 000 
2 Жабдықтар жиынтығы 3 000 000 
3 Кҿлік логистикасына жҽне аппарат орнатуға жҧмсалатын шығын 80 000 
4 Бастапқы жарнамалық науқан 50 000 
5 Бизнесті тіркеу, рҧқсат қҧжаттамасын дайындау 40 000 
6 Тауарды сатып алу 250 000 
 Жиыны  3 620 000 

Жабдыққа жұмсалатын шығындар 

№ Атауы 
1 бірліктің 

қҧны, теңге 
Саны 

Жалпы қҧны, 

теңге 

1 Кір жуғыш машина 1100000 2 2200000 

2 Кір жуғыш машина 400000 2 800000 

  Жиыны 3000000 

Салық тҿлеуді ескере отырып, барлық шығындар айына 1 044,7 мың 

теңгені қҧрайды, оның ішінде 54 720 теңге жеке кҽсіпкер ҥшін оңайлатылған 

сҧлба бойынша салық (3%). 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы   Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 200 000 

2 Автоматтарға техникалық қызмет кҿрсету қызметтері 50 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (2 адам) 

260 000 

4 Тауар сатып алу 100 000 

5 Амортизация 210 000 

6 Жарнама 40 000 

7 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау) 100 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Жиыны  990 000 

 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

54 720 

 Салықтарды ескергенде барлық шығын 1 044 720 

Қызмет атауы - жеке тұлғалар үшін жуу+кептіру+ тазалау 

№ Атауы 

1 рет кір 

салу, 

теңге 

10 рет кір 

салу, 

теңге 

16 рет кір 

салу, теңге 

32 рет кір 

салу, 

теңге 

480 рет 

кір салу, 

теңге 

1 6 кг дейін кір салу 1 200 12 000 19 200 38 400 576 000 

2 12 кг дейін кір салу 2 600 26 000 41 600 83 200 1 248 000 

  Жиыны 3 800 38 000 60 800 121 600 1 824 000 

 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Орташа чек теңге  1900 

2 Кҥніне жуылатын кірдің орташа саны (1 рет кір салу-

жуу-кептіру-тазалау) 

бірлік 16 

3 Айына жуылатын кірдің орташа саны (1 рет кір салу- бірлік 960  
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жуу-кептіру-тазалау)  

4 Кіріс теңге  1 824 000 

5 Пайда теңге 779 280 

Оңайлатылған сҧлба бойынша салықтарды тҿлеуді ескергендегі таза 

пайда-жеке кҽсіпкер ҥшін 3%, яғни 779,3 мың теңгені қҧрайды. Бҧл ретте 

салық пен зейнетақы аударымдарын есепке алғанда, бір адамға жалақы                         

130 мың теңгені қҧрайды. 

Бҧл бизнестің табысы қызмет кҿрсету санына байланысты қалыптасады. 

Кҥніне алынатын қызметтердің саны 16 бірлікті қҧрайды, тҿсек-орынды 1 рет 

салғаны ҥшін орташа ақы 1900 теңге. 

Жалпы алғанда, кҽсіпкер тап болуы мҥмкін қиындықтар: қызметтерге 

сҧраныстың экономикалық жағдайға жҽне халықтың кіріс деңгейіне тікелей 

тҽуелділігі, білікті қызметкерлерді іріктеу, қҧжаттаманы ресімдеу, 

бақылаушы органдардың қызметі жҽне т. б. 

 

Дағдыларды меңгеру  

Бҧл бизнесті бастау ҥшін оқытудан ҿту керек. Кҽсіби оқыту қызметтерін 

кҿрсететін кҿптеген курстар бар. Бҧл қызметті кҿрсету ҥшін ең аз дағдылар 

қажет, ҿйткені бҧл технология қарапайым. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде, сайттарда 

қауымдастықтар қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік 

жарнама, журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) Бизнестіңнегізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 тез қызмет кҿрсету:  

 тҽулік бойы жҧмыс істеу мҥмкіндігі; 

 тез ҿзін-ҿзі ақтауы; 

 бизнесті ҧйымдастырудың жҽне жҥргізудің қарапайым жолы; 

 орнату ҥшін аз алаңның қажеттілігі. 

 

2) Кір жуу нҥктесін ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Қызмет кҿрсету нҥктесін ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемологиялық қызметтен рҧқсат; 

 дизенфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 шамамен 12 шаршы метр орын; 

 жасанды жҽне табиғи желдетілудің болуы; 
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 кҽріз жҥйесінің болуы; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы;  

 су қҧбыры; 

 сауда-ойын сауық орталықтарына жҽне кеңсе ғимараттарына жақын 

орналасуы. 

