




Социалдык ишкердик 

Социалдык ишканаларды пландоо  
жана түзүү боюнча колдонмо



УДК 316.3/.4
ББК 60.55
С 69

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH – Германия эл аралык кызматташтык 
коомунун колдоосу менен

«Жарандык коомду колдоо фонду» GIZ долбоору 
(Кыргызстан)

С 69 Cоциалдык ишкердик. Социалдык ишканаларды план-
доо жана түзүү боюнча колдонмо. – Б.: «V.R.S. Company», 
2015. – 224 б.

ISBN 978-9967-27-704-5

МААНИЛҮҮ СУНУШ
Бул колдонмодо сунушталган материалдар жалпы маа-
лымат берүүгө арналган. Колдонмодогу маалымат юри-
дикалык кеңеш берүү катары каралбашы керек. Кандай-
дыр бир чечим кабыл алардын алдында окурманга аны 
кызыктырган конкреттүү маселе боюнча кесипкөй юри-
дикалык, каржылык жана башка кеңеш алуу үчүн кайры-
лууну авторлор сунушташат.

С 0302030000-15 УДК 316.3/.4
ISBN 978-9967-27-704-5 ББК 60.55

© GIZ «Жарандык коомду колдоо 
фонду» долбоору, 2015



3

Cоциалдык ишкердик
Социалдык ишканаларды пландоо жана түзүү боюнча колдонмо

The Center for Training & Consulting (CTNC) – 

жогорку сапаттагы кеңештерди жана билим берүү кыз-
маттарын көрсөтүү менен өз Кардарларынын бизнести 
өнүктүрүүсүнө жана натыйжалуу уюмдарды түзүүсүнө жар-
дам берүүчү кесипкөйлөрдүн командасы.

Биз бизнестин ээлери жана менеджерлери менен, коммер-
циялык эмес уюмдар (КЭУ), мамлекеттик ведомстволор 
жана эл аралык долбоорлор менен Кардарлар үчүн кеңири 
маселелердин спектри боюнча квалификациялуу чечимдер-
ди иштеп чыгуу менен иштейбиз. Биздин Кардарлардын 
ортосундагы айырмачылыктарга карабастан, биз дайы-
ма башкы максатка умтулабыз: алардын күчтүү, омоктуу 
өнүгүү дарамети бар, жогорку өндүрүмдүү уюм куруу ара-
кеттерин колдойбуз.

www.strategs.com Бишкек шаары, Чехов көчөсү, 42
Тел. +996 (312) 54-74-21
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Кыргызстандын социалдык ишкерлер ассоциациясы 
(СИА) – 

бул социалдык жыргалчылык үчүн ишкердик ишмердикти 
жана мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү аркылуу 
алардын добуштарын жана аракеттерин бириктирүү үчүн 
ийгиликтүү иштеген ишкерлердин башын кошуп турган 
коомдук уюм.

Келечекти элестетүүсү: Кыргызстан жогорку каржылык 
интеллектуалдык жана каржылык жактан сабаттуу адам 
ресурстары, туруктуу өнүгүп жаткан социалдык жана 
экономикалык тармактары бар өлкө. 

Миссиясы: Кыргызстандагы социалдык ишкердикти 
жана мамлекеттик-жеке менчик өнөктөштүктү калктын 
социалдык экономикалык абалын жакшыртуунун 
натыйжалуу куралы катары өнүктүрүү жана таасирдүү 
жайылтуу.

ase.kg Бишкек шаары, 7-кичи район, № 34
Тел. +996 (312) 42-52-93
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Киришүү

Ушул тапта Кыргызстандагы жарандык коом уюмда-
ры (ЖКУ) өзүнүн каржылык омоктуулугун камсыздоо 
мүмкүнчүлүктөрүн издөөнүн татаал мезгилин баштан кечи-
рип жатат. Изилдөөлөрдүн маалыматтары боюнча ӨЭУнун 
бюджеттеринин 70тен 100 пайызга чейинкиси донордук 
акча салуулардын эсебинен калыптанат. Бул шарттарда 
каржылоонун атаандаш булактарын издөө ЖКУ үчүн кыйла 
маанилүү маселе болуп саналат. Дүйнөлүк тажрыйбада 40 
жылдан ашуун мындай булак болуп келген социалдык иш-
кердик, тилекке каршы, Кыргызстанда начар өнүгүп жатат. 
ЖКУ ар кандай себептерден улам жана, биринчи кезекте, за-
рыл болгон билимдин жана тажрыйбанын жоктугунан улам 
социалдык ишкана ачууга кызыкдар эмес. Дарамет, тактап 
айтканда, жергиликтүү өкмөттүк эмес уюмдардын (ӨЭУ же 
бейөкмөт уюмдардын - БӨУ) адамдык ресурсу даярдалганын 
жана анын жетишерлик жогору экендигин эске алуу менен, 
бул максаттуу топту социалдык ишкердиктин негиздерине 
окутуу зарылчылыгы бар, анткени ал жумуш менен камсыз-
доо, жакырчылыкты азайтуу жана курчап турган чөйрөнү 
коргоо маселелерин чечүүгө көмөктөшөт. Социалдык 
ишкердикти өнүктүрүүгө көмөктөшүү жарандык коомду 
уюштурууну омоктуу өнүктүрүү булагы боло алат. ЖКУнун 
социалдык ишмердигинин социалдык багыты бизнес уюм-
дарынын ишинин принциптерин жана ыкмаларын тажрый-
бага киргизүү менен толукталышы мүмкүн. 

Бул Колдонмо социалдык ишкердик, ошондой эле өкмөттүк 
эмес жана коммерциялык эмес уюмдардын ишкердик 
ишмердигин ишке ашырууга байланышкан маселелерди 
түшүндүрүү максатында иштелип чыкты. Ал ӨЭУ менен 
Кыргыз Республикасындагы жаңы баштаган социалдык иш-
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керлерге жана социалдык ишкердик маселелерине кызык-
кандардын бардыгына багытталат.

