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Жартай Жанибек Маратулының 6D050600 – «Экономика» мамандығы 

бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алуға ұсынылған 

«Жастар кәсіпкерлігі ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру факторы ретінде: синергетикалық әсерлер және өсу тетіктері» 

атты диссертациялық жұмысының  

 

АННОТАЦИЯСЫ 

 

 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстан экономикасындағы 

нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен жетілуі жағдайында өнеркәсіп пен 

кәсіпкерліктің барлық қызметінің бағыттары түбегейлі өзгерді. 
Бүгінгі таңда кәсіпкерлік пен өнеркәсіптің жоғары бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету мәселесі экономикалық дағдарыстан және қазіргі орын алып 

жатқан постпандемиялық кезеңнен шығудың негізгі бағыттарының бірі 
болып табылады. Тауар және қызметтер нарықтарындағы, кәсіпкерлік 
саласында бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету елдің экономикалық 
қауіпсіздігінің негізіне айналды. Осыған сүйене отырып, Қазақстан 

экономикасы дамуының қазіргі кезеңінің басым бағыттарының бірі ретінде 
кәсіпкерлік пен өнеркәсіптің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің 

мемлекеттік стратегиясы жасалуы керектігін куәландырды. 

Кәсіпкерлік секторының рөлін күшейту, әсіресе COVID-19 коронавирус 
пандемиясы кезінде және кейінгі кезеңде Қазақстан экономикасын 

дамытудың басым бағыттарының бірі болып отыр. Шағын бизнес неғұрлым 

бейімді болса, соғұрлым серпінді сыртқы ортаның өзгеруіне жылдам әрекет 
етеді, экономиканың инновациялық әлеуетін дамытуға, ғылыми зерттеулерді 
коммерцияландыруды жүзеге асыруға және инновациялық технологияларды 

енгізуге белсенді ықпал етеді. Ал шағын кәсіпкерлікті дамытумен жастар 
айналысса, экономикалық және әлеуметтік әсерлердің, ұлттық экономиканың 

мультипликативті және акселеративті индикаторларының екі есе өсуін 

байқауға болады. 

Жастар кәсіпкерлігін, әсіресе оның инновациялық түрін қарқынды 

дамыту ұлттық экономиканы жаңғыртудың және оның постпандемиялық 
кезеңде жетілдіру және оның өсуінің инвестициялық-инновациялық 
мультипликациясының негізгі детерминанты болып табылады. Жастар 
кәсіпкерлігі (қоғамның неғұрлым белсенді, креативті, рефлексирлейтін бөлігі 
ретінде жастардың әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктеріне байланысты) 

сыртқы ортаның өзгерістеріне неғұрлым икемді және сезімтал болып 

табылады, бұл экономиканың инновациялық әлеуетін іске асыруға, 
инновацияларды коммерцияландыруға және инновациялық технологияларды 

енгізуге ықпал етеді. 
Бірақ, елдегі пандемия кезеңінен кейінгі әлеуметтік-экономикалық 

ахуалдың нашарлауы, жастар кәсіпкерлігі саласында шаруашылық қызметті 
реттейтін нормативтік-құқықтық базаның жетілдірілмеуі, әкімшілік 
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кедергілер, салық мәселелері, жастарға инвестициялық ресурстардың 

қолжетімсіздігі жастар бизнесін жүргізуді жиі қиындатады. Онымен қоса, 
мемлекеттік статистиканың мәліметтері бойынша жастардың үштен бірі 
жұмыспен қамту орталығында жұмыссыз ретінде тіркелген. Бұдан басқа, 
күрделі іргелі және қолданбалы зерттеулерді талап ететін 

ұйымдастырушылық-экономикалық және институционалдық сипаттағы 

жастар кәсіпкерлігін дамытудың басқа да бірқатар проблемалары бар. 
Өйткені жастар кәсіпкерлігінің қазіргі заманғы тетігін негіздеу үшін оның 

қалыптасуы мен дамуының жалпы параметрлерін анықтау қажет. 
Авторлардың пікірінше, белгіленген проблемаларды мемлекет, тұтынушылар 
және кәсіпкерлік субъектілері мүдделерінің оңтайлы үйлесуін қамтамасыз 
ету кезінде ғана шешуге болады. 

Қазақстандағы жастар кәсіпкерлігінің ұлттық экономиканың бәсекеге 
қабілеттілік проблемаларына әсер етуі және өтпелі кезеңнің ерекшелігіне 
деген қызығушылық, сондай-ақ жастар кәсіпкерлігі мен оның бәсекеге 
қабілеттілікті реттеудің әдістемесі, әдіснамасы және тәжірибесі саласындағы 

ғылыми білімнің жетіспеушілігі диссертациялық зерттеу тақырыбының 

өзектілігін анықтады. 

Мәселенің ғылыми әзірлену дәрежесі. Экономикалық теорияның 

классиктері А. Смит, Д. Рикардо, Й. Шумпетер, А. Маршалл, Э. Чемберлин, 

Ф.А. Хайек, сондай-ақ қазіргі шетелдік және ресейлік ғалымдар М. 

Гельвановский, В. Жуковская, И. Торфимова, Л.С. Шеховцева, П. Друкер, 

Г.Л. Азоев, М. Коултер, А.Н. Захаров, Т.У. Шульц, П. Бергер және т.б., 

отандық экономистер Сағадиев Қ.Ә., Саханова Г.Б. және т.б. кәсіпкерлік 
саласының қалыптасуына және қызмет ету мәселелерін әзірлеуге 
зерттеулерін арнаған. 

Алайда қазіргі заманғы зерттеулерде ұлттық экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігін жоғарылату факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін құру және 
дамыту ерекшеліктері жеткілікті зерттелмеген, оның даму факторларына 
және басқару жүйесін жетілдіру бойынша әдістемелерге толық көлемде баға 
берілмеген, бұл зерттеу тақырыбын, оның объектісі мен пәнін таңдауға 
себепші болды. 