Инновация енгізу Электрондық есептілік жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Осы бизнесті ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 басқа кір жуу орындарымен жоғары бҽсекелестік; 

 автомат ҥшін дҧрыс орын таңдау ҿте қиын; 

 автоматтың сынып қалу тҽуекелі бар, ол кҿптеген шығындарға 

жҽне бизнестің тҧрып қалуына алып келеді; 

 

 

96. БАСПАХАНА 

 

 

Бизнес сипаттамасы  

Полиграфиялық қызметтер нарығы кҥн сайын ҽр тҥрлі брошюралар, 

буклеттер мен парақшалар тҥрінде тҥрлі тауарлар мен қызметтерді ҿндіретін 

жҽне ҧсынатын жеке ҧйымдардыңкҥннен кҥнге кҿптеп ашылуымен 

шартталған. Сондықтан, полиграфиялық қызметке деген сҧраныс кҿбеюде, 

жеке полиграфия ашу ісін жаңа бастаған кҽсіпкерге тиімді бизнес болып 

табылады.  

Бизнестің негізгі бағыты ҽлемдегі ҥздік елдердің қазіргі заманғы 

жабдықтарында тҥрлі-тҥсті полиграфия саласындағы жоғары сапалы жҽне 

арзан қызметтерге тҧтынушыларды қанағаттандыруға бағытталуы тиіс. 

Нарықты талдау  

Қазақстан қалаларындағы полиграфиялық қызметтердің қазіргі заманғы 

нарығы ҿте тар қызмет кҿрсету спектрін берумен шектелетін кҿптеген ҧсақ 

фирмалардың немесе ҿнімдерді ҥлкен таралыммен дайындайтын ірі 
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баспалардың болуымен сипатталады. Бҧл нарықтың тҧтас сегментінің 

қажеттіліктері толық қанағаттандырмайды деген сҿз. 

 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 3 385 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 7 

 4 Тиімділігі % 23,3 

 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25 000 
2 Жарнама 60 000 
3 Ҥй-жайды жалдау 300 000 
4 Жабдық 2 500 000 
5 Шығын материалдары 400 000 
6 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 3 385 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 300 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (3 адам) 

1 200 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

12 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау,кҥзет) 200 000 

6 Амортизация 175 000 

7 Жарнама 30 000 

8 Басқа да шығындар 20 000 

 Барлығы 1 962 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 1 тапсырыстың орташа чегі теңге  110 000 

2 Тапсырыстардың орташа саны адам 22  

3 Кіріс теңге 2 420 000 

4 Пайда теңге  458 000 

 

Дағдыларды меңгеру  
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Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, 

журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

 

Маркетингтік стратегия. 

1) баспахананың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 қызметтің осы тҥріне сҧраным ҥнемі артуда; 

 кҽсіпкерге жҽне оның қызметкерлеріне қандай да бір қойылатын 

біліктілік талаптың жоқтығы; 

 бизнесті дамыту жҽне кеңейту мҥмкіндіктері; 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Қызметті ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Баспахана ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дизенфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 50 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  
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Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты, баспахана ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 бҽсекелстіктің жоғары деңгейі; 

 жҧмыстың барлық кезеңінде тиімді жҧмыс жасау қиын; 

 тапсырыстарды жоғалту салдарынан қаржылық шығындар болуы 

мҥмкін.  

 

 

97. БАЛАЛАР ШАШТАРАЗЫ 

 

Бизнес сипаттамасы  

Балалар шаштаразы сҧлулық жҽне шаштараз салондарының қызмет 

кҿрсету нарығындағы жаңа салалардың бірі болып табылады. Дҽстҥрлі 

салондардан айырмашылығы - олар балаларға қызмет кҿрсетуге 

маманданады. Жаңа форматтың пайда болуы кҿбінесе тҧтынушылық мінез-

қҧлықтың ҿзгеруімен тҥсіндіріледі. Халықтың ҽл-ауқатының артуымен ірі 

қалаларда тҧратын кҿптеген қазақстандықтардың балаларға арнайы сапалы 

жҧмыс істей алатын мамандарға деген қажеттілігі пайда болды. 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстан нарығында сарапшылардың деректері бойынша, 

мамандандырылған балалар шаштараздарының саны ҿсу ҥрдісі бар, бірақ 

ҿкінішке орай, шаштараздардың барлығы сапалы қызмет кҿрсетпейді. 