Авторлор социалдык ишкердик тууралуу зарыл болгон жана 
дээрлик колдонулуп жаткан бардык маалыматтарды бир 
колдонмого топтошту, алар өзүнүн социалдык ишканасын 
түзүүнү, социалдык ишканаларды сатып алууну, социалдык 
ишканаларга инвестиция салууну же социалдык ишканалар-
ды жөн гана колдоону каалагандарга арналат. 

Бул Колдонмо беш бөлүккө бөлүнгөн:

Биринчи бөлүк социалдык ишкердикке кыскача баянда-
маны, социалдык ишканалардын ишмердигинин контек-
стин, Кыргыз Республикасындагы социалдык ишкердиктин 
өзгөчөлүктөрүн өзүнө камтыйт. 

экинчи бөлүк Колдонмонун негизги бөлүгү болуп саналат. 
Бул бөлүк социалдык ишкананы пландоо маселелерине 
арналган жана социалдык ишкананын идеяларын издөө, 
анын ишкердик ишмердигинин рентабелдүүлүгүнө изилдөө 
жүргүзүү үчүн жөнөкөй кадам куралы катары иштелип 
чыккан жана анын жыйынтыктары боюнча донорлорго 
же инвесторлорго тааныштырууга боло турган Социалдык 
ишкананын планын жазууга арналган. Ишкананын планы 
ошондой эле социалдык ишкананы башкаруу системала-
ры үчүн багыт катары кызмат кыла алат. Колдонмонун 
бул бөлүгү Социалдык ишкананын планынын бөлүмдөрүн 
даярдоого дээрлик жардам бере турган маалыматты жана 
көнүгүүлөрдү камтыйт. 

Үчүнчү бөлүк Социалдык ишкананын планынын мазмуну-
нун түзүмүнөн турат жана айрым адамдарга, адамдардын 
тобуна 2-бөлүктө топтолгон маалыматты бир документке 
бириктирүүгө жардам берет. 
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төртүнчү бөлүк Кыргызстандагы социалдык ишканалар-
дын ишмердигинин укуктук аспектилерин сүрөттөөнү 
жана Кыргыз Республикасынын социалдык ишкерлеринин 
ийгиликтүү долбоорлору тууралуу маалыматты камтыйт. 

Бешинчи бөлүк кошумча, маалымдама материалдарды 
жана маалыматтарды камтыйт.
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Шарттуу белгилер

Аныктама

Маанилүү сунуштар

Көнүгүү

Топто иштөө үчүн көнүгүүлөр
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I Бөлүк. 
Социалдык ишкердик деген 
эмне?

СоцИАЛдыК ИШКердИКтИН АНыКтАМАСы

Социалдык ишкердик – бул өзүн өзү актоо, 
инновациялуулук жана омоктуулук шарттарын-
да коомдогу социалдык көйгөйлөрдү чечүүнү же 
жумшартууну максат кылган ишкердик ишмер-
дик. Башкача айтканда, социалдык ишкердик – 
бул социалдык миссиясы бар бизнес.

Социалдык ишкердик тууралуу айтып жатканда, анын 
тамырлары ишкердикте жаткандыгын эстен чыгарбоо за-
рыл. Социалдык ишканада социалдык максаттарга жетишүү 
үчүн стратегиянын болушу каржылык пайданын үстүнөн 
артыкчылыкка ээ болгон маанилүү компонент болуп сана-
лат. Ошол эле учурда, ачык көрүнгөн социалдык багытка 
карабастан, ишкердик кандай болгон күндө да биринчи, 
ал эми социалдык маселелерди чечүү экинчи орунда 
экендигин эске тутуу зарыл. 

Ишкердиктин биринчи орунда экендиги кирешени алуу 
жана бөлүштүрүүдө эмес, туруктуу бизнести, каражаттын 
туруктуу агымын камсыздоодо турат. Эгерде каражат жок 
болсо, анда социалдык маселелерди узак убакытка чейин 
жана туруктуу чечүү ишке ашпайт. 

Кандай болгон күндө да эксперттер ишкер жаңы 
мүмкүнчүлүктөрдү көрө жана пайдалана билиши, бул 
мүмкүнчүлүктөрдү табууга зарыл болгон сапаттарга – 
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активдүүлүккө жана мотивацияга ээ болушу керек деп 
эсептешет. 

Эреже катары, жарандардын өз атынан, 
өзүнүн мүлкүнүн жоопкерчилиги менен же 
юридикалык жактын атынан жана анын 
юридикалык жоопкерчилиги менен ишке 
ашырылган, киреше же жеке пайда алууга 
багытталган алардын демилгелүү өз алдынча 
ишмердиги ишкердик деп түшүнүлөт.

Социалдык ишкердик өз алдынча өндүрүүчү жана кеңейүүгө 
жөндөмдүү өндүрүш механизмин түзүү жана максаттуу со-
циалдык жыргалчылыкты болтуруу үчүн социалдык жана 
экономикалык ресурстарды ойлоп таап, айкалыштыруу 
менен, инновациялык ыкма аркылуу социалдык маселелер-
ди чечүүгө умтулат. Ошентип, социалдык ишкердик бүткүл 
коомдук системаны модификациялайт.
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Социалдык ишкердиктин көп келтирилип жүргөн аныкта-
масы АКШнын Дюк Университетинин Социалдык ишкердик-
ти өнүктүрүү борборунун директору Грегори дизге таан-
дык. Социалдык ишкердиктин маанисин ал төмөндөгүдөй 
түшүндүрөт:

“Социалдык ишкердик бизнеске мүнөздүү тартип, инновация 
жана чечкиндүүлүк менен социалдык миссияга карата умту-
лууну өзүндө бириктирип турат”.

Грегори Диз социалдык ишкердикти аныктаган беш фактор-
ду белгилейт:

1) Өзүнө социалдык баалуулуктарды (жыргалчылыктар-
ды) түзүү жана колдоо миссиясын кабыл алуу;

2) Тандалган миссияны ишке ашыруу үчүн жаңы 
мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо жана пайдалануу;

3) Инновациялардын, ыңгайлашуулардын жана окутуу-
лардын тынымсыз процессин ишке ашыруу;

4) Колдо болгон ресурстар менен чектелбеген аракеттер-
дин чечкиндүүлүгү;

5) Өзүнүн ишмердиги үчүн – түздөн түз кардарлардын да, 
ошондой эле коомчулуктун да алдындагы ишкердин 
жогорку жоопкерчилиги.

роджер Мартин (Сколл Фондунун директорлор кеңешинин 
мүчөсү) жана Салли осберг (Сколл Фондунун президен-
ти) социалдык ишкердик категориясындагы маанилүү сөз 
“ишкердик” болуп саналат, ал эми “социалдуулук” болгону 
модификациялоочу роль ойнойт деп ишенишет. Социалдык 
ишкердиктин башкы өзгөчө белгиси ал кандайдыр бир со-
циалдык кайра жаралууларды алып келе тургандыгы болуп 
саналат. 
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Бүгүнкү күндө социалдык ишкердиктин кыйла көрүнүктүү 
жана ийгиликтүү мисалы – Grameen социалдык бизнесинин 
образын анын бүгүнкү күндөгү түшүнүгүндө түзгөн про-
фессор Мухаммад Юнус жетектеген (“Социалдык ишкер-
диктин тарыхы” главасын караңыз) топтун ишмердиги. 
Анын долбоорунун мааниси жакырчылык көйгөйү менен 
күрөшүүдө таасирдүү курал болуп саналган жана калктын 
тиешелүү катмарларынын экономикалык активдүүлүгүнө 
түрткү берген чакан насыя берүү жаңы институционалдык 
моделин түзүүдө жана аны андан ары жайылтууда турат.

Юнустун айткандары боюнча, «социалдык ишкердик – абдан 
кеңири түшүнүк. Өзүнүн алдына адамдарга жардам берүү 
максатын койгон кайсы гана болбосун инновациялык демил-
ге социалдык ишкердик катары мүнөздөлүшү мүмкүн”.

Мисал катары Юнус оорулууларга дары каражаттарын 
таркатуу боюнча ишмердикти жана саламаттыкты сактоо 
мекемелери жок жерге коммерциялык медициналык борбор 
түзүү тууралуу айтат.
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Вашингтондогу социалдык ишкердикти изилдөө жана 
тажрыйбаны илгерилетүү боюнча чакан компаниянын 
негиздөөчүсү жана директору болгон Ким Альтер өзүнүн эм-
гектеринин биринде ишканалардын ар кандай түрлөрүнүн 
ортосундагы төмөндөгү чектерди сунуштаган:

Уюмдар Накта фи-
лантропи-
яга негиз-
делгендер

Гибриддик Накта коммер-
цияга негиз-
делгендер

Мотив-
дер 

Ак 
ниеттүүлүк

Аралаш Жеке пайда 

Метод-
дор 

Миссия 
тарабынан 
аныкталат 

Миссия жана ры-
ноктун айкалышуу-
су менен аныкталат

Рынок 
тарабынан 
аныкталат 

Максат-
тары 

Социалдык 
баалуулук-
тарды түзүү 

Социалдык жана 
экономикалык ба-
алуулуктарды түзүү 

Экономика-
лык баалу-
улуктарды 
түзүү 

Кире-
шелер-
дин / 
пайда-
лардын 
багыты 

КЭУнун 
түздөн-түз 
миссиясын 
ишке ашы-
рууга ба-
гытталган 
(мыйзам 
тарабынан 
же уюмдун 
саясаты 
тарабынан 
аныкталат)

Миссияны ишке 
ашырууга же опе-
рациялык чыгым-
дарга инвестици-
яланат жана\же 
бизнести кеңейтүү 
же өнүктүрүү үчүн 
кармалат (пайда 
көрүүчүлөрдүн 
ортосунда жарым-
жартылай кайра 
бөлүштүрүлүшү 
мүмкүн)

Акционерлер-
дин жана мен-
чик ээлеринин 
ортосунда 
бөлүштүрүлөт. 
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Статусу Коммерци-
ялык эмес 
жана кай-
рымдуулук 
уюмдары 

Социалдык 
ишкана

Коммерция-
лык ишкана-
лар

Гибриддик уюмдар – бул социалдык ишкердиктин моделин-
де курулган ишканалардын кеңири тобу.

Социалдык ишкана – бул социалдык максат-
тарда жана миссиясы коомдогу белгилүү бир 
социалдык көйгөйлөрдү чечүү же жумшартуу 
болгон социалдык баалуулуктарды түзүү үчүн 
түзүлгөн уюм же коммерциялык ишкана.

Социалдык ишканалар: товар өндүрүү, тамак-
аш азыктарын өндүрүү, соода жүргүзүү, кызмат 
көрсөтүү, насыя берүү ж.б. ар кандай тармактар-
да жүз миңдеген адамдарды жумушчу орундар
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менен камсыз кылат. Социалдык ишкана-
лар ден соолук мүмкүнчүлүгү чектелген 
адамдар, калктын маргиналдашкан топтору, 
жаштар жана аялдар үчүн ишке орноштуруу 
мүмкүнчүлүктөрүн ачат.

өэУ жАНА СоцИАЛдыК ИШКердИК 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, коммер-
циялык эмес уюмдар ишкердик ишмердикти ишке ашыруу-
га укуктуу.