Диссертациялық зерттеудің мақсаты болып әлемдік және отандық 
тәжірибедегі жастардың бизнес белсенділігінің ерекшеліктерін, трендтері 
мен синергетикалық әсерлерін әдіснамалық және эмпирикалық зерттеу 
негізінде Қазақстан экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін дамытуды жандандырудың кешенді 
тетігін әзірлеу табылады. 

Диссертациялық зерттеу міндеттері. Қойылған мақсатты іске асыру 
келесі міндеттерді шешу қажеттілігін шарттады: 

- ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің теориялық негіздері 
және оның факторларын қорытындылау; 

- жастар кәсіпкерлігін дамытудың ерекшелігі мен факторларын анықтау; 



3 

 

- жастар кәсіпкерлігінің типологизациясы және оның дамыған нарықтық 
ортадағы генезисін зерттеу; 

- Қазақстандағы ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін дамытудың нормативтік-құқықтық 
базасын зерделеу; 

- Қазақстандағы жастар кәсіпкерлігін дамытудың сандық және сапалық 
параметрлерін талдау; 

- жастар кәсіпкерлігі субъектісінің әлеуметтік-экономикалық портретін 

анықтау; 
- ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторы ретінде 

жастар кәсіпкерлігін қолдаудың қолданыстағы институционалдық тетігін 

бағалау; 
- ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторы ретінде 

жастар кәсіпкерлігін қолдаудың қолданыстағы қаржылық тетігін зерттеу; 
- дамыған нарықтық ортада жастар кәсіпкерлігін қолдаудың шетелдік 

тәжірибесін жүйелеу; 
- Қазақстандағы ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін қолдаудың ұйымдастырушылық-
экономикалық тетігін жетілдіру жолдары; 

- Қазақстан Республикасында жастар кәсіпкерлігін дамыту және қолдау 
жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның моделін ұсыну; 

- ұсынылған мемлекеттік бағдарлама моделіндегі жастар кәсіпкерлігінің 

синергетикалық әсерін бағалау әдістемесін ұсыну. 
Диссертациялық зерттеудің нысаны жастар кәсіпкерлігі болып 

табылады. 

Диссертациялық зерттеудің пәні болып ұлттық бәсекеге қабілеттіліктің 

даму факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін дамыту жағдайларын 

қалыптастыру кезінде туындайтын әлеуметтік-экономикалық қатынастар 
табылады. 

Диссертациялық жұмыстың ғылыми жаңалықтары. Ғылыми 

жаңалығы бар ең маңызды нәтижелерге мыналар жатады: 

1) Ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілік факторларының 

жіктелуінің авторлық нұсқасы ұсынылады, бұл жіктелімде кәсіпкерлік пен 

инновациялар басым факторлар ретінде ерекшеленеді. Осының нәтижесінде 
көрсетілген факторлар бойынша жастар кәсіпкерлігін дамыту қажеттілігі де 
артып келеді.  Жастар кәсіпкерлігі әдістемелік плюрализм мен дәстүрлі 
дуализм тұрғысынан зерттеліп, имманенттік әлеуметтік және экономикалық 
сипаттамалары анықталған. Объекттік детерминанта - кәсіпкерлік - 

әдіснамалық плюрализм тұрғысынан зерттелген, бұл оның генезисін әртүрлі 
экономикалық тұжырымдамалар аясында бақылауға мүмкіндік береді. 
Субъекттік детерминанта - жастар - әлеуметтік әлеуетте жинақталған оның 

имманентті әлеуметтанулық компоненттерін және бизнес-белсенділікте 
көрінетін экономикалық сипаттамаларын анықтай отырып, пәнаралық 
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дуализм тұрғысынан зерттелді. Жастар кәсіпкерлігінің ерекше функциялары 

анықталды және жастар кәсіпкерлігіне авторлық анықтама берілді. 
2) Жастар кәсіпкерлігінің факторлық ерекшелігі эндогендік және 

экзогендік факторлар жүйесінің болуымен сипатталды. Қолданбалы жастар 
кәсіпкерлігі аясында екі түрі бөлінді: дәстүрлі және инновациялық. Жастар 
кәсіпкерлігінің нысандары инновациялылық дәрежесі, компаниялардың 

өмірлік циклінің сатылары, жас кәсіпкерлердің жасы, бизнеске кіру типі 
бойынша құрылымдалды және жіктелді. Жастар кәсіпкерлігінің дәстүрлі 
түрінің эволюциялық иерархиясы стихиялық субъектіден инновациялық 
субъектіге көшумен ерекшеленді. 

3) Қазақстанда кәсіпкерлік заңнаманы зерделеу нәтижесінде жастар 
кәсіпкерлігі үшін дербес заңдар мен нормалар блогының жоқтығы 

анықталды. Осыған байланысты Кәсіпкерлік кодекске қосымша 
толықтырулар енгізу ұсынылады: "жастар кәсіпкерлігі", "жастар 
кәсіпкерлігінің субъектілері" және "жас кәсіпкер" ұғымдарының жас шегін 

белгілей отырып, заңнамалық түрде айқындау; жастар кәсіпкерлігін 

қолдаудың институционалдық (оның ішінде инфрақұрылымдық), қаржылық, 
қаржылық емес (ақпараттық) шараларын бекіту; жастар кәсіпкерлігі 
субъектілерінің бірыңғай тізілімін және олардың статистикалық есебін 

жүргізуді, сондай-ақ жастардың бизнес-идеялары мен жобаларының 

дерекқорын қалыптастыруды қамтамасыз ету. 
4) Қазақстандағы жастардың әлеуметтік-экономикалық субъектісіне 

кешенді сипаттама берілді және жастар кәсіпкерлігіне, оның сандық және 
сапалық параметрлеріне, даму тиімділігіне және экономиканың өсуін және 
оның инновациялық икемділігін сипаттайтын негізгі макроэкономикалық 
индикаторларға әсерін бағалауға жүйелі талдау жүргізілді. Салыстырмалы 

корреляциялық талдау нәтижесінде макроэкономикалық индикаторларға 
жастар саны мен жас кәсіпкерлердің санының әсер ету динамикасын осы 

көрсеткіштер мен жас кәсіпкерлер саны арасында неғұрлым тығыз 
байланысы (Спирмен коэффициенттері негізінде) анықталды. 

5) Әлеуметтік сауалнама негізінде жастар кәсіпкерлігі субъектісінің 

әлеуметтік-экономикалық портреті анықталды (әлеуетті, әрекеттегі және 
жұмыс істеп тұрған жас кәсіпкерлер). Әлеуметтік зерттеу нәтижелері 
сауалнамаға қатысқан барлық фокус-топтарда кәсіпкерлік қызметпен 

айналысуға жоғары қызығушылық пен дайын екендіктерін көрсетті. 
Сауалнама барысында анықталған жастардың бизнес-белсенділігін тежейтін 

мәселелер жастар кәсіпкерлігін қолдаудың институционалдық және 
қаржылық тетіктерін белсенді пайдалануды талап етеді. 

6) Қазақстанда ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату 
факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін дамытуды институционалдық және 
қаржылық қамтамасыз етудің қолданыстағы моделінің негізгі құрамдас 
бөліктері және олардың экономикалық, функционалдық тиімділігінің негізгі 
параметрлері анықталды. Жүргізілген талдау жастар кәсіпкерлігін дамытуды 

және жандандыруды жүйелі (кешенді) қолдаудың жоқтығы анықталды, оның 
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ішінде бағдарламалық-нысаналы тәсілдің болмауы (атап айтқанда, жастар 
кәсіпкерлігін дамытудың арнайы мемлекеттік бағдарламасының болмауы); 

жастар кәсіпкерлігін дамытуды мамандандырылған қолдаудың 

институционалдық құралдарының және қаржылық құралдардың шағын 

ауқымының болуы (оның ішінде жастар кәсіпкерлігін қолдаудың арнайы 

қорының болмауы); жастар кәсіпкерлігін қолдау және жандандыру 
саласында мемлекеттік, қоғамдық және мемлекеттік емес институционалдық 
сегменттер арасындағы тиімді келісілген ведомствоаралық өзара іс-
қимылдың болмауы. 

7) Бизнес-секторды қалыптастыру мен дамыту индикаторларынан 

тұратын халықаралық рейтингтердің көрсеткіштерін (Doing Business, World 

Economic Forum, The Heritage Foundation және т.б.) талдай отырып, 

жастардың бизнес-белсенділігін қолдаудың әлемдік тәжірибесі жинақталды. 

Тиісті әлемдік практикаларды талдау жастар кәсіпкерлігін қолдау мен 

жандандырудың үш бағытын бөліп көрсетуге мүмкіндік берді: 
жұмыссыздықты қысқарту және әлеуметтік бейімдеу тәсілі ретінде қолдау 
бағыты; макроэкономикалық конвергенция тәсілі ретінде жастар 
кәсіпкерлігін жандандыру бағыты; инструменталды триададан тұратын 

жастардың бизнес-белсенділігін конгломераттық жандандыру бағыты: 

институционалдық жандандыру, қаржылық жандандыру және қаржылық 
емес (ақпараттық) жандандыру. 

8) Жүргізілген талдаудың, эксперттік көзқарастар және тәжірибені 
зерттеу негізінде басқарудың жобалық тәсілдемесін қолдана отырып, жастар 
кәсіпкерлігін дамыту мен жетілдіру жолдары ұсынылып, 2021-2025 жылдарға 
арналған Қазақстан Республикасының жастар кәсіпкерлігін дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасының моделі (жұмыс нұсқасы) әзірленді. Жобалық 
тәсілдеме жастар кәсіпкерлігін дамытудың мемлекеттік бағдарламасының 

моделінде (жұмыс нұсқасында) негізгі 4 жобаны (бағытты), мақсаттарды, 

міндеттерді, негізгі бағыттарды мен мақсатты индикаторларды құрастыруға 
мүмкіндік берді. 

9) Ұсынылған мемлекеттік бағдарламаның моделіндегі жастар 
кәсіпкерлігінің ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігіне 
синергетикалық әсерін бағалау үшін әдістеме және көрсеткіштер жүйесі 
әзірленді. Жастар кәсіпкерлігінің дәстүрлі және инновациялық типтерінің 

мультипликативтік және акселеративтік әсерлеріне, сондай-ақ олардың 

инвестициялық-инновациялық мультипликация және экономикалық өсудің 

акселерациясы тетігіндегі синергетикалық үлесіне баға берілді. 
Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер. Жүргізілген зерттеу 

нәтижесінде қорғауға автор әзірлеген келесі ережелер шығарылады: 

− ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілік факторларының 

иерархиясында жастар кәсіпкерлігін бөліп көрсету арқылы оның объекттік 
және субъекттік детерминанттары, әлеуметтік және экономикалық 
сипаттамалары, ерекше функциялары нақтыланып, авторлық анықтамасы 

берілді; 
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− жастар кәсіпкерлігінің типологизациясы жүзеге асырылды, 

эволюциялық иерархияны анықтай отырып, оның түрлері мен нысандары 

жіктелді; 
− Қазақстанда жастар кәсіпкерлігінің жұмыс істеуінің заңнамалық 

базасы нақтыланды және нысаналы мақсатын, базалық құралдарды және 
институционалдық ықпал ету субъектілерін жүйелендіре отырып, оны 

институционалдық қамтамасыз етудің бағыттары нақтыланды; 

− Қазақстандағы жастардың әлеуметтік-экономикалық субъектісіне 
кешенді сипаттама берілді және жастар кәсіпкерлігіне, оның сандық және 
сапалық параметрлеріне, даму тиімділігіне және экономиканың өсуін және 
оның инновациялық икемділігін сипаттайтын негізгі макроэкономикалық 
индикаторларға әсерін бағалауға жүйелі талдау жүргізілді; 

− әлеуметтік сауалнама негізінде жастар кәсіпкерлігі субъектісінің 

әлеуметтік-экономикалық портреті анықталды (әлеуетті, әрекеттегі және 
жұмыс істеп тұрған жас кәсіпкерлер); 

− Қазақстанда ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін жоғарылату 
факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін дамытуды институционалдық және 
қаржылық қамтамасыз етудің қолданыстағы моделінің негізгі құрамдас 
бөліктері және олардың экономикалық, функционалдық тиімділігінің негізгі 
параметрлері анықталды; 

− бизнес-секторды қалыптастыру мен дамыту индикаторларынан 

тұратын халықаралық рейтингтердің көрсеткіштерін (Doing Business, World 

Economic Forum, The Heritage Foundation) талдай отырып, жастардың бизнес-
белсенділігін қолдаудың әлемдік тәжірибесі жинақталды; 

− жүргізілген талдаудың, эксперттік көзқарастар және тәжірибені 
зерттеу негізінде басқарудың жобалық тәсілдемесін қолдана отырып, жастар 
кәсіпкерлігін дамыту мен жетілдіру жолдары ұсынылып, 2021-2025 жылдарға 
арналған Қазақстан Республикасының жастар кәсіпкерлігін дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасының жұмыс нұсқасы әзірленді; 
− ұсынылған мемлекеттік бағдарлама моделіндегі жастар 

кәсіпкерлігінің экономиканың өсу және жаңғырту қарқынына 
синергетикалық әсерін бағалау үшін әдістеме және көрсеткіштер жүйесі 
әзірленді. 

Диссертациялық жұмыстың теориялық маңыздылығы автордың 

негіздеген ғылыми ережелері мен тұжырымдамалық тәсілдері жастар 
кәсіпкерлік үдерістерін, сондай-ақ оның стратегиялық даму бағыттарын 

терең түсінуге мүмкіндік береді. Зерттеудің түйіндейтін элементтері жастар 
кәсіпкерлігін дамытудың оңтайлы модельдері, Қазақстанда қолданыстағы 

бағдарламалар мен даму параметрлерін бағалау, отандық кәсіпкерлік жүйенің 

жұмыс істеу проблемалары үшін база бола алады. 

Зерттеу нәтижелерінің тәжірибелік маңызы диссертацияның 

қорытындылары жастар кәсіпкерлігін дамыту жобаларының портфелін, 

жастар кәсіпкерлігі саласындағы мемлекеттік саясаттың Стратегиясын 

әзірлеу кезінде; республика және өңірлер деңгейінде инновациялық дамудың 
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кешенді бағдарламаларын әзірлеу кезінде; мақсатты бағдарламалар мен 

жобаларды, сондай-ақ кәсіпкерлікті дамытудың Жергілікті инновациялық 
жүйелерін негіздеу үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Диссертациялық зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздері 
отандық және шетелдік экономист ғалымдардың еңбектері; ҚР заңнамалық 
және өзге де нормативтік құқықтық актілері; мерзімдік экономикалық 
баспасөз материалдары; Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитетінің статистикалық және талдамалық 
деректері; аналитикалық материалдар және мамандардың сараптамалық 
бағалары; интернет желісіндегі зерттелетін мәселе бойынша ақпараттық 
ресурстар болды. 

Зерттеу барысында позитивті, нормативтік, салыстырмалы және жүйелік 
талдау, синтез, жинақтау және ғылыми абстракция әдістері, сондай-ақ 
математикалық-статистикалық әдістер кешені қолданылды: деректерді 
ұсынудың кестелік және графикалық әдістері, абсолюттік, салыстырмалы 

және орташа шамаларды талдау әдістері, динамика қатарын талдау, 
құрылымдық талдау, өзара байланысты талдау, индекстік әдіс 

Зерттеудің негізгі ережелері мен нәтижелерін енгізу. Диссертациялық 
жұмыстың тақырыбы бойынша автор 18 ғылыми жұмыс ашық баспаға 
шығарды, жалпы көлемі 12,25 б.т., соның ішінде "Scopus" деректер базасына 
кіретін "Entrepreneurship and Sustainability Issues" (квартиль - Q1, процентиль 
- 98) халықаралық ғылыми басылымда бір мақала (көлемі 1,7 б.т.), Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған тізімге кіретін 

журналдарда алты мақала (көлемі 5,8 б.т.), отандық және шетелдік 
халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар жинақтарында он бір 
мақала (көлемі 6,45 б.т.) жарияланды. 

Диссертациялық зерттеудің негізгі ережелері ашық басылымдарда 
сынақтан өткізіліп, аймақтық және республикалық деңгейде жастар 
кәсіпкерлігін дамуын қолдау шараларын жетілдіру үшін ғылыми-әдістемелік 
негіз бола отырып, «Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды 

университеті» КеАҚ-ның экономика және халықаралық бизнес кафедрасына 
қарасты «Кәсіпкерлік және жобаларды басқару», «IT-кәсіпкерлік және 
цифрлық экономика» және «Бизнес-аналитика және бизнес-консалтинг» 

инновациялық білім беру бағдарламаларына «Кәсіпкерлік және стартаптар» 

пәні енгізілді, диссертациялық зерттеу нәтижелері «Академик Е.А. Бөкетов 
атындағы Қарағанды университеті» КеАҚ-ның Жастар кәсіпкерлігі 
орталығының, Ғылым және коммерциаландыру басқармасының «Buketov 

Business and Innovation Hub» технологияларды коммерциаландыру офисінің 

қызметтерінде апробациядан өткізіліп, тәжірибеге енгізілді, 2017 және 2019 

жылдары аралығында диссертациялық зерттеудің тақырыбы курстар мен 

қонақ дәріс сабақтары «А. Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті» 

АҚ-ның және Беларусь Республикасының Гомель қаласындағы Беларусь 
сауда-экономикалық университетінің тәжірибелік қызметінде енгізіліп, 2019 
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жылдың 5-16 қазаны айында Erasmus+ халықаралық бағдарламасы бойынша 
«602681-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBY-ACPALA - Social Entrepreneurship 

Heroes» халықаралық жобасы шеңберінде Аргентина Республикасының 

Росарио-Санта-Фе қаласында өткізілген біліктілікті жоғарылату курстары 

мен Қазақстан Республикасының кәсіпкерлікті дамыту бойынша тәжірибесін 

ұсыну есебі баяндалды, 2018, 2019 және 2020 жылдары «Enactus Qazaqstan» 

халықаралық студенттік кәсіпкерлік, стартаптар және инновациялар 
конкурсының шеңберінде «Enactus Buketov University» тобымен 5 астам 

стартап жобаларының тұсауы кесіліп, көрсетілімі ұйымдастырылды, 2019 

жылдың 12 желтоқсанында Нұр-Сұлтан қаласындағы Қазақстан Халықтар 
Ассамблеясы өткізген «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың қоғамдық келісім мен жалпыұлттық бірліктің 

қазақстандық моделі» атты үздік ғылыми жобалардың республикалық 
конкурсында диссертациялық зерттеу нәтижелері ұсынылып, 1 орынға 
иеленді, 2019 жылдың 23 мамырында Нұр-Сұлтан қаласындағы Л.Н. Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінде өткізілген жас ғалымдардың 

республикалық конгрессінде диссертациялық зерттеу тақырыбы бойынша 
баяндама жасалды, 2019 жылдың 18-20 қараша айында Нұр-Сұлтан 

қаласындағы Nazarbayev University өткен NURIS - Central Asia Start-Up Show 

инкубациялық және акселерациялық бағдарламалары стартап-жобаларының 

бірінші халықаралық көрсету күнінің финалында университетіміздің 3 

стартап жобаның көрсетілімі жасалып, 2020 жылдың 20 ақпанында Нұр-
Сұлтан қаласындағы Astana IT University өткізілген жаңа мамандықтар 
форсайт-сессиясында баяндама жасалды, ҚР «Атамекен» ҰКП өткізген 80 

академиялық сағаттық «Кәсіпкерлік негіздері» курсы оқытушысының кәсіби 

біліктілігін дамыту» жоғары оқу орындары оқытушыларының біліктілігін 

арттыру курсынан өткендігі туралы сертификат алынды, 2019 жылы 

республикалық «Start-Up Bolashak» стартаптар конкурсында, халықаралық 
"Кәсіпкерлік және жастар" стартаптар конкурсында, республикалық пәндік 
олимпиадаларында нәтижелер апробациядан өткізіліп, зерделенді және 
енгізілді. 

Диссертациялық зерттеудің құрылымы мен көлемі. Диссертация 
кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен 

және қосымшалардан тұрады. Диссертация 16 кестеден, 17 суреттен, 13 

қосымшадан және 229 атаудан тұратын қолданылған әдебиеттер тізімінен 

тұрады. 

«Жастар кәсіпкерлігі ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру факторы ретінде» атты бірінші бөлімде автормен ұлттық 
экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің теориялық негіздері және оның 

факторларын қорытындылау; жастар кәсіпкерлігін дамытудың ерекшелігі 
мен факторларын анықталды; жастар кәсіпкерлігінің типологизациясы және 
оның дамыған нарықтық ортадағы генезисін зерттелді. 

Бәсекеге қабілеттілік мәселелері әртүрлі позициялар мен деңгейлерден 

зерттеледі. Көптеген жұмыстар ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін 
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арттыру факторы ретінде кәсіпкерлік саласы мәселелеріне арналған. Бәсекеге 
қабілеттілікті арттыру факторы ретінде кәсіпкерлікті бағалау мәселелері іс 
жүзінде аз зерттелген күйінде қалып отыр. Қаралған әдістер ұсынылған 

тұжырымдамалық және стратегиялық тәсілге сәйкес бәсекеге қабілеттілікті 
дамытудың факторларын, өлшемдер мен көрсеткіштерді ескере отырып, 

Қазақстан экономикасының, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторы 

ретінде кәсіпкерліктің, оның ішінде инновациялық жастар кәсіпкерлігінің 

қалыптасқан деңгейін талдауға және бағалауға мүмкіндік береді. Ал бұл өз 
алдына, инновациялық жастар кәсіпкерлігі өзінің жеке қасиеттеріне 
байланысты экономиканың инновациялық әлеуетін іске асыруға, 
инновацияларды коммерцияландыруға және инновациялық технологияларды 

енгізуге ықпал етеді. Бұл дамудың әрбір сатысы үшін экономиканың әртүрлі 
халықаралық және республикалық алмасу үрдістеріне қатысуын қамтамасыз 
ететін теориялық және әдіснамалық тәсілдемелерін қалыптастыруға 
мүмкіндік береді. 

Жастар кәсіпкерлігінің дәстүрлі үлгіден инновациялық үлгіге дейінгі 
генезисі, шағын инновациялық фирмалардың өзектілігі, стартаптардың 

функционалдық қызметін үйлестіру, дискретті бизнестің өзіндік ерекшелігі 
кәсіпкерліктің осы сегментінің ұдайы өндіріс нәтижелерін талдау 
қажеттілігіне алып келеді. 

Жастар кәсіпкерлігінің субъекттік және объектілік детерминациясы 

әдістемелік негіз ретінде негізделген. Объекттік детерминанта - кәсіпкерлік - 
әдістемелік плюрализм тұрғысынан зерттелген, бұл оның генезисін әртүрлі 
экономикалық тұжырымдамалар аясында бақылауға мүмкіндік береді. 
Субъекттік детерминанта - жастар - әлеуметтік әлеуетте шоғырланған 

имманентті әлеуметтанулық компоненттерді және бизнес-белсенділікте 
көрінетін экономикалық сипаттамаларды анықтай отырып, пәнаралық 
дуализм тұрғысынан зерттелді. Эндогендік және экзогендік параметрлер 
негізінде жастар кәсіпкерлігінің функционалдық-факторлық ерекшелігі 
негізделеді. 

Зерттеу нәтижесінде "жастар кәсіпкерлігі" ұғымына келесі авторлық  
анықтама берілді – бұл 30 жасқа дейінгі, әртүрлі ұйымдасрушылық-
құқықтық нысандарда бастамашылық кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын 

және табыс алу мақсатында қолданыстағы немесе құрылатын қоғамдық 
қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жеке басының қасиеттері негізінде 
(икемділік, ұтқырлық, энергиялық, инновациялық белсенділік, тәуекелге 
бейімділік) өндірістік факторларды тиімді біріктіретін шағын және орта 
кәсіпкерліктің ерекше дербес сегменті. 

Жастар кәсіпкерлігінің көп қабатты тұжырымдамалық сипатына сүйене 
отырып, оның тұрақты түрлері мен нысандары, сондай-ақ олардың 

эволюциялық иерархиясы анықталды. Қолданбалы жастар кәсіпкерлігі екі 
түрге бөлінеді: дәстүрлі және инновациялық. Жастар кәсіпкерлігінің дәстүрлі 
түрінің эволюциялық иерархиясы келесідей: стихиялық тақырыптан 

басқарушылық дизайнға көшу, күнделікті отбасылық нысандардан заманауи 
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ашық бизнес құрылымдарына көшу. Жастар кәсіпкерлігінің инновациялық 
түрінің эволюциялық иерархиясы келесідей: инноваторлар профилін 

жаңарту, кеңейтілетін инновациялық кәсіпкерлікті құру, ақпаратты әмбебап 

нарықтық коммуникаторға айналдыру. Жастар кәсіпкерлігінің 

нысандарының инновациялылық дәрежесі, компаниялардың өмірлік циклінің 

сатылары, жас кәсіпкерлердің жасы, бизнеске кіру типі бойынша 
құрылымдалады және жіктеледі. 

«Қазақстан Республикасында ұлттық экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін қолдаудың 

ағымдағы жағдайы мен тиімділігін бағалау» атты екінші бөлімде автормен 

Қазақстандағы ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін дамытудың нормативтік-құқықтық 
базасын зерделенді; Қазақстандағы жастар кәсіпкерлігін дамытудың сандық 
және сапалық параметрлерін талданды; жастар кәсіпкерлігі субъектісінің 

әлеуметтік-экономикалық портретін анықталды; ұлттық экономиканың 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін 

қолдаудың қолданыстағы институционалдық моделінің тиімділігін және 
ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторы ретінде 
жастар кәсіпкерлігін қолдаудың қолданыстағы қаржылық моделінің 

тиімділігін бағаланды. 

Қазақстанда жастар кәсіпкерлігінің институционалдық негізін 

қалыптастыру жастардың бизнес-белсенділігін дамытудың заңнамалық 
шеңберін қамтамасыз ететін құқықтық блоктың қалыптасуымен, сондай-ақ 
институционалдық қамтамасыз етудің нақты нысандарын: жастардың 

жұмыспен қамтылуына да, дәстүрлі және инновациялық жастар 
кәсіпкерлігінің дербес дамуына де ықпал ететін институттар мен қолдау 
бағдарламаларын дамытумен байланысты. 

Жүргізілген зерттеудің нәтижесінде Қазақстандағы жастардың 

әлеуметтік-экономикалық субъектісіне кешенді сипаттама берілді және 
жастар кәсіпкерлігіне, оның сандық және сапалық параметрлеріне, даму 
тиімділігіне және экономиканың өсуін және оның инновациялық икемділігін 

сипаттайтын негізгі макроэкономикалық индикаторларға әсерін бағалауға 
жүйелі талдау жүргізілді. Алайда жастар кәсіпкерлігінің параметрлерін 

талдау кезінде жүйелі мәселесі жастар кәсіпкерлігі субъектілерінің бірыңғай 

тізілімінің, олардың қызметінің көрсеткіштерін кешенді статистикалық 
есепке алудың болмауы болып табылады. 

Қазақстандағы жастардың әлеуметтік-экономикалық субъективтілігіне 
кешенді сипаттама берілді және жастар кәсіпкерлігіне, оның сандық және 
сапалық параметрлеріне, даму тиімділігіне және экономиканың өсуі мен 

оның инновациялық икемділігін сипаттайтын негізгі макроэкономикалық 
индикаторларға әсерін бағалауға жүйелі талдау жүргізілді. 

14 жастан 29 жасқа дейінгі жастар санының 2009 жылдан 2018 жылға 
дейінгі онжылдық кезеңдегі серпінде Қазақстанда қаралуы тиіс жастар 
санының (2009 жылмен салыстырғанда 2018 жылы 607 969 адамға) және 
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халықтың жалпы құрылымындағы оның үлесінің 2009 жылғы 27,8% - дан 

21,2% - ға тұрақты жыл сайынғы қысқаруын анықтады. 2001 жылдан бастап 

2018 жылға дейінгі кезеңде жастардың жиынтық жұмыс күшіндегі үлесі 2001 

жылғы 26,5% - дан 2018 жылы 22,8% - ға дейін төмендегенін атап өткен жөн. 

Сонымен бірге, осы кезеңде жастар жұмыс күшінде жұмыспен қамтылған 

жастардың үлесі жыл сайын – 2001 жылғы 83,4%-дан 2018 жылы 96,2%-ға 
дейін өсті, бір мезгілде жастар жұмыссыздығы деңгейінің үлесі 2001 жылғы 

16,6%-дан 2018 жылы 3,8%-ға дейін қысқарды. 

2016 жылдан бастап 2018 жылға дейінгі кезеңде тіркелген жас 
кәсіпкерлердің жалпы саны 16,6% - ға өсті (2016 жылғы 139108 бірліктен 

2018 жылы 162141 бірлікке дейін), ал жұмыс істеп тұрған (белсенді) жас 
кәсіпкерлердің саны 12,5% - ға өсті (2016 жылғы 120887 бірліктен 2018 

жылы 135945 бірлікке дейін). Тіркелген жас кәсіпкерлердің жалпы 

санындағы жұмыс істеп тұрған (белсенді) жас кәсіпкерлердің үлесі 2016 

жылы 86,9%-ды, 2017 жылы – 78,9%-ды, 2018 жылы - 83,8%-ды құрады. 

2016-2018 жылдардағы шағын және орта бизнес субъектілерінің жалпы 

санындағы жастар кәсіпкерлігі субъектілерінің үлесі: тіркелгендер 
бөлінісінде орта есеппен үш жылда 9,7%; жұмыс істеп тұрғандар 
(белсенділер) бөлінісінде орта есеппен үш жылда 10,7%-ды құрады. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитетінің статистикалық деректерін негізге ала отырып, жастар 
кәсіпкерлігінің экстернальдық әсерінің макроэкономикалық 
конъюнктураның жеке индикаторларына әсерін бағалау жүргізілді. Спирмен 

коэффициентін есептеу кезінде 2001 жылдан 2018 жылға дейінгі уақыт 
аралығы анықталды және жастар кәсіпкерлігі субъектілерінің (жұмыс 
берушілердің) саны мен экономикалық өсу (ЖІӨ өсуі), жұмыссыздық пен 

мемлекеттік бюджет тапшылығының қысқаруы, экономиканың 

инновациялық икемділігі және ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
шығындары арасында белгілі бір корреляциялар анықталды. Алайда, жастар 
кәсіпкерлігінің параметрлерін талдаудағы жүйелік проблема жастар 
кәсіпкерлігі субъектілерінің бірыңғай тізілімінің, олардың қызмет 
көрсеткіштерін кешенді статистикалық есепке алудың болмауы болып 

табылады. 

Қазақстанда жастар кәсіпкерлігінің жұмыс істеуінің заңнамалық базасы 

нақтыланды және нысаналы мақсатын, базалық құралдарын және 
институционалдық ықпал ету субъектілерін жүйелендіре отырып, оны 

институционалдық қамтамасыз ету бағыттары нақтыланды. Заңнамалық, 
стратегиялық және бағдарламалық құжаттарда жастар кәсіпкерлігінің 

ерекшелігі жоқ екендігі анықталды, бұл тиісті заңнамалық ресімдеу мен 

реттеуді талап етеді. Осыған байланысты Кәсіпкерлік кодексіне 
толықтырулар енгізу ұсынылады: "жастар кәсіпкерлігі", "жастар кәсіпкерлігі 
субъектілері" және "жас кәсіпкер" ұғымдарын жас шектеуін белгілей отырып 

заңнамалық түрде айқындау; жастар кәсіпкерлігін қолдаудың 

институционалдық (оның ішінде инфрақұрылымдық), қаржылық, қаржылық 
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емес (ақпараттық) шараларын бекіту; жастар кәсіпкерлігі субъектілерінің 

бірыңғай тізімін және олардың статистикалық есебін жүргізуді, сондай-ақ 
жастардың бизнес-идеялары мен жобаларының дерекқорын қалыптастыруды 

қамтамасыз ету. 
Қазақстандағы жастардың әлеуметтік-экономикалық субъективтілігіне 

кешенді сипаттама берілді және жастар кәсіпкерлігіне, оның сандық және 
сапалық параметрлеріне, даму тиімділігі мен экономиканың өсуін және оның 

инновациялық икемділігін сипаттайтын негізгі макроэкономикалық 
индикаторларға, әсеріне жүйелі талдау жүргізілді. Жастар кәсіпкерлігінің 

параметрлерін талдаудағы жүйелік проблема жастар кәсіпкерлігі 
субъектілерінің бірыңғай тізімінің, олардың қызмет көрсеткіштерін кешенді 
статистикалық есепке алудың болмауы болып табылады. 

Әлеуметтік сауалнама негізінде жастар кәсіпкерлігі субъектісінің-

әлеуетті, ісін жаңа бастаған және жұмыс істеп жүрген жас кәсіпкердің 

әлеуметтік-экономикалық портреті анықталды. Әлеуметтік (социологиялық) 
зерттеу нәтижелері сауалнамаға қатысқан барлық фокус-топтарда кәсіпкерлік 
қызметпен айналысуға жоғары қызығушылық пен субъектілердің дайын 

екендігін көрсетті. Сонымен қатар, әлеуетті, ісін жаңа бастаған және жұмыс 
істеп жүрген жас кәсіпкерлердің уәждемелік және жеке сипаттамалары осы 

бизнес-сегменттің белсенді дамуының кепілі бола алмайды. Әлеуметтік 
(социологиялық) зерттеу барысында анықталған жастардың бизнес-
белсенділігін тежейтін кедергілер жастар кәсіпкерлігін қолдаудың арнайы 

институционалдық және қаржылық тетіктерін белсенді пайдалануды талап 

етеді. 
Қазақстанда жастар кәсіпкерлігін дамытуды институционалдық 

қамтамасыз етудің қолданыстағы моделінің негізгі құрамдас бөліктері және 
олардың функционалдық тиімділігінің негізгі параметрлері анықталды. 

Жүргізілген талдау жастар кәсіпкерлігін дамытуды және жандандыруды 

жүйелі (кешенді) қолдаудың, оның ішінде бағдарламалық–нысаналы тәсілдің 

(атап айтқанда, жастар кәсіпкерлігін дамытудың арнайы мемлекеттік 
бағдарламасының болмауы); жастар кәсіпкерлігін дамытуды 

мамандандырылған қолдаудың институционалдық құралдарының шағын 

ауқымының болуы (оның ішінде жастар кәсіпкерлігін қолдаудың арнайы 

Қорының болмауы); жастар кәсіпкерлігін қолдау және жандандыру 
саласында мемлекеттік, қоғамдық және мемлекеттік емес институционалдық 
сегменттер арасында тиімді келісілген ведомствоаралық өзара іс - қимылдың 

болмауын көрсетті. 
Қазақстандағы жастар кәсіпкерлігін қаржылық қолдаудың қолданыстағы 

моделінің негізгі элементтері және оның тиімділігінің параметрлері 
анықталды. Жүргізілген талдау жастар кәсіпкерлігін кешенді қолдаудың 

және осы бизнес-сегментті мамандандырылған мақсатты қаржыландырудың 

арнайы қаржы құралдарының жоқтығын көрсетті. 
«Қазақстан Республикасында ұлттық экономиканың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін дамыту мен 
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қолдауды жетілдіру жолдары» атты үшінші бөлімде автормен дамыған 

нарықтық ортада жастар кәсіпкерлігін қолдаудың шетелдік тәжірибесін 

жүйеленді; Қазақстандағы ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру факторы ретінде жастар кәсіпкерлігін қолдаудың 

ұйымдастырушылық-экономикалық тетігін жетілдіру жолдары мен 

Қазақстан Республикасында жастар кәсіпкерлігін дамыту және қолдау 
жөніндегі мемлекеттік бағдарламаның моделін ұсынылды; ұсынылған 

мемлекеттік бағдарлама моделіндегі жастар кәсіпкерлігінің синергетикалық 
әсерін бағалау әдістемесі ұсынылды. 

Елдегі жастар кәсіпкерлігінің тиімді дамуы қалыптасқан жүйенің 

институционалдық-экономикалық параметрлерімен және оның әлеуетті 
динамикасымен сипатталады. Бұл жастар кәсіпкерлігінің циклдік және 
мүмкін дөңгелек өсуінде басым болып табылатын динамикалық прогрестің 

мүмкіндіктері. Бұл ұзақ мерзімді талдаудың жаңа әдіснамасын қолдануды 

талап етеді. Осыған байланысты біз форсайт-әдістің перспективалық 
экстраполяциямен дамудың ұзақ мерзімді стратегияларын әзірлеудегі 
ерекшелігін нақтыладық. Форсайт-технологиялардың қалыптасуы мен дамуы 

жай ғана болжамдық іс-шаралар болып табылады, сонымен қатар 
трансформациялық қадамдар мен жасампаздық ресурстық параметрлердің 

қазіргі бағдарламалық-анықталған ауқымымен болашақты әртараптандыруды 

талдау жүйесі болып табылады. Форсайт қазіргі кездегі қадамдарды, іс-
шараларды ескере отырып, болашақ дамуды болжаудың заманауи 

технологиялары ретінде қазіргі заманғы стратегиялық жоспарлау мен 

болжаудың, әлеуметтік динамиканың және әлеуметтік қажеттіліктерді 
құрылымдаудың ең шынайы әдісі болып көрінеді. Оны қазіргі заманғы 

шаруашылық жүргізу практикасында пайдалану технологиялық деңгей мен 

технологиялық қысымның өзара байланысының, акторлардың 

консенсусының, ғылыми-технологиялық персоналдың әлеуметтік-
экономикалық қажеттіліктер жүйесіне нақты қосылуының, перспективалар 
көкжиегі мен технологиялық динамиканың салдарын анықтаудағы 

мемлекеттік стратегияның прогрессивті көрінісі болып табылады. 

Бизнес-секторды қалыптастыру мен дамыту индикаторларынан тұратын 

халықаралық рейтингтердің көрсеткіштерін (Doing Business, World Economic 

Forum, The Heritage Foundation және т.б.) және кәсіпкерліктің әлемдік 
фундаменталды зерттеулерінің нәтижелерін талдай отырып, жастардың 

бизнес-белсенділігін қолдаудың әлемдік тәжірибесі жинақталды. Тиісті 
әлемдік практикаларды талдау жастар кәсіпкерлігін қолдаудың үш бағытын 

бөліп көрсетуге мүмкіндік берді: институционалдық жандандыру, қаржылық 
жандандыру және қаржылық емес (ақпараттық) жандандыру. Нәтижесінде 
қазақстандық жастардың бизнес-секторын дамыту үшін әдіснамалық және 
функционалдық бағдар болып табылатын инвестициялық-инновациялық 
мультипликация тетігі бар қазіргі заманғы жастар кәсіпкерлігі моделін 

әзірлеу қорытынды нәтиже болды. 
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жастар кәсіпкерлігін дамытудың 2025 

дарламасы әзірленді. Зерттеудің қорытынды
жылға дейінгі жастар кәсіпкерлігіні

ш деңгейлі модель – институционалды
жандандыру және инновациялық жандандыру

Мемлекеттік бағдарлама 4 бағыттан (топтардан
сіпкерлігінің институционалдық ортасы; 2) жастар
олдау; 3) оқу орындарында кәсіпкерлік экож
сіпкерлікті насихаттау және танымал ету. Ол

мен нысаналы міндеттерінен, әрбір жобаны
алы индикаторларынан және жастар

дамытудың қалыптасқан ареалын іске асыруды
шаралардан тұрады. 

сіпкерлігінің өсу қарқынына және экономиканы
шін көрсеткіштер жүйесі әзірленді. Жастар
инновациялық түрлерінің мультипликативтік

серлеріне, сондай-ақ олардың инвестициял
не экономикалық өсуді акселерациялау

лесіне баға берілді. 
орытынды нәтижесі алдыңғы әдіснамалы

алыптастырылған, үдерістік және жобалық блоктардан
Республикасының жастар кәсіпкерлігін дамытуды

ан мемлекеттік бағдарлама болып табылады
элементтері елдің жастар кәсіпкерлігін дамыту

тылау болып табылады. Бұл модель авангардты
трендтерімен, кәсіпкерлік қызметті дамытудың 

адами капиталдың сапалы динамикасымен
жобалық тәсіл жастар кәсіпкерлігін дамытуды

заманауи сапасының проблемасын өзекті
діснамалық, ұйымдастырушылық 
ң базамызға барабар өзара байланысты
рсетеді. 

Диссертант      Ж.М

 2025 жылға дейінгі 
орытынды нәтижесі 

сіпкерлігінің мемлекеттік 
институционалдық жандандыру, 
жандандыру негізінде әзірлеу 
ыттан топтардан) тұрады: 1) 

; 2) жастар кәсіпкерлігін 

сіпкерлік экожүйесі; 4) жастар 
ету. Ол 4 жобадан, әрбір 
рбір жобаның бағыттары 

жастар кәсіпкерлігін 

іске асыруды қамтитын 

экономиканы жаңғыртуға 
Жастар кәсіпкерлігінің 

мультипликативтік және 
инвестициялық-инновациялық 
акселерациялау тетігіндегі 

діснамалық және әдістемелік 
блоктардан тұратын 

дамытудың 2021-2025 

табылады. Бұл модельдің 

сіпкерлігін дамыту жобаларының 

авангардтық дамудың 

ң институционалдық 
динамикасымен байланысты. 

дамытудың мемлекеттік 
зекті етіп қана қоймай, 

қ және қолданбалы 

байланысты жобалардың 

Ж.М. Жартай 