Сондықтан, осы салада кҽсіпкерлік қызметпен айналысу, оны дҧрыс 

ҧйымдастырған жағдайда бизнес ашу ҿте тиімді. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 
 

Инвестициялар,барлығы 
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№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 1 805 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 8 

 4 Тиімділігі % 24,7 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25 000 
2 Жарнама 30 000 
3 Ҥй-жайды жалдау 350 000 
4 Ҥй-жайға жеңіл-желпі жҿндеу жасау 300 000 
5 Жабдық 1 000 000 
6 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 1 805 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 350 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (3 адам) 

380 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

7 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия) 70 000 

6 Амортизация 70 000 

7 Жарнама 30 000 

8 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 962 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Сатылған тауардың орташа чегі теңге  800 

2 Кҥніне келушілердің орташа саны адам 50 

3 Айына келушілердің орташа саны адам 1500 

4 Кіріс теңге 1 200 000 

 Пайда теңге  238 000 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, 

журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) шаштараздың негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 ыңғайлы орналасқан жері (сауда орталықтарда, халық кҿп 
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шоғырланған аудандарда жҽне т.б);  

 жайлы атмосфера (жайлы кҥту аймағы, жағымды қарым-қатынас, 

жалықтырмайтын фондық музыка); 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Шаштаразды ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Шаштараз ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дизенфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қызметкерлерге арналған қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 60 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты, балалар шаштаразын ашудың келесі 

тҽуекелдері бар: 

 салонның сҽтсіз жерде орналасуы, атап айтқанда, салонға 

клиенттердің кҿлікпен жақындап келу мҥмкіндігінің болмауы; 

 осындай форматтағы бҽсекелестердің пайда болуы; 

 шаштараз туралы жағымсыз ойдың қалыптасуы; 

 аяқ асты жалға алу бағасының артуы. 
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98.ТАСЫМАЛДАУ КОМПАНИЯСЫ 

Бизнес сипаттамасы  

Мувинг-бҧл сҿз, ағылшын тілінен аударғанда «қозғалу» дегенді 

білдіреді. Мувинг, бҧл ескі пҽтерден жаңа пҽтерге, сондай-ақ кеңседен 

кеңсеге кҿшуге ҧсынылатын қызмет. Сондықтан, бҧл бизнес жеке ісінжаңа 

бастап жатқан кҽсіпкер ҥшін тартымды. 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстанның тасымалдау нарығында тҧрақты сҧраныс байқалады. Егер 

статистикаға сҥйенетін болсақ, адамдар пҽтерден пҽтерге жиі кҿшеді, 

ҧйымдар ескі кеңседен жаңа кеңсеге жҽне т.б. кҿшеді. Олар қызметте ҿсуіне, 

компанияның ауқымы кеңеюге байланысты, жҧмыс орнын, қаланы жиі 

ауыстырады. Не болмаса жай ғана шағын ауданды ауыстырып, ҿз тҧрғын 

ҥйін жақсартады (немесе нашарлауына байланысты). 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне сату кҿлемінің жоспарын есептеуді талап етеді. 
 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 3 000 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 6 

 4 Тиімділігі % 23,1 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25 000 
2 Жарнама 60 000 
3 Ҥй-жайды жалдау 200 000 
4 Автомобиль  2 500 000 
5 Жабдық 400 000 
6 Айналым қаражаты 100 000 
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 Барлығы 3 000 000 

 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 200 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (5 адам) 

1 200 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

14 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200 000 

6 Автомобильге қызмет кҿрсетуге жҧмсалатын шығын (отын) 150 000 

7 Амортизация 175 000 

8 Жарнама 30 000 

 Басқа да шығындар 20 000 

 Барлығы 2 014 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Жеткізілген жиһаз бен жабдықтардың орташа чегі теңге  15500 

2 Жеткізілген жиһаз бен жабдықтардың орташа саны адам 160 

3 Кіріс теңге 2 480 000 

4 Пайда теңге  466 000 

 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде, сайттарда 

қауымдастықтар қҧру,landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік 

жарнама, журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) қызметтің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 қызметтің осы тҥріне сҧраныс ҥнемі артуда; 

 кҽсіпкерге жҽне оның қызметкерлеріне қандай да бір қойылатын 

біліктілік талаптың болмауы;  

 бизнесті дамыту жҽне кеңейту мҥмкіндіктері; 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

 тез жеткізу. 

2) Қызметті ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 
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Қызметті ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дизенфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу;  

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 40 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты, қызметті ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 бҽсекелестіктің жоғары деңгейі; 

 жҧмыстың барлық кезеңінде тиімді жҧмысты қалыпқа келтіру 

қиын; 

 тапсырыстарды жоғалту салдарынан қаржылық шығындар болуы 

мҥмкін; 

 бизнестің ауа райына тҽуелділігі.  
 

 

99. ЗЕРГЕРЛІК БҦЙЫМДАР МЕН БИЖУТЕРИЯЛАРДЫ 3D-

ФОРМАТЫНДА БАСЫП ШЫҒАРУ 

 

Бизнес сипаттамасы  

3D-басып шығару арқылы жасалған ҽшекейлер-ҽлемдік тренд. Кез 
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келген идеяны сатып алушыныңкҿзінше жҥзеге асыру мҥмкіндігінің 

арқасында мҧндай зергерлік бҧйымдар дҥкендерде ҧсынылатын дҽстҥрлі 

бҧйымдарға қарағанда айтарлықтай ҧтымды. Жҽне де бҧл таңқаларлық 

жағдай емес, ҿйткені жеке дизайнымен дайындалған ҿнімді массмаркет 

ҿнімінен 50% арзан сатып алуға болады жҽне тапсырыстың орындалуын ҧзақ 

кҥтпейсің. Сондықтан, 3D баспа негізінде зергерлік ҽшекейлерді жасау осы 

сегменттегі бизнестің жаңа бағыты болып табылады. 

 

 

Нарықты талдау  

Бҥгінде адамдарда ҿз дауысының дыбыстық толқынын (Encode Ring 

жобасы, Жапония), ҿз бет ҽлпетікелтірілген мойыналқалар (Aurobliss, 

Ҥндістан), Эйфель мҧнаралары жҽне кез келген кҿрікті жерлер (American 

Pearl) жҽне т. б. кез келген тілектерін басып шығару мҥмкіндігі бар. 

Сондықтан, Қазақстанның ҽшекейлер нарығында 3D-принтердің кҿмегімен 

басылған ҿнімдер халық тарапынан сҧранысқа ие. Ҿйткені бҧл процесс 

экономиканың ҽлемдік ҿсу трендіне сҽйкес жҥреді. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Бҧл бизнесті іске қосу ҥшін инвестиция кҿлемін есептеу қажет. Бҧл ҥшін 

жабдықты сатып алуға, шикізатты бастапқы сатып алуға жҽне бастапқы 

кезеңдердің шығындары жабылатын айналым қаражатын қалыптастыруға 

арналған шығындарды айқындау қажет. 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 585 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 9 

 4 Тиімділігі % 28,4 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25 000 
2 Жарнама 60 000 
3 Ҥй-жайды жалдау 250 000 
4 Жабдық 1 800 000 
5 Шығын материалдары 350 000 
6 Айналым қаражаты 100 000 
 Барлығы 2 585 000 
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Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 250 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (2 адам) 

480 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

10 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау 120 000 

6 Амортизация 126 000 

7 Жарнама 20 000 

8 Басқа да шығындар 20 000 

 Барлығы 1 051 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1  1 тапсырыстың орташа чегі теңге  3000 

2 Айына тапсырыстың орташа саны адам 450 

3 Кіріс теңге 1 350 000 

4 Пайда теңге  299 000 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу. 3D-принтерде жҧмыс жасау 

ҥшін кҿп дағды қажет емес. 

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, 

журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) қызметтің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 қызметтің осы тҥріне сҧраным ҥнемі артуда; 

 кҽсіпкерге жҽне оның қызметкерлеріне қандай да бір қойылатын 

біліктілік талаптың жоқтығы;  

 бизнесті дамыту жҽне кеңейту мҥмкіндіктері; 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу). 

2) Қызметті ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Қызметті ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дизенфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 
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 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу;  

 қосалқы ҥй-жайдың болуы; 

 40 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызметті табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Өнідіріс технологиясы 

3D басып шығару арқылы ҽшекейлер жасау процесін келесі кезеңдерге 

бҿлуге болады: 

1) компьютерлік 3D-моделін ҽзірлеу. Дизайнерлер 3D-Brush немесе 3dx 

Max сияқты графикалық редакторларда ҽшекейлер идеясын бейнелейді жҽне 

басып шығаруға жібереді. 

2) 3D принтерде прототипті басып шығару.  

3) гипспен немесе арнайы ерітіндімен қҧю.  

4) қалыптарды пеште кҥйдіру. Нысаны пеште қызады.  

5) Қҧю, алынған пішін металлдан қҧйылады. Қҧйылғаннан кейін пішінді 

салқындатады, толтыратын материал жуу арқылы алынады. 

6) алдын ала ҿңдеу. Дайын бҧйымдар шығарылады, қалыптан бҿлінеді 

жҽне жылтыратылады. Егер дизайнға асыл тастар ойластырылған болса, олар 

орнатылады. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты, ҿндіріс жҽне сату нҥктесін ашудың келесі 

тҽуекелдері бар: 

 бҽсекелестіктің жоғары деңгейі; 

 жҧмыстың барлық кезеңінде тиімді қалыпқа келтіру қиын; 

 тапсырыстарды жоғалтудан қаржылық шығындар болуы мҥмкін. 
 

 
100. КУРЬЕРЛІК ЖЕТКІЗУ ҚЫЗМЕТІ  

 

Бизнес сипаттамасы  



306 
 

Жеткізу қызметі-тҽжірибелі жҽне жеке ісін жаңа бастап жҥрген 

кҽсіпкерге де қолайлы бизнес. Бҧл саланың артықшылықтары: қызметтерге 

деген сҧраныстың жоғары болуы, клиенттердің кең ауқымы жҽне 

рентабельділік 90% дейін. 

Идея ҥлкен салымдарды талап етпейді жҽне бҧл ретте айтарлықтай 

жоғары пайдаға кепілдік береді. Ең аз ресурстармен бастау жҽне ҿз ісін 

біртіндеп дамытуға болады. Оның ҥстіне, интернет-сауданың ҿсуі арқылы 

жеткізу қызметтері бҧрынғыдан дасҧранысын артқан. Бизнесті жҥргізу 

шарттары: баға демпингі, нарықтың шамадан тыс артуы жҽне клиенттер, 

ҽсіресе ірі тапсырыстарҥшін кҥрес байқалады. 

 
 

Нарықты талдау  

Қазақстанда сала 90-жылдардан бастап белсенді дами бастады жҽне 

бҥгінде қызмет кҿрсету саласындағы перспективалық бағыттардың бірі 

болып табылады.  

Бизнестің тартымдылығы заңды тҥрде Қазақстанның курьерлік қызмет 

кҿрсету нарығына кҿптеген адамдардың келуіне ықпал етті. Олар курьерлік 

қызметтердің кең спектрін ҧсынуда. Халықаралық кҿшбасшы 

компаниялардың ҥлесі шамамен 30% қҧрайды. 

Инвестицияларжәне ай сайынғы кіріс 

Идеяның табыстылығын бағалау бастапқы салымдардың сомасын, ай 

сайынғы шығындарды жҽне қызмет кҿрсету кҿлемінің жоспарын есептеуді 

талап етеді. 

Инвестициялар,барлығы 
№ Атауы  Ҿлшем 

бірлігі Саны  

1 Бастапқы салымдар, оның ішінде ҥй-жайды жалға алу теңге 2 500 000 

2 Шығынсыз кҿрсеткішке жету мерзімі ай 1 

3 Жобаның ҿзін-ҿзі ҿтеу мерзімі ай 5 

 4 Тиімділігі % 38,3 

Бастапқы салымдар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 
1 Қҧжаттарды ресімдеу 25 000 
2 Жарнама 60 000 



307 
 

3 Ҥй-жайды жалдау 200 000 
4 Ҥй-жайды жеңіл-желпі жҿндеу 300 000 
5 Автомобиль 1 500 000 
6 Жабдық 400 000 
7 Айналым қаражаты 300 000 
 Барлығы 2 500 000 

 

Ай сайынғы шығындар 
№ Атауы  Қҧны, теңге 

1 Жайды жалға алу 200 000 

2 Коммуналдық шығындар 25 000 

3 Жалақы, оның ішінде 10% - зейнетақы аударымдары жҽне 10% - 

жеке табыс салығы  (5 адам) 

600 000 

4 Салықтар  - 3% (1,5 % -табыс салығы жҽне 1,5 % ҽлеуметтік 

салық 

16 000 

5 Аутсорсинг (бухгалтерия, жайды жинау, кҥзет) 200 000 

6 Автомобильге қызмет кҿрсетуге жҧмсалатын шығындар (отын) 150 000 

7 Амортизация 105 000 

8 Жарнама 30 000 

 Басқа да шығындар 30 000 

 Барлығы 1 356 000 

 

Ай сайынғы кірістер 

№ Атауы Ҿлшем 

бірлігі 

Сома 

1 Жеке тҧлғаларға тауарды жеткізудің орташа чегі теңге  2500 

2 Заңды тҧлғаларға тауарды жеткізудің орташа чегі теңге 45000 

3 Жеке тҧлғаларға тауарды жеткізудің орташа саны адам 120 

4 Заңды тҧлғаларға тауарды жеткізудің орташа саны адам 35 

5 Кіріс теңге 1 875 000 

6 Пайда теңге  519 000 

Дағдыларды меңгеру  

Командада жҧмыс істей білу, білімге деген қҧмарлық, бастамашылық, 

сыни ойлау жҽне кҥрделі міндеттерді шеше білу.  

Басқару құралдары  

Жарнаманы орналастыру: ҽлеуметтік желілерде қауымдастықтар 

қҧру,сайт, landing-page сату парақшасын жҥргізу, контекстік жарнама, 

журналдар, хабарландырулар жҽне т. б. 

Маркетингтік стратегия. 

1) қызметтің негізгі бҽсекелестік артықшылықтары: 

 қызметтің осы тҥріне сҧраным ҥнемі артуда; 

 кҽсіпкерге жҽне оның қызметкерлеріне қандай да бір қойылатын 

біліктілік талаптың болмауы;  

 бизнесті дамыту жҽне кеңейту мҥмкіндіктері; 

 сервистің жоғары деңгейі (жылы қабылдау, сапалы қызмет кҿрсету, 

клиенттің тілектерін есепке алу); 

 тез жеткізу. 
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2) Қызметті ашудың бастапқы кезеңі халыққа қызмет кҿрсету 

орталығында (ХҚКО) бизнесті тіркеу жҽне рҧқсат қҧжаттарын алу болып 

табылады. 

Қызметті ашу ҥшін келесі қҧжаттар болуы қажет: 

  салық салудың жеңілдетілген жҥйесі бар ЖК тіркеу туралы куҽлік; 

 ҿрт сҿндіру қызметінен қызмет жҥргізуге рҧқсат; 

 санитарлық-эпидемологиялық қызметтің рҧқсаты; 

 дизенфекция, қоқысты шығаруға арналған шарт; 

 қызметкерлермен еңбек шарттары; 

 жҧмыскерлердің санитарлық кітапшалары. 

3)Ҥй-жайларға қойылатын талаптар: 

 ыстық жҽне суық су жҥргізу; 

 қосалқы ҥй-жайдың болуы;  

 40 шаршы метрден кем емес ҥй-жай; 

 жақсы желдетілетін ҥй-жай. 

Инновация енгізу Бос уақыт, кассалық аппарат, электрондық есептілік 

жҽне автоматтандырылған есеп.  

Баға саясатының дұрыстығы 

 Қызмет кҿрсетуді табысты іске асыру ҥшін келесі іс-шараларды ҿткізу 

қажет: 

  қызметтер тізбесі мен прайс-парақты қалыптастыру; 

 бҽсекелестердің артықшылықтарына талдау жҥргізу; 

 бҽсекелестермен салыстырғанда бағаны тҿмендету.Алайда, бағалар 

сайма-сай болуы тиіс. 

Қаржыландыру көздері  

Қаржыландыру кҿздері ретінде ҿз қаражаты, сондай-ақ екінші 

деңгейдегі банктердің кредиттері, сондай-ақ Еуропалық қайта қҧру жҽне 

даму банкінің қаражаты есебінен ҽйелдер кҽсіпкерлігі субъектілерін қолдау 

жҿніндегі«Даму» қорының бағдарламасы бойынша кредиттер болуы мҥмкін. 

Тәуекел факторлары 

Кез келген бизнес сияқты, қызметті ашудың келесі тҽуекелдері бар: 

 бҽсекелестіктің жоғары деңгейі; 

 жҧмыстың барлық кезеңінде тиімді жҧмысты қалыпқа келтіру 

қиын; 

 тапсырыстарды жоғалту салдарынан қаржылық шығындар болуы 

мҥмкін; 
 бизнестің ауа-райы жағдайына тҽуелділігі. 
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