Коммерциялык эмес уюм – өзүнүн негизги максаты катары 
киреше алууну койбогон жана алынган кирешени катышуу-
чулардын ортосуна бөлүштүрбөгөн юридикалык жак. 

Коммерциялык эмес уюмдун ишкердик иш-
мердиги – коммерциялык эмес уюмду түзүү 
максаттарына жооп берген товарларды жана 
кызматтарды өндүрүү киреше алып келген, 
ошондой эле баалуу кагаздарды сатып алуу 
жана сатуу, мүлккө жана мүлктүк эмес укуктарга 
ээ болуу, чарбалык коомдорго жана шериктеш-
тик коомдоруна акча салуучу катары катышуу.

КЭУнун 
ишкердик 

ишмердиги

Түздөн түз 
коммерциялык уюм 

тарабынан ишке 
ашырылуучу

Коммерциялык 
уюмдарды түзүү 

жана аларга катышуу 
жолу менен ишке 

ашырылуучу 

1-сүрөт. ӨЭУнун ишкердик ишмердиги 
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КРнын «Коммерциялык эмес уюмдар тууралуу» 1999-жыл-
дагы мыйзамынын 12-беренесине ылайык:

«Коммерциялык эмес уюм чарбалык, анын ичинде 
өндүрүштүк ишмердик менен алектенүүгө укуктуу, бирок 
алынган киреше аны уюштуруучулар, мүчөлөрү, кызмат 
адамдары, башка кызматкерлер жана башкаруу органынын 
мүчөлөрүнүн ортосунда бөлүштүрүлбөйт. Мындай ишмердик 
өзүнө товарларды өндүрүүнү жана сатууну, жумуштарды 
аткарууну, сыйлык алуу менен кызмат көрсөтүүнү жана 
эгерде алар уюмдун максаттарына жана милдеттери-
не карама-каршы келбесе, ишкердик ишмердиктин башка 
түрлөрүн камтышы мүмкүн”. 

Коммерциялык эмес уюмдар тарабынан ишкердик иш-
мердикти ишке ашыруунун шарттары:

(1) пайда алуу уюмду түзүүнүн негизги максаты болбойт.

(2) алынган киреше катышуучулар, уюштуруучулар же 
мүчөлөрдүн ортосунда бөлүштүрүлбөйт.

(3) ӨЭУнун ишкердик ишмердиги бул уюмдун максат-
тарына жана милдеттерине карама-каршы келбеши 
керек. 

Эгерде ишкердик ишмердикти “кайрымдуулук уюму” ишке 
ашырып жаткан болсо, анда ишкердик ишмердик бул уюмду 
түзүү максаты менен да дал келиши керек. Мисалы, максаты 
чылым чегүү менен күрөшүү болгон коомдук уюм тамеки 
сатууга укуктуу эмес, анткени тамеки сатуу бул уюмду түзүү 
максаттарына карама-каршы келет.

Акыркы он жылдын ичинде ӨЭУнун лидерлеринин арасын-
да өз ишмердиги үчүн акча каражаттарынын жаңы туруктуу 
булактарын түзүү үчүн өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө 
каражаттарын издөөгө болгон кызыгуулары жогорулады. 
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Алар жергиликтүү кайрымдуулук абдан маанилүү болуп, би-
рок ал өнүкпөгөндүгүнө жана анда ишмердиктин белгилүү 
бир түрлөрүнө басым жасоо тенденциясынын жоктугуна 
байланыштуу сектордун каржылык маселелерин өзү жалгыз 
чече албайт деп ишенишет.

Эгерде “социалдык ишкана” термини Кыргызстан үчүн са-
лыштырмалуу жаңы болушу мүмкүн болсо да “киреше алып 
келүүчү ишмердик” же “өзүн-өзү каржылоо” узак убакыттан 
бери колдонулуп келе жаткандыгы айдан ачык болуп калды. 
Кыйла инновациялуу жана ишкер социалдык ишканалар-
дын белгилүү бир бөлүгү өлкөдөгү өкмөттүк эмес уюм-
дардын атрибуту болуп бара жатат. Социалдык ишкердик 
концепциясы өлкөдөгү көптөгөн ӨЭУлар тарабынан колдоо-
го алынып жаткандыгына карабастан, жарандык сектордун 
айрым өкүлдөрү бизнес менен ӨЭУлар дал келбейт жана 
мындай тажрыйба ӨЭУнун табиятына карама-каршы келет 
деп ынандырып жатышат. 
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ӨЭУнун ичиндеги дараметтүү социалдык ишкерлердин 
маанилүү мүнөздөмөлөрү төмөндөгүлөр болуп саналат: 

 • Коммерциялык ишмердик тажрыйбасы;

 • Бизнес-билимдин же бизнесте жетектөөчү кызматтар-
да иштөө тажрыйбасынын болушу;

 • ӨЭУнун омоктуулугу, анын белгилүү бир материалдык 
жана кадрдык базасынын болушу;

 • Уюмдун жергиликтүү коомго жуурулушуусу 
(жергиликтүү деңгээлдеги жакшы кадыр-барк, 
жергиликтүү уюмдардын алдындагы уюштуруу-
нун аык-айкындыгы, ал тараптан болгон ишеним, 
жергиликтүү контекстен алганда узак мөөнөттүү иш-
мердикке багыт алуу); 

 • Уюмдун ишмердигинин заманбап мыйзамдардын бар-
дык талаптарына дал келиши.

Кыргызстандагы социалдык ишкердиктин бул баскычтагы 
өнүгүүсү жаштар чөйрөсүнө олуттуу багытталуусу менен, 
ошол эле учурда аяр топтордун (анын ичинде мүмкүнчүлүгү 
чектелген адамдар) социалдык-экономикалык өнүгүүсү 
менен мүнөздөлөт. 

Ишмердиктин негизги багыттары: эмгекке орноштуруу, 
прикладдык искусство, туризм, экологиялык долбоорлор.

Кыргызстандын экономикасы менен коомчулугундагы 
социалдык ишмердиктин колдонулуп жаткан, ошондой 
эле келечектеги да бүтүндөй бир катар мүмкүнчүлүктөрүн 
белгилөөгө болот:

 • максаттуу топтордун жашоосун дараметти кеңейтүү, 
рынок жана кызматтарга жол ачуу менен жакшыртуу;
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 • жумушсуздукту кыскартуу жана жаштарды ишке ор-
ноштуруу;

 • социалдык чыңалууну азайтуу;

 •  түз социалдык жардам берүүнү социалдык 
көйгөйлөрдү чечүүгө ишкердик мамиле кылуу менен 
толтуруу;

 •  социалдык миссиясы бар ӨЭУ үчүн омоктуулукту кам-
сыздоо;

 •  жарандык коомду бекемдөө;

 •  этностор аралык мамилелер жаатындагы маселелерди 
чечүү.

Ошондой эле дараметтүү социалдык ишкерлер үчүн иш-
мердиктин спецификалык тармактарын бөлүп көрсөтүүгө 
болот: 
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 •  “Жаңы” максаттуу топторго жардам берүү, б.а. кай-
рымдуулуктун салттуу тармактарына (жаштар журна-
листикасы, жаштарды эл аралык алмашуулар, жа-
рандарды юридикалык жана каржылык агартуу ж.б.) 
кошууга болбой турган ушундай максаттуу топторго 
жардам берүү;

 •  Билим берүү, эс алуу, агартуу программалары тарма-
гындагы иштер.

КырГызСтАН: ИйГИЛИКтҮҮ доЛБоорЛор

Балдар үйлөрүндөгү балдар менен иштөө, борбордук супер-
маркеттерде жана шаардын дүкөндөрүндө сатыла турган 
эко-баштык, пакеттерди долбоорлоо жана даярдоо боюнча 
елена Шилоносованын долбоору. Иштеп тапкан акчаны 
балдар үйлөрүнүн муктаждыктарын жабууга пайдала-
нуу.

Марсбек тезековдун кагазды кайра иштетүү боюнча дол-
боору бала бакчалардагы жана мектептердеги калдыктар-
ды сорттоп, жергиликтүү кайра иштетүүчү компанияларга 
сатып, муктаж болгон үй-бүлөлөрдөгү мектеп окуучулары 
үчүн окуу китептерин сатып алуу үчүн киреше алуу система-
сын жайылтты. 

26 жаштагы Медер Усупбеков өзүнүн туулуп өскөн Нарын 
шаарында мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоо-
сунун сапатын жакшыртуу идеясы тууралуу ойлончу, би-
рок муну кантип жасоо керектигине ишене албай жүргөн. 
Семинарга келгенден кийин Медер ири мамлекеттик меке-
мелерде мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн пандустар-
ды куруу тууралуу сунушун жазган. Медер Усупбековдин 
долбоору мамлекеттик органдар, анын ичинде парламент 
тарабынан колдоого алынды, долбоорду ачуу салтанатына 
Жогорку Кеңештин депутаттары катышты.
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Шумкарбек Адилет уулунун Каржы сабаттуулугу боюнча 
веб-сайты үй-бүлөлөргө үй-бүлөлүк бюджетти өнүктүрүүгө 
жана башкарууга, каржылык пландоо менен алектенүүгө 
жана алынган насыяларды башкарууга мүмкүндүк берет. 

Окуучу Адилет Мурзалиевдин жетишкендиктерди ба-
алоо үчүн он-лайн куралы маалыматтар базасын жана 
ата-энелер үчүн веб-сайтты камтыйт, ошондой эле тарбия-
лоо жана билим берүү процессине ата-энелерди түздөн-түз 
катышууга чакырат. 

Азамат Акбаровдун Нарын шаарындагы “Биздин келе-
чек – биздин колубузда” аттуу демилгеси шаардын чет 
жакаларынан келген студенттер үчүн өзүнүн тажрыйба-
ларын жана кирешелерин көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн берди. 
Долбоор Нарын мамлекеттик университетинин агрардык-
техникалык колледжинде кийимдин дизайны программасы 
боюнча окуп жаткан айылдык студенттер үчүн балдар кий-
имдери дүкөнүндө жумуш орундарын түзүүгө көмөктөштү. 

Миргүл Алимжанованын Баткен шаарындагы “Балдар 
аянтасынын курулушу” атындагы долбоору бүт үй-бүлө 
үчүн коопсуз убакыт өткөрүүгө аянт түзүүгө мүмкүнчүлүк 
берди. Миргүл Алимжанованын долбоорунун алкагында 
балдар аянтчасын ачуу аземине расмий адамдардын каты-
шып жатканына карабастан, меймандардын ардактуу ордун 
балдар ээлешти. Миргүл тандоочу комиссия бул бизнес-
планды жактырганда, ал бактылуу болгондугун, анын 
үстүнө шаар ушундай аянтчага абдан муктаж болуп турган-
дыгын белгиледи. 

Айсулуу Кудайбердиеванын “Жаш майыптар үчүн бий-
лер” демилгеси мүмкүнчүлүгү чектелген жаштардын бий 
үйрөнүүсүнө жана Бишкек шаарында бий жамааттарын 
түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. 
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Айгерим Сакиева ошто «Грин-сити» долбоорун ишке ашы-
рууну сунуштады. Экологиялык акцияга шаардагы 15 окуу 
мекемеси катышат. 

Нургүл Караева ош областынын Ноокат районунда 
майып балдар үчүн психологиялык-педагогикалык борбор 
түзгөн. Жаңы борбордо компьютердик сабаттуулукту, при-
кладдык искусствону, математика, орус тилин жана окууну 
үйрөтүшөт. Борбор ошондой эле окуучуларга жана алардын 
үй-бүлөлөрүнө психологиялык жардам жана социалдык 
колдоо көрсөтөт.

СоцИАЛдыК ИШКердИКтеГИ жАңыЛыКтАр 
(ИННовАцИяЛАр)

Социалдык ишкердиктин бардык аныктамаларынын бор-
бордук түшүнүгү социалдык ишкердик ишмердигинин 
инновациялуулугу болуп саналат. Шумпетердин аныкта-
масы боюнча, инновация дайыма эски үрп-адаттарды жана 
системаларды кийин жаңысын уюштуруу үчүн бузуу менен 
коштолот. Бирок, коомчулук – өтө сезимтал инерттик меха-
низм. Кандай гана болбосун радикалдык өзгөрүүлөр коом-
чулукта кескин өгөйлөөнү пайда кылат. Коомчулук алдына 
коомдогу өкүм сүрүп жаткан абалды өзгөртүү милдетин 
койгон ишкердик ишмердигинин жаңы түрү болгон социал-
дык ишкердиктин пайда болуусун кандай кабыл алат деген 
суроо пайда болот. 

Жогоруда эскерилген Мухаммад Юнус – дүйнө жүзүндөгү 
эң эле белгилүү ишкер. Юнус мурда эксклюзивдүү болгон 
продукт – “насыяны” алган жана аны массалык аудиторияга 
алып чыккан. Бул эң эле чыныгы инновация болгон. Юнус 
тарабынан түзүлгөн Grameen Банкы капиталга карай жолду 
демократиялаштырууга жардам берген.
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Кыргызстандагы социалдык 
ишкерлердин ишке ашырылган 
долбоорлору дагы өзүнө нова-
тордук мамилелерди камтыйт.

Надежда домашеванын 
Кара-Кулжа, Өзгөн, Ноокат, 
Араван райондорунда жана Ош 
шаарында ишке ашырылган 
“Колукту уурдоо жана эрте 
нике – бул кылмыш” долбоору 
инновациялык театралдык фо-
румдар аркылуу кыздарды уур-
доо жана эрте никелешүү ма-
селесин көтөрүүгө мүмкүндүк 
берди, анда анын сюжети жана 
аягы кандай болушу керекти-
гин көрүүчүлөр өздөрү чечет.

Асель Байдылдаева “Спорт 
жашоо үчүн” аталышындашы 
долбоорун түздү. Анын макса-
ты – өлкөдө кант диабети ме-
нен ооругандар үчүн биринчи 
фитнес-борбор уюштуруу. Дол-
боор боюнча өнөктөш, Бишкек 
шаардык эндокринологиялык 
диспансери, машыгуулар үчүн 
акысыз жай берет. Борбор Ази-

ядагы Америка университетинин гранты жумасына үч жолу 
72 бейтап үчүн дарылоочу дене тарбиясы боюнча сабак 
өткөрө турган тажрыйбалуу машыктыруучуну чакырууга 
мүмкүнчүлүк берет. 

валерий Гришин Бишкекте көпчүлүк орундары көрүүсү 
начар жана азиз адамдарга арналган call-борбор ачты. Биш-
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кектеги call-борбор рынок изилдөөлөрүн өткөрүүгө жана 
маалыматтык колдоо көрсөтүүгө арналган. Бул тармактагы 
өсүп жаткан экономикалык суроо-талапты канааттандыру-
удан тышкары менин долбоорум көрүүсү начар адамдарга 
өзүн көз карандысыз сезүүгө жана кесиптик сыймыктануу-
ну башынан өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берет.

Дэвид Борнштейн өзүнүн “Дүйнө жүзүн кантип 
өзгөртүү” керек аттуу китебинде новатордук 
уюмдардын төрт принцибин аныктаган.

1) Уга билүү

Адамдар менен пикир алышууга көңүл буруу новатордук 
уюмдардын эң эле маанилүү сапаттарынын бири болуп 
саналат. Алар өздөрүнүн кардарлары менен пикир алышуу 
боюнча системаларды киргизишип жана көрсөтмөлөрдү 
иштеп чыгышууда. Новатордук уюмдар алардын дараметтүү 
кардарларынын ою кандай, алардын жашыруун, тереңдеги 
муктаждыктары кандай экендигин мүмкүн болушунча ачык 
түшүнүү үчүн мүмкүнчүлүктөрдү дайыма жана өжөрдүк 
менен издеп келишет.

«Сиз адамдарды уга баштаганда, Сиздин алдыңызда 
толгон-токой мүмкүнчүлүктөр ачылат”, – дейт 
Войцех Онишкевич. 1990-жылдардын башында ал Вар-
шавада Тамак-аш азыктары банкын түзгөн. Онишкевич 
фермерлерге жакырлар үчүн тамак-аштан кайрымдуулук 
кылуу өтүнүчү менен кайрылган. Бирок жергиликтүү 
фермерлер коммунисттик элүү жылдык башкаруудан 
кийин кайрымдуулук программаларын колдобой калыш-
кан. Алар Войцехке: «Биз жатып ичерлер үчүн иштебей-
биз», – деп айтышкан.
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Бирок, Онишкевич фермерлер менен жолугушуп, алар-
дын көйгөйлөрү тууралуу сурап-билүүсүн уланта берген. 
Онишкевич алардын рынок мамилелери активдүү ка-
лыптанган Польшанын калган бөлүгүнөн артта калуудан 
коркуп жатышкандыктарын билген. Ошондо Войцехте 
келишим сунуштоо идеясы пайда болгон: эгерде фер-
мерлер алар өндүрүп жаткан нерселердин бир бөлүгүнөн 
кайрымдуулук кылышса, Тамак-аш азыктары банкы 
алардын балдары үчүн Варшава жана Краковго экскур-
сияларды уюштурат, аларга Парламент менен Падыша 
сарайын көрсөтөт, музейлерге, университеттерге, ат-
тракцион парктарына алып барат. Балдар шаардык бал-
дар менен достошууга мүмкүнчүлүк алышат, ошол эле 
учурда алардын үй-бүлөлөрү өндүрүп жаткан тамак-аш 
азыктары кимге арналса, ошолор менен жолугушат. 

Көптөгөн айыл жашоочулары өтө жакыр болгондуктан, 
өзүнүн балдарын Варшава же Краковго алып барууга 
чамасы чак болчу. Онишкевичтин идеясы аларды кызык-
тырган.

«Картошка экскурсиялары» 1994-жылдын сентябрын-
да башталган. Ошол жылдын күзүндө Онишкевич 2 650 
айылдык бала үчүн экскурсияларды уюштуруп, анын 
ордуна 160 тонна тамак-аш азыктарын алган. Экскур-
сиялардын программаларын башкарууга ал Варшава-
дан окуучу-ыктыярчыларды (волонтерлор) тарткан, 
бир катар компаниялар менен кызматтарды акысыз 
көрсөтүүгө макулдашкан. 2001-жылы Онишкевичтин ай-
тымында анын экскурсияларына 36 000ден ашуун бала 
катышкан, анын ордуна ал 3400 тонна тамак-аш азыкта-
рын алган, ал 6,7 млн порция тамакка барабар.

Тамак-аш азыктары банкынын базасында “Колдо бол-
гонду бөлүшөбүз” аттуу дагы бир уюм өсүп чыккан. 
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Анын максаты – айыл жана шаар калкынын өкүлдөрүнүн 
ортосунда өз ара пайдалуу келишимдер үчүн башка 
мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо болчу. 

Ар жума сайын уюмдун командасы кыштактарды кы-
дырып жергиликтүү жашоочулардын пикирин угат. 
Ушундай сапарлардын биринде жаштар компьютерде 
иштегенди үйрөнүүнү каалай тургандыктары анык-
талган. Ошол эле учурда Варшавада дене бой жактан 
мүмкүнчүлүгү чектелген абдан көптөгөн адамдар 
ийгиликтүү компьютер колдонуучулар болушкан. Алар 
айыл жергесинде эс алуудан баш тартышпайт эле, бирок 
бардыгы келип эле мындай эс алуунун кол жетерлик 
болуу көйгөйүнө барып такалган. Ошентип дагы бир 
идея пайда болгон: мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар ай-
ылдык жаштарды компьютерге үйрөтүшөт, ал эми айыл 
жашоочулары өз кезегинде алардын таза абада жагым-
дуу эс алуусу үчүн пандустарды курушат.

2) өзгөчө нерсеге көңүл буруу 

Байкоо жүргүзүүдөн жана уга билүүдөн келип чыгуучу эң 
эле маанилүү ачылыш өзгөчө, күтүүсүз маалыматтар, ийги-
ликтер тууралуу маалыматтар менен байланышат.

GrameenBankтагы Мухаммад Юнус кыштактагы 42 жа-
шоочуга алгачкы ссудаларды берип, алардын бардыгы 
өз учурунда төлөнгөн соң, ал жаңы бир нерсени билген: 
жакыр адамдар аны мурда үйрөтүшкөндөй банк үчүн 
анчалык ылайыктуу кардарлар эмес экен. Көрсө, алар 
дээрлик ишенимдүү карыз алуучулар болуп чыгышты.
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3) реалдуу адамдар үчүн реалисттик чечимдер

Социалдык ишкерлер үчүн өзгөчө белгилердин бири – алар 
биринчи кезекте реалисттер экендигинде. Алар дайыма кар-
дарлары алардын продуктуларынан активдүүрөөк пайдала-
нышы үчүн кандай кылуу керектигинин үстүндө ойлонушат.

Калкы көп Индияда медициналык калдыктарды коопсуз 
зыянсыздандыруу (утилдештирүү) олуттуу маселе болуп 
саналат. Көп мезгилден бери эл аралык өнүгүү маселеле-
ри менен алектенип келе жаткан ири уюмдар колдогон 
чечимдер негизинен Индиянын өкмөтү чоң насыяларды 
алып, ага бүткүл өлкө боюнча таштандыларды өрттөө 
үчүн мештерди курушу керектигине барып такалат. Ин-
диядагы уулуу жана катуу калдыктарды зыянсызданды-
руу боюнча көрүнүктүү ToxicsLink түйүнүн негиздеген, 
социалдык ишкер Рави Агарвал кыйла реалдуу чечим-
дерди сунуштайт. 

Индияда баштапкы медициналык жардам көрсөтүүчү 
22 000ден ашуун мекеме бар, – деп түшүндүрөт Агар-
вал. – Алардын калдыктарды өрттөө үчүн акчасы жок 
жана көпкө чейин болбойт. Эгерде акча пайда болуп, 
силер калдыктарды өрттөө үчүн суюк отун менен иште-
ген меш орнотсоңор дагы, аны тейлегендер бул отунду 
кайра сата башташат. Калдыктарды өрттөө үчүн мештер 
тууралуу унуткула. Адамдарды шприцтин ийнесинин 
учун сындырып жана ошол замат аны гипохлориттин 
щелочтуу эритмесинде дезинфекциялоого үйрөтүү 
керек. Калдыктарды сорттоп, аларды дезинфекциялап 
жана көмүү керек. Бул коопсуз жана кымбат эмес. Мын-
дай система кымбат баалуу технологияларга эмес, баш-
карууну уюштурууга туура мамиле кылууга негизделген. 
Анчалык көп болбогон чыгымдар сөзсүз эле сапаттын 
төмөндүгүн билдирбейт”.
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4) Адамдын сапаттарына көңүл борборун топтоо

Ийгилиги адамдар менен өз ара мамиленин натыйжалуулу-
гунан көз каранды болгон уюмдар адатта ишке кабыл алуу-
да жана персоналдарды башкарууда өзүнүн персоналынын 
адамдык сапаттарына чоң көңүл бурушат.

Жакыр үй-бүлөдөн чыккан кыздарды гана окуткан 
Edisca балет мектебинин негиздөөчүсү бразилиялык 
Дона Андраде мындай дейт: “Кимдир-бирөөнү мындай 
балдар менен иштешүүгө үйрөтүү мүмкүн эмес. Биз 
дайыма аракечтик, жакырчылыктан келип чыккан ка-
таал мамиле кылуунун учурларын көрөбүз. Ошондуктан 
көпчүлүк окутуучулар чыдабай бизден кетип калышчу. 
Бизге бир нерсени жакшы жагына өзгөртүү реалдуу 
экендигине ишенген адамдар керек. Биз менен калган 
адамдар өзгөртүүгө көмөктөшүүгө умтулуу алардын на-
турасынын бир бөлүгү болгон үчүн ушундай кылышат”.

Дагы бир милдет – адамдарда өзүнүн ишине канааттануу 
сезимин колдоо. Көпчүлүк коомдук уюмдардагы айлык акы-
лар жеке секторлордогу айлык акылардан артта калгандык-
тан, алардын кызматкерлери үчүн олуттуу психологиялык 
«сыйлык» талап кылынат. 

Бул учурда, биринчи кезекте, адамдарга аракеттенүү үчүн 
көп эркиндик берүү зарыл, аларда жалпы чоң ишке салым 
кошуп жатабыз деген сезимди калыптандыруу абзел. Со-
циалдык ишкерлер алектенип жаткан иштердин көпчүлүгү 
ошол замат эле жыйынтык бербейт. Мындай учурларда 
уюмдар алардын кызматкерлерине өзүнүн ишмердигинен 
моралдык канааттануу алууга жардам бере турган меха-
низмдерди иштеп чыгууга тийиш.
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II бөлүк. 
Социалдык ишкана түзүү
Колдонмонун бул тажрыйба-
лык бөлүгү социалдык ишка-
нанын идеясын иштеп чыгууга 
жана анын жашоого болгон 
жөндөмдүүлүгүн текшерүүгө жар-
дам берүүчү маалыматты жана 
көнүгүүлөрдү камтыйт.

Бул бөлүктү толугу менен окуур-
дун алдында Социалдык ишкана-
нын планы кандай түзүлгөндүгү 
тууралуу элестетүү үчүн III 
бөлүккө көз жүгүртүү сунушта-
лат. 

Зарыл болгон маалыматты топ-
той баштаңыз жана пландоо про-
цессин өткөнүңүзгө жараша план-
дын бөлүктөрүнүн бөлүкчөлөрүн 
жумушчу вариантта жазыңыз. 

СоцИАЛдыК ИШКАНАНы 
пЛАНдоо 

Кайсы гана болбосун бизнес иш-
кананы баштоонун үч жолу бар:

1) Коммерциялык жактан кызыктуу продукт же кызмат 
идеясына ээ болуу; 

2) Бир нерсеге муктаж болгон же эркин каражаттарга ээ 
болгон кардарлардын конкреттүү тобун аныктоо;
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3) Кандайдыр бир бизнеске инвестициялоого боло тур-
ган эркин акча каражаттарына же убакытка ээ болуу.

Социалдык ишкана боюнча кошумча себептер бар: кандай-
дыр бир социалдык маселени, мисалы, жергиликтүү жу-
мушсуздук маселесин, жергиликтүү калк үчүн кандайдыр 
бир кызматтын жоктугу же жетишсиздиги же буга чейин 
жергиликтүү калктын колу жетпеген жаңы кызматтарды 
сунуштоо мүмкүнчүлүгү.

Социалдык ишканаларды социалдык демилгелерди колдоо 
үчүн да, ишкана катары же кайрымдуулук уюмдардын же 
ӨЭУлардын алдындагы коммерциялык ишканалар сыяктуу 
өнүктүрүү боюнча долбоорлорду каржылоо максатында да 
ачышат. 

Кандай болгондо да, социалдык ишкер ийгиликке жетүүнү 
кааласа, ал социалдык же экологиялык маселени чечүү үчүн 
өзүнүн идеяларынын дараметин – ишкердик дүйнөсүндөгү 
“мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо” катары белгилүү болгон ара-
кетти баалоого тийиш.

Социалдык 
ишканалар

Рыноктогу 
конкреттүү 
муктаждык

БӨҮда же кайрым-
дуулук уюмдарда 

социалдык демил-
гелерди же долбо-

орлорду колдоо

Продукт же 
кызмат идеясы

Коммерциялык 
ишмердүүлүк үчүн 

эркин ресурстардын 
болушу

Ойлоп  
табуу

2-сүрөт. Социалдык ишкана үчүн идеялардын булактары
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Кайсы гана болбосун бизнес-ишкана идеядан башталат.
Социалдык ишкана мындан сыртта калбайт.

пландоо – бул Сиз келечекте кайда болгуңуз 
келээрин жана буга кантип жетүүнү каалай 
тургандыгыңызды аныктоого мүмкүндүк 
берүүчү процесс. 

Социалдык ишкананын планы төмөндөгүлөр үчүн керек:

 •  каржылык рентабелдүүлүктү жана бизнес-идеянын 
ишке ашырылуусун баалоо;

 •  Сиздин идеяңызды социалдык жана экологиялык жо-
опкерчилик боюнча тесттен өткөрүү;

 •  келечектеