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CONCEPTUAL ASPECTS OF THE NOTION
OF ENTERPRENEURIAL CULTURE
A. T. Abdiramanova
Kyzylorda state university of Korkyt Ata, Kyzylorda, Kazakhstan
Keywords: post-industrialism, entrepreneurship, entrepreneurial culture, manufacturing, small and medium
business, labor, agriculture, economic culture.
Abstract. The involvement of the global crisis has a greater impact on the internal situation of individual
countries. The economic sphere is particularly sensitive to all sorts of transformations. The ability of each state to
confront such challenges is determined by its economic and financial potential. Recent economic turmoil includes
not only financial, but also the manufacturing sector. Economic imbalance leads to social instability. In order to
prevent such consequences, each country, including Kazakhstan, has to develop medium and small businesses, to
form its own national business culture. This requires rethinking of some cultural aspects of the entrepreneurial
culture.
ƏОЖ 1:338.22(574)

КƏСІПКЕРЛІК МƏДЕНИЕТ ҰҒЫМЫНЫҢ
КОНЦЕПТУАЛДЫҚ ҚЫРЛАРЫ
А. Т. Əбдіраманова
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда, Қазақстан
Тірек сөздер: еңбек, кəсіпкерлік, кəсіпкерлік мəдениет, орта жəне шағын бизнес, өндіріс, постиндустриализм, шаруашылық, экономикалық мəдениет.
Аннотация. Қазіргі уақытта ауық-ауық қайталанып отырған жаһандық дағдарыс əр елдің ішкі жағдайына өзінің үлкен ықпалын тигізіп отыр. Əсіресе, əр алуан трансформацияларға экономика саласы барынша сезімтал екендігін көрсетуде. Кез келген мемлекеттің мұндай қатерге қарсы тұра білу қабілеті оның
экономикалық жəне қаржылық қуатымен айқындалады. Қазіргі қаржылық-экономикалық дағдарыстар қаржы
секторынан асып өтіп, өндіріс саласына өтіп кетуде. Экономикадағы дисбаланс əлеуметтік тұрақсыздық
құбылыстарына да əкеледі. Əр мемлекет, оның ішінде Қазақстан мұндай салдарлардың алдын алу үшін өзінің өндіріс саласын, оның ішінде шағын жəне орта бизнесті өрістетіп, ұлттық өзіндік кəсіпкерлік мəдениетті
қалыптастыра білуі керек. Бұл болса, кəсіпкерлік мəдениеттің кейбір мəдениет танымдық астарларын қайта
пайымдауды қажет етеді.

Мəдениет ұғымының өте күрделi феномен екенi белгiлi, алайда қазiргi постиндустриалдық
ақпараттық қоғам тұсында экономика шаруашылық жүргiзу саласындағы мəдениеттiң «қызметiн»
зерттеу жағдайында бұл мəселе тағы бір қырынан тереңдей түседi. Соңғы уақыттардағы экономикалық жаһандану үдерістерi бүкiл планетаны қамти бастаған кезеңде мəдениеттiң мəнi мен
мазмұны, қоғамның дамуына ықпал ету тетiктерi түбегейлi өзгерiстерге ұшырады. Экономикалық
мəдениет - бұл жалпыадамзаттық мəдениеттiң ажырамас бөлiгi. Ол экономикалық игiлiктердi
қалыптастыру үшiн, адам мен жалпы қоғамның дамуы үшiн қажет теориялық жəне практикалық
бiлiмдердiң шаруашылық нормаларының, құндылықтар мен рəмiздердiң символдардың жиынтығын бiлдiредi. Индустриалдық қоғам жағдайында экономикалық мəдениеттiң аталған құрамдас
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элементтерi сыртқы ықпалдың əсерiнен өзгерiске түспейтiн тұрақты параметрлер ретiнде қабылданды. Бұл бiр жағынан, экономикалық мəдениеттiң əртүрлi деңгейлерiн: бұқаралық сананы,
басқарушылар мен шенеунiктердiң экономикалық мəдениетiн, теориялық экономикалық мəдениеттi қамтыса, ал екiншi жағынан - оның əрқилы түрлерiн: жеке адамның экономикалық мəдениетiн, кəсiпорын мен мекеменiң жəне жалпы қоғамның экономикалық мəдениетiн қамтыды.
Индустриалдық өркениет тұсындағы мұндай экономикалық мəдениет өлi ағзаға немесе жабық
жүйеге ұқсас болды, экономикалық кроссмəдениеттiң өрiсi тар болды, оның əлсiз импульстары
ұлттық экономиканың да, əлемдiк экономиканың да дамуына əсер ете алмады.
ХХ ғасырда модерн дəуiрi постмодернизммен, индустриалдық қоғам постиндустриализммен
алмаса бастады. Постмодерн тұсында экономикалық мəдениет пен оның құрылысы iшкi жəне
сыртқы ықпалдардың факторлардың əсерiмен оның əрбiр құрамдас бөлiктерi ескiсiн жаңартып
өңдеп, жетiле түседi, өзiнен көне догманың «жамылғысын» сыпырып тастайды. Экономикалық
постмодерн-мəдениет индустриализмге тəн догматтық-диктаторлық амбицияны (өзiмшiлдiктi)
терiске шығарып, бұрынғы монопарадигмалық жағдайдан түбегейлi жаңа орталықсыздандырылған
қалыпқа өттi жəне ол жетiлген плюралистiк мультимəдениетке негiзделдi.
Постмодерннiң таралуы барысында қоғамның өмiрқамының барлық саласы, тек ұлттық жəне
əлемдiк экономика емес, экономикалық мəдениет те өзгерiстерге ұшырайды. Социумның бiрiгушiлiк интеграциялық қасиеттерi жинақталғанымен қатар, бүкiл адамзаттың ғана емес, жеке
индивидтiң де болмысындағы əлеуметтiк-экономикалық шығармашылыққа кең жол ашылады.
Жаңа ғасыр мен жаңа мыңжылдықтың бастауында постининдустриалды ақпараттық қоғамға
өту барысындағы осындай трансформациялық процестер нəтижесiндегi ғаламдық өзгерiстер мен
əлемдiк үрдiстерден қазақстандық қоғам да тыс қала алмайды. Қазақстанның нарықтың экономикаға өтуi бұрынғы жоспарлы əмiршiл-əкiмшiл жүйеден мұра болып қалған санадағы сарқыншақтардың əсерiнен қиыншылықтарға душар болды. Экономикалық дамуы төмен елдерге тəн
кедейшiлiк, сыбайлас жемқорлық пен парақорлық, рушылдық, тамыр-таныстық пен жең ұшынан
жалғасушылық, бас шұлғушылық, қазына тонаушылық сияқты келеңсiздiктер бiздiң қоғамымызда
да кеңiнен етек алды. Бұл, əрине, бiр жағынан, экономикалық өсiмге социомəдени жəне институционалдық факторлармен салыстырғанда этикалық нормалардың тiкелей ықпал ете алмайтындығымен де түсiндiрiледi 1, 6 б..
Дегенмен қазақстандық үкiмет өзге де посткеңестік елдер сияқты экономиканы нарықтық
рельске көшiрiп қайта құру үшiн қажеттi бiрқатар маңызды шараларды атқарды: мемлекеттiк меншiктi жекешелендiру, қаржылық, несиелiк саясат, құнды қағаздар нарығын құру, жалпы нарықтық
инфрақұрылымды қалыптастыру. Өтпелi қоғамда жалпы экономиканы сауықтырудың маңызды
факторы жəне дағдарыстан шығудың ағашқы қадамы кəсiпкерлiктi дамыту болып саналады.
Сондықтан да үкiмет кезек күттiрмейтiн шаралар қатарына кəсiпкерлiк қызметтi қолдау, шағын
жəне орта бизнестi дамыту мəселелерiн қойды.
Алайда, көптеген ТМД елдерiнде əртүрлi нұсқауларға, салықтарға, шектеулерге шыдай алмайтындықтан тек қайта құрылған кəсiпорындар ғана емес, iрi өндiрiстiк алыптардың жабылу қаупi
туып, кəсiпкерлiк белсендiлiк төмендедi. Бұл «жағдайлардың себептерiнiң бiрi фирманы тiкелей
басқару деңгейi мен аймақтың басқару деңгейiнiң жəне мемлекеттiк деңгейде қамтылған кəсiпкерлiктi басқарудың тұтас жүйесiнiң жоқтығы, сондай-ақ жеке салаларда кəсiпкерлiктi дамытуды
қамтамасыз ететiн тиiмдi механизмнiң жоқтығы болып табылады» 2, 3-4 бб..
Кəсiпкерлiк қайдан пайда болды, оның шаруашылық өмiрдегi рөлi қандай, оның дəстүрлi
мəдениет пен қазіргі өркениеттегi орны қандай деген сұрақтар бүгінгі тұтынушылық қоғам мен
мəдениеттану ғылымындағы күрделі мəселелер болып табылады. Бұл мəселелердің дүниетанымдық жəне концептуалдық түбірі адами қарым-қатынастардың өзгеше бір саласын қамтиды.
Экономикалық қатынастар адамдардың өзара қарым-қатынастарының маңызды құрамдас бөлiктерiнiң бiрi болып саналады. Экономиканың жағдайы адам мен ұжымның, адам мен қоғамның
арасындағы қатынастарды айқындайды. Сонымен қатар қоғамдық қатынастар да экономикаға
ықпалын тигiзедi. Қоғамдағы моральдың нормалары тек жекелеген адамның ғана емес, бүтiндей
əлеуметтiк ортаға да əсер етедi.
Антикалық заманның ұлы ойшылы Аристотельдiң ғылыми айналымға енгiзген экономика
грекше oikos – үй, шаруашылық; nomos – iлiм, заң  терминi бастапқыда үй шаруашылығын
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жүргiзу туралы iлiмдi бiлдiрсе, кейiнiрек екi мың жылдан астам эволюциядан кейiн бұл сөз
мынадай негізгі екi мағынаны бiлдiрдi: 1 қандай да бiр елдiң немесе бүкiл əлемнiң шаруашылық
сондай-ақ оның бөлiктерi – кəсiпорынның, өнеркəсiп салаларының, аймақтың жүргiзуi; 2 ұлттық
жəне əлемдiк шаруашылықты, оның құрамдас элементтерiн еңбек, тұрғылықты халық, өнеркəсiп,
ауыл шаруашылығы жəне т.б. зерттейтiн ғылыми пəн. Бiздi мұның алдыңғы ұғымы қызықтырады.
Кез-келген шаруашылық əрекеттiң мəнi мен мағынасы ең алдымен экономиканың басты функциясы - адамдардың өмiрқамы үшiн қажеттi игiлiктердi ұдайы өндiрумен тiкелей байланысты.
Адамдардың қажеттiлiктерiн өтейтiн, олардың мақсат-мүдделерiне жауап беретiн бүкiл игiлiктердi
екiге бөлуге болады: 1 адамзат баласының əуел бастан пайдаланған жаратылыстың табиғи өнiмдерi жер, өзендер, орман-тоғайлар, жемiстер жəне т.б.; 2 адамдардың жасампаз өндiрiстiк əрекетiнiң нəтижесi – экономикалық игiлiктер.
Шаруашылық əрекеттiң барлық негiзгi түрлерi (мысалы, өнеркəсiп, ауыл шаруашылығы,
құрылыс, көлiк, байланыс жəне т.б.) жетiлiп, экономиканың дербес салаларына айналғанша бiрнеше мың жыл өттi. ХХ ғасырда экономика орасан зор материалды жəне ақшалай құралдар
жұмсалатын əлеуметтiк саланы да қамтыды. Бүгiнгi қоғамда экономика əрбiр адамның өмiрқамын
қамтамасыз ететiн күрделi ағзаны бiлдiредi.
Табиғаттағы заттар мен процестердiң қайталанбалы айналымда болатындығы сияқты адамдардың үздiксiз өмiрқамын қамтамасыз ететiн қоғамдық байлық та мынадай циклдi қозғалысты
қайталайды: өндiрiс – бөлiнiс – айырбас – тұтыныс. Пайдалы өнiмдi қалыптастыру процесi өндiрiс
деп аталады жəне бұл экономика үшiн шешушi маңызға ие болады. Кез-келген елдегi адамдардың
өмiрлiк деңгейi ондағы əрбiр тұрғын үшiн қанша игiлiк өндiрiлетiндiгiмен байланысты. Бұл көрсеткiш əр елде əр түрлi. Мысалы, 1992 жылы АҚШ-та ұлттық iшкi өнiм елде өндiрiлген тауарлар
мен қызметтер құнының сомасы əрбiр тұрғынға шаққанда 23,3 мың доллардан келдi. Бұл кiрiстiң
шамасын 100  деп алсақ, бұл көрсеткiш Германияда - 89, Канадада - 85, Францияда - 83,
Швецияда -76, Ұлыбританияда - 72, Ресейде - 28 құрады.
Бөлiнiс құралған байлықтағы əрбiр адамның үлесiн бiлдiредi. Бұл үлес бөлiнiске түсетiн
игiлiктiң мөлшерiне байланысты болады. Бөлiнiс барысында түскен өнiмдi, адамдардың өзге игiлiктерге де мұқтаждықтарына орай, жеке қажеттiлiкке жұмсап жiберуге болмайды. Мұқтаждықтың
нəтижесiнде өнiмнiң бiр-бiрiне алмасу процесi айырбас деп аталады. Тұтыныс өз қажеттелiктерiн
өтеу үшiн адамдардың материалдық игiлiктердi пайдалануын бiлдiредi. Пайдалы өнiм тұтыныс
барысында жойылады, сондықтан да оны қайта өндiру қажет.
Адамзаттың бүкiл практикалық тəжiрибесiн қорыта келе, немiстiң ұлы ойшылы Гегель мынадай тоқтамға келедi: «Тарихқа терең үңiлу бiздi адамдардың əрекетi олардың тұтыныстарынан,
олардың құмарлықтарынан, олардың мүдделерiнен туындайды деп сендiредi… тек солар қана
басты рөлдi атқарады» 3, 156 б.. Өндiрiс пен тұтыныстың терең iшкi байланысы тұтыныстың өсу
заңдылығымен түсiндiрiледi. Қазiргi өркениет тұтыныстардың немесе қажеттiлiктердiң мынадай
түрлерiн бөлiп көрсетедi: физиологиялық қажеттiлiктер тағамға, суға, ұрпақ жалғастыруға деген
қажеттiлiк; қауiпсiздiк қажеттiлiгi сыртқы жау мен қылмыстардан қорғаныс, сырқаттанғанда
жəрдем күту, кедейшiлiктен қорғану; əлеуметтiк байланысқа деген қажеттiлiк ортақ мүддеге сай
адамдармен қатынас, достық пен сүйiспеншiлiкке деген қажеттiлiк; құрметке деген қажеттiлiк
өзiңдi құрметтеу, өзге адамдардан құрмет күту, белгiлi бiр қоғамдық беделге деген қажеттiлiк;
өзiндiк даму қажеттiлiгi адамның мүмкiншiлiктерi мен қабiлеттерiн жетiлдiруге деген қажеттiлiк.
Қоғамның экономикалық прогресi қажеттiлiктердiң өсу заңдылығына бағынады. Тарихи даму
барысында қоғамның қажеттiлiгi сандық тұрғыда өсiп, сапалық тұрғыда өзгередi. Тұтынушылықтың кейбiрi жоғалып, жаңасы пайда болады да қажеттiлiктiң құрамы өзгередi. Соған сəйкес
қоғамдық байлықтың құрылымы, адамдардың өмiр сүру деңгейi өзгерiске түседi.
Əртүрлi елдердiң шаруашылық өмiрiнде өндiрiс пен тұтыныс арасындағы мөлшерлiк пропорцияның негiзгi үш үлгiсi болады. Регрессивтi латынша regressus – керi қозғалыс үлгiде шаруашылықтың ұзаққа созылған құлдырауының нəтижесiнде тұтыныстың сандық жəне сапалық көрсеткiшi
барынша төмендейдi. Екiншi – тоқырау үлгiсiнде «өндiрiс-бөлiнiс-айырбас-тұтыныс» тұйық шеңбердi бiлдiрсе, үшiншi – прогрессивтi үлгiде өндiрiс сандық жəне сапалық тұрғыда жетiлiп, тұтыныс пен қажеттiлiктiң деңгейi жоғарылайды. Бұл үрдiстi Экономикалық келiсiм мен даму
125

Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан

ұйымына енген 24 елдiң АҚШ, Жапония, Ұлыбритания, Германия, Франция жəне т.б. экономикалық дамуынан аңғаруға болады.
Экономикалық дамудың деңгейi өндiрiске енгiзiлген факторлардың латынша factor – жасаушы, өндiрушi саны мен сапасына бағынышты болады. Кез-келген қоғамға тəн оның мынадай
натуралды-заттай түрлерi ерекшеленедi.
Бiрiншi факторға субъективтi өндiрiс үшiн қажет бiлiмi мен кəсiбi бар адам жəне оның
жасампаз күшi - еңбек жатады. Материалдық өндiрiстегi еңбек – бұл адамдардың өздерi жасаған
құралдарының арқасында табиғи нəрселердi өз қажеттiлiктерiн өтеу үшiн бейiмдеуге бағытталған
мақсатты əрекетi.
Екiншi факторға заттай – еңбек құралдары жатады. Оның құрамына еңбектiң табиғи шарттары мысалы, шаруашылық мақсатқа пайдаланылатын сарқырамалар, жасанды еңбек құралдары – техника құралдар, машиналар, жабдықтар, өндiрiс аппараттары жəне т.б., сондай-ақ
еңбектiң жалпы материалдық шарттары өндiрiстiк ғимараттар, каналдар, жолдар жəне т.б..
Үшiншi фактор - еңбек заттары. Еңбек құралдарының көмегiмен түрiн өзгертетiн заттардың
жиынтығын екiге бөлуге болады: еңбек қолданылмаған табиғи заттар мысалы, шахтадағы көмiр
қабаты, рудниктегi руда жəне адам еңбегiнiң ықпалынан өткен шикiзат руда жəне көмiр қабатынан бөлiнiп алынып, онан əрi өңдеуге жiберiлген шикi материалдар.
Барлық осы факторларды қозғалысқа келтiру үшiн барлық заттай элементтер мен қызметкерлердiң арасындағы дұрыс сандық қатынастарды табу қажет. Бұл мiндеттi табиғи жəне өзге
заттарды өңдеу мен дайын өнiмдердi алудың тəсiлдерiн анықтай отырып, технология шешедi.
Өндiрiстiң аталған факторларының барлығы да уақыттың əрбiр мезгiлiнде тұтынысқа қатысты
өзiнiң шектеулiгiмен көзге түседi. Бұл əсiресе ХХ ғасырда тұтыныс деңгейiнiң шектен тыс өсуiнен
байқалады жəне соған сəйкес қоғамның өндiрiстiк потенциалын неғұрлым тиiмдi пайдалану
мəселесi, яғни ресурстарды мейлiнше аз жəне рационалды жұмсай отырып, тұтынысты өтеудiң
неғұрлым жоғары деңгейiне жету мəселесi алдыңғы орынға көтерiлдi.
Алайда дəстүрлi экономикалық теорияда айтылатын осы үш фактор ғана өндiрiстi толыққанды
жүзеге асырмайды. Ол үшiн төртiншi фактор – кəсiпкерлiк қажет. Кəсiпкер дегенiмiз – бұл фирманы ұйымдастыру мен басқарудағы жауапкершiлiк пен тəуекелдi өз мойнына алған адам немесе
адамдар тобы. Кəсiпкерлiктiң қазiргi экономикадағы орны мен рөлiн талдамас бұрын, алдымен
оның даму эволюциясы мен теориялық негiздерiне тоқтала кетейiк.
Жалпы экономикалық теорияның ғылым ретiнде қалыптаса бастауы ХҮII-ХҮIII ғасырларда
жаңа капиталистiк қатынастардың қоғамдық өмiрге енген дəуiрiнде батысевропалық елдерде
меркантилизм итальянша merkante – саудагер, көпес, физиократтар грекше pnisis – табиғат,
kratos – билiк мектептерiнде, ағылшынның классикалық саяси экономикасында қалыптасқаны
белгiлi. Саяси экономия деген атауды алғаш рет француз меркантилистi Антуан де Монкретьен
өзiнiң «Саяси экономия бойынша трактат» 1615ж. деген еңбегiнде саудадағы мемлекет мүддесiн
көздейтiн шараларға қатысты қолданған болатын. Алайда экономикада сауда капиталы емес,
өнеркəсiптiк капитал үстемдiк ете бастаған өндiрiстiң индустриалдық сатысына көшу барысында
меркантилизм классикалық латынша classicus-үлгiлi саяси экономияға жол бердi. Капиталистiк
экономиканы тереңiнен зерттеп ұлттық байлықтың өсiмi туралы өз iлiмдерiн қалыптастырған
ағылшын саяси экономикасының көрнектi өкiлдерi қатарына Уильям Петти 1623-1687, Адам
Смит 1723-1790 жəне Давид Рикардо 1772-1823 жатады.
Ал кəсiпкерлiк (entrepzeneur) туралы алғашқы теориялық концепция француз экономистi
Ричард Кантильонның «'Коммерцияның жаратылысы туралы жалпы очерк» еңбегiнде кездеседi.
Мұнда кəсiпкерлiк тауарды өндiру мен өткiзуде белгiлi бiр тəуекел мен жауапкершiлiктi өз
мойнына алатын адам ретiнде қарастырылды. Кантильонның пiкiрiнше, кəсiпкерлердiң басты
ерекшелiгi олардың тұрлаусыз жағдайларда жұмыс iстеуi болып саналады.
ХVIII ғасырдың екiншi жартысында физиократтар кəсiпкерлiк ұғымының аясын кеңейте түстi.
Мысалы, Николас Бауде шаруашылық жүргiзушi субьектiлердiң əрекетiнiң жемiсi олардың
жаңашылдықтар мен менеджментке бейiмдiлiктерiне байланысты деп санады. Ол еңбек өнiмдiлiгiн
ұлғайтуда ғылым мен технологияның маңыздылығын ескертiп, жаңа енгiзiлiмдердi басқарудың
қажеттiлiгiн, сондай-ақ тəуекелдiк деңгейiн тек бiлiм арқылы төмендетуге болатындығын дəлелдi
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түрде сипаттады. Сонымен қатар ол өндiрiстi ұйымдастыру өнерi сияқты маңызды саланы игеруде
мемлекеттiк қолдаудың қажеттiлiгiн көрсете отырып, монополиямен күрес жəне салық жүйесiндегi
тəртiп мəселесiне көңiл қояды.
Ағылшын экономистi Адам Смит өзiнiң «Халық байлығының табиғаты мен себептерiн зерттеу» атты еңбегiнде негiзгi өндiрiс факторлары қатарына жердi, еңбектi, капиталды жатқызғанымен
4, кəсiпкерлiктiң рөлi туралы ештеңе айтпайды. Бұл олқылықтың орнын 1810 жылы Жан Батист
Сэй толтырды. Ол алғаш рет кəсiпкерлiктiң рөлi мен мəнiн негiзгi өндiрiс факторларының бiрi
дəрежесiне дейiн көтерiп, болашақта индустриалдық төңкерiспен қатар кəсiби менеджменттiк
төңкерiстiң де өмiрге енетiндiгiн болжады. Сэйдiң пiкiрiнше, «өндiрiс шеберлерiнiң бойында
мынадай қасиеттер болуы қажет: төлемге қабiлеттi, тəртiптi, сақ, адал жəне тұрақты, капиталды
тарта бiлу жəне несиенi уақытында қайтара бiлу, əдiлеттiлiк, бизнестi жете меңгерушiлiк, табандылық, тауарды өндiру əдiсi мен оның сұранысын нақты бағалай бiлу жəне т.б.» 4, 62-б..
Кəсiпкерлер əрқашан алдына қойған мақсаттарды жəне экономикалық көрсеткiштердi қадағалай отырып, керектi қызметкерлердi, қажет материалдарды, оны сатып алушыларды таба бiлуi
керек, сондай-ақ əкiмшiлiк ету мен басқару шеберлiгiне ие болуы қажет. Олар өнiмдi сатып алудан
бұрын, оның бағасы мен құнын дұрыс есептей бiлулерi тиiс. Демек, Жан Батист Сэй кəсiпкердi
қарапайым шаруашылық жүргiзушi адам емес, дарынды менеджер ретiнде көрсетiп тұр.
Қазiргi замандағы кəсiпкерлiктiң атасы ретiнде Йозеф Шумпетер жиi аталады. Шындығында
өзiнiң еңбегiнде 5 Шумпетер экономикалық дамудың негiзгi қорғаушы факторларының бiрi ретiнде кəсiпкерлiктiң ерекше дербес рөлiн атап көрсетедi. Ғылыми-техникалық прогресс саласындағы кейiнгi практикалық зерттеулер жаңашылдықтарды енгiзудегi кəсiпкерлiк функциясының
маңыздылығын көрсетiп берген Шумпетердiң көрегендiлiгiн толығымен дəлелдедi. Оның кəсiпкерлiк пен жаңашылдық концепциясы экономиканың дамуына үлкен үлес қосатыны белгiлi болғанымен, оның зерттеулерi бiрқатар объективтi себептерге байланысты жиырмасыншы ғасырдың
соңғы ширегiне дейiн өзiнiң оңды жалғасын таппады.
Қазiргi кезеңде синергетикада, «креативтi деструкцияның» шумпетерлiк теориясынан математикалық негiз табуға ұмтылған зерттеулер көбеюде А. Қаңтарбаеваның 6, А. Мұстафиннiң 7
жəне В. Радаевтың 8 еңбектерiнде кəсiпкерлiктiң теориясына қатысты эволюциялық тəсiлдi
пайдаланады.
Шумпетер бойынша кəсiпкерлiк əрекет - бұл қызмет те, кəсiп те емес, тəуекелшiл бизнес
арқылы жаңашылдықтарды рынокқа енгiзудiң сирек кездесетiн ерекше қабiлетi. Оның пiкiрiнше
кəсiпкер капиталист емес. Кəсiпкерлiк əрекет өзiнiң мазмұны бойынша жаңашылдық болып
саналғандықтан, ол экономикалық өсiм мен экономиканы бəсекелестiк тұрғыда қайта құрудың
тұрақты бастауы болып саналады. Йозеф Шумпетер кəсiпкерлердi жай алыпсатарлар мен саудагерлерге, инвесторларға қарағанда əр түрлi бағдарлар мен əрекеттердi байланыстыру арқылы жаңа
бизнес құратын əлеуметтiк-экономикалық жаңашылдар деп атайды. Ол кəсiпкерлiк еңбектiң
ерекшелiгi туралы ойын саралай келе, оның өндiрiс құралдары мен əр түрлi материалдардың жай
ғана жинақталуынан тұрмайтындығын, ол тауар мен жай ғана қызмет көрсетудiң жаңа түрлерiн,
өндiрiстiң жаңа əдiсiн, жаңа өткiзу рыногын, жабдықтаудың жаңа көздерiн жəне ұйымдастырудың
жаңа түрiн iздеп, енгiзу арқылы оларды тиiмдi қолданудан тұратындығын атап көрсеттi. Сонымен
қатар ол өз еңбегiмен осы уақытқа дейiн теңдесi болмаған пайда табады жəне ол кəсiпкерлiк пайда
деп аталады.
Қазiргi заманғы теорияларда кəсiпкерлiктiң жетi концепциясы бөлiп көрсетiледi:
1) Кəсiпкерлiктiң жеке тұлғалық қасиеттердi бағалау ұстанымындағы мектебi.
2) Кəсiпкерлiктiң психологиялық мектебi.
3) Кəсiпкерлiктiң классикалық мектебi.
4) Кəсiпкерлiктiң жетекшi ұстанымдағы мектебi.
5) Кəсiпкерлiктiң iшкi мектебi.
6) Кəсiпкерлiктiң маркетингтiк ұстанымындағы мектебi.
7) Кəсiпкерлiктiң менеджменттiк ұстанымындағы мектебi.
Қазақстандық белгiлi зерттеушi О. Сəбденнiң еңбегiнде осы мектептердiң түсiнiктемелерiне
сəйкес кəсiпорынның əрбiр даму кезеңiнде кəсiпкерлiкке қажеттi мiнез-құлықтар мен қабiлеттерге
сипаттама берiлген 2, 18-19 бб. кестенi қараңыз.
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Кəсiпкерлiк мектептердiң негiзгi концепциялары
Мектептiң
атауы
1. Жеке тұлғалық
қасиеттердi
бағалауды ұстанушы
2. Психологиялық
мектеп

Негiзгi
концепция
Кəсiпкер табиғи қабiлеттерге, сезiмдегi 6 қабілетке ие ерекше тұлға

Мiнез-құлық
жəне қабiлет
Сезiм сергектiк,
жiгерлiк, қажырлық

Кəсiпкерлер қызметiн ынталандыратын ерекше
қажеттiлiктерге, көзқарастарға ие, жетiстiктерге
жетуге жəне тəуекелге бейiм

3. Классикалық
мектеп

Кəсiпкерлiк үдерістiң негiзгi жаңартушылығын,
табыскерлiк мүмкiндiктерiн iздестiру.

Тəуекел қабiлеттiлiк,
жетiстiктерге құштарлық, құндылықтар
жүйесi
Жаңартпалық жəне
iскерлiк белсендiлiк

4. Жетекшiлiк
ұстанымдағы мектеп

Кəсiпкер – басқалардың қызметiн басқаратын
жəне ынталандыратын, басқаларды соңынан
ертетiн жетекшi «адам жанының сəулетшiсi»

Дəлелдеу, басқарушылық жəне жетекшiлiк

5. Кəспкерлiктiң
iшкi мектебi

Кəсiпкерлiк шеберлiк iр ұйымдарда қызмет
көрсету жəне өткiзу нарығын кеңейту мақсатында тəуелсiз құрылым бiрлiктерiн құруда
пайдаланылуы мүмкiн
Кəсiпкерлiк, өнiмдi бөлу жəне жаңартушылық
бөлу жəне жаңартушылық процестi ұйымдастыру арқылы сұранысты қанағаттандыру жəне
соңғы тұтынушылардың сұранысы мен қажеттi
тiлектерiндегi өзгерiстердi тоқтаусыз iздестiру
процесi ретiн де қарастырады
Кəсiпорынды кəсiби басқаратын адамдарды
басқарудың барлық қызметтерiне үйретуге
болады.

Ашылған мүмкiндiктердi, оңтайлы шешiмдердi қабылдау қабiлеттiлiгi
Маркетингтiк талдау,
нарықтық əлеуеттi
зерделеу

6. Маркетингтiк
ұстанымдағы мектеп

7. Менеджменттiк
ұстанымдағы мектеп

Өндiрiстi, еңбектi,
қаржы қорларын
басқару

Кəсiпорын
сатысы
Кəсiпорынды
қалыптастыра
бастау
Кəсiпорынның
қалыптасу бастамасы
Кəсiпорынның
қалыптасу бастамасы
Өсу жəне жетiлу
сатысы
Жетiлу сатысы

Өсу жəне жетiлу
сатысы

Өсу жəне жетiлу
сатысы

Кестеде көрсетiлгендей, əрбiр мектептiң кəсiпкерлiк пен кəсiпкерлiк қызмет жайында өзiндiк
көзқарастары бар. Бiр мектеп кəсiпкердiң жеке тұлғалық қасиеттерiне баса назар аударса, екiншiсi
кəсiпкерлiктi жаңа кəсiпорын құру мүмкiндiктерiн табуымен байланыстырады, үшiншiсi кəсiпкерлiк əрекеттi жетекшiлiк ету тəсiлдерi мен əдiстерiн үйрету арқылы жақсартуға болады деп санайды. Кейбiрi маркетингтiк ұстанымды қолдаса, келесiлер менеджментке басымдылық бередi. Бұл
көзқарастардың қайсысы тиiмдi Бұл сұрақтың нақты жауабы жоқ, себебi мектептердiң əрқайсысы
тұтастай алғанда кəсiпкерлiк феноменiн сипаттайтын бiр ғана құбылыстың əртүрлi қырларын
көрсетедi.
Сонымен кəсiпкерлiк ұғымы өзiнiң пайда болған кезiнен бастап бүгiнге дейiн осындай эволюциялық жолдан өттi. Ендi кəсiпкерлiктiң түрлерiне, типтерiне, атқаратын функцияларына тоқталайық.
Кəсiпкерлiктi өзiнiң ауқымына жəне əрекетiнiң сипатына қарай екiге жiктеуге болады. Ауқымына қарай, индивидуалды жеке кəсiпкерлiк жəне ұжымдық коллективтiк кəсiпкерлiк деп бөлiнедi. Индивидуалды кəсiпкерлiк бiр адамның немесе оның отбасының кез-келген жасампаздық
əрекетi сауда дүңгiршiктерiн, аптекаларды, қызмет көрсету бекеттерiн жəне т.б. ашу. Бұл жерде
жауапкершiлiктi кiм алатыны белгiлi. Ұжымдық кəсiпкерлiкте немесе ортақ үлестi меншiкке
негiзделген фирмаларда тəуекелмен байланысты жауапты шешiмдердi бiрнеше адамдар серiктестiктердiң мүшелерi, акционерлер қабылдайды. Кəсiпкерлердiң əртүрлi мiндеттерiн адамдардың
əртүрлi топтары атқарады, мысалы басқару шешiмдерiн директорлар, менеджерлер қабылдайды.
Ал өзiнiң сипаты жағынан кəсiпкерлiк əрекеттiң бiрнеше формалары болады. Коммерциялық
емес кəсiпкерлiк баю мақсатында өнiмдердi сатумен байланыстырылмайды. Мұндай филантропиялық əрекеттi əртүрлi қайырымдылық жəне мəдени-ағартушы ұйымдар жүргiзедi. Мысалы,
АҚШ отбасыларының 3/4-i, осы мақсаттарға жарна төлейдi. 1980-жылдары бұл жарна əрбiр отбасына шаққанда жылына, орташа есеппен, 790 долларды құрады. Олардың үлесiне қайрымдылық
қорларының барлық құралдарының 90  құраса, ал 5 -ы корпорациялардан түстi 9, 206 б..
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Коммерциялық əрекет, немесе бизнес – кiрiс əкелетiн iс. Оның құрамына:
- өндiрiстiк емес бизнес - кəсiби спорт, концерттiк қызмет жəне т.б;
- сауда бизнесi – сауда кəсiпорындарында;
- қызмет көрсету саласындағы бизнес, мысалы туристiк сервис, заңгерлiк кеңес;
- өндiрiстiк бизнес - өнеркəсiп, ауыл шаруашылық, құрылыс жəне т.б. кəсiпорындардағы кiрiс
əкелетiн əрекет кiредi.
Кəсiпкерлiк кез-келген шаруашылық жүйесiнде көрiнедi. Ол мемлекеттiк кəсiпорындарда да
көрiнiс таба алады. Бiрақ бұл жерде шаруашылық жетекшiсiнiң бастамасы жоғары тұрған органдардың бұйрықтары мен инструкцияларының қатаң шеңберiмен тұмшаланады.
Нарық рынок жағдайында кəсiпкерлiктiң мүлдем өзге типi ғана табыс əкеледi. Əрбiр
адамның өмiрi үшiн ауа қандай қажет болса, мұнда да кəсiпкер-бизнесмен үшiн оның шаруашылық
əрекетiнiң еркiндiгi аса маңызды. Бұл өзiне тиесiлi немесе жалға берiлген мүлiктi пайдалану еркiндiгi. Бұл – қалай өндiру, ұсынушылар мен тұтынушыларды таңдау, бағаны белгiлеу, салықтарды
төлегеннен қалған пайданы жұмсау жəне өзге де өндiрiстiк мəселелердi шешу еркiндiгi.
Ешкiмге бағынбайтын ұсақ кəсiпкер барлығынан да тəуелсiз, еркiн деген пiкiр қалыптасқан.
Алайда негiзгi позициялар iрi кəсiпорындарға тиесiлi қазiргi экономика жағдайында бұл бос қиял
ғана. Танымал американдық ғалым Дж.Гэлбрейт былай деп жазады «… майда кəсiпкер қатаң
еркiндiктiң адамы ретiнде дəрiптеледi. Принципте де, тiршiлiк үшiн кескiлескен күрес практикасында да бұл тəуелсiздiктiң шектеулi екендiгi аңғарылмай қалады. Көбiне бұл еркiндiк үйректер
өлгенше шұқылап тастаған адамның еркiндiгi» 10, 107- 108 бб..
Қазiргi жағдайда дамыған елдерде кəсiпкерлiк əрекеттiң барлық түрлерi бiршама өсiп,
кəсiпкерлiк төңкерiс жүзеге асты. Бұл жетiстiк мемлекеттiк кəсiпорындардың жекешелендiрiлуi
əсерiнен орын алды. Соңғы 20 жылда Жапонияда кəсiпкерлердiң саны 2 есе, АҚШ-та 2,5 есе
ұлғайды. Осыған орай қазiргi бизнесмендердi қалыптастыратын ұйымдардың торабы кеңейдi
кəсiпкерлердi дайындайтын əртүрлi орталықтар мен мектептер, өндiрiстi ұйымдастыру мен
технологияның, техниканың соңғы жетiстiктерiн мұқият үйрететiн жаңашылдық парктар.
Кəсiпкерлiк əрекеттiң кеңеюi мен жетiлуi бизнес ұйымдастырушылары атқаратын қызметтердiң маңызының артуымен тiкелей байланысты.
Əлемдiк экономикалық əдебиетте кəсiпкердiң үш функциясы бөлiп көрсетiледi. Оның бiрiншiсi - ресурстық функция. Кез-келген шаруашылық əрекет үшiн объективтi факторлар да өндiрiс
құралдары, субъективтi факторлар да жеткiлiктi бiлiмi мен шеберлiгi бар қызметкерлер қажет.
Екiншiсi - ұйымдастырушылық функциясы. Оның мəнi алға қойған мақсатқа жетудiң дұрыс
жолын табуға ықпал ететiндей өндiрiс факторларын бiрiктiру жəне жинақтау.
Кəсiпкерлердiң үшiншi функциясы ұйымдастырушылық- шаруашылық жаңашылдықтармен
байланыстағы шығармашылық функциясы. Бұл функцияның маңызы қазiргi ғылыми-техникалық
прогресс пек бəсекелестiктiң дамуы жағдайындағы бизнес үшiн күрт өстi. Жаңашылдыққа инновацияға, өндiрiске жаңалық енгiзуге байланысты функциялардың өсуiне орай кəсiпкерлiк үшiн
жаңа экономикалық климат калыптасты. Техника мен технологияның жаңалықтарын енгiзумен
айналысатын венчур бизнесi немесе ғылыми-техникалық даярлықтар рыногы тез өстi. Кəсiпкерлiктiң ақпараттық инфраструктурасы жетiлдi - мемлекеттiк органдарда пайдалы ақпараттарға
қол жеткiзу кеңейдi, патенттiк–лицензиялық қызмет бекiдi, электронды-есептеуiш машиналардың
көмегiмен жинақталған банктық ақпараттық мəлiметтердiң торабы дамыды жəне т.б.
Қазiрдiң өзiнде дамыған елдерде ХХI ғасырдағы кəсiпкерлiктiң перспективалық бағыттары
анықталып қойған. Мысалы, Жапонияда ақпараттық бизнеске басымдылық берiлсе, Германияда,
Ұлыбританияда жəне Францияда өнеркəсiптiк технология басымдылыққа ие. АҚШ-да қызметкерлердiң интеллектуалдық деңгейiн, олардың бiлiмi мен квалификациясын арттыру басты
назарда, өйткенi бизнестiң технологиялық потенциалы осыған байланысты.
Бiз кəсiпкерлiктiң экономикалық негiздерiне, түрлерiне типтерi мен функцияларына, оның
даму эволюциясы мен теориялық негiздерiне шолу жасадық. Ендi экономика мен этиканың,
кəсiпкерлiк пен моральдың, нарық пен адамның құндылықтық бағдарларының арақатынасын
қарастырамыз.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ПОНЯТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
А. Т. Абдираманова
Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, Кызылорда, Казахстан
Ключевые слова: постиндустриализм, предпринимательство, предпринимательская культура, производство, средний и малый бизнес, труд, хозяйство, экономическая культура.
Аннотация. Участившиеся глобальные кризисы оказывают большое влияние на внутреннее положение
отдельно взятых стран. Особую чувствительность к разного рода трансформациям проявляет экономическая
сфера. Способность противостояния каждого государства к таким вызовам определяется его экономическим
и финансовым потенциалом. Современные экономические потрясения охватывают не только финансовый, но
и производственный сектор. Экономический дисбаланс приводит к социальной неустойчивости. С целью
предотвращения таких последствий каждая страна, в том числе и Казахстан должен развивать средний и
малый бизнес, сформировать свою собственную национальную предпринимательскую культуру. А это
требует переосмысления некоторых культурологических аспектов предпринимательской культуры.
Поступила 10.02.2016 г.
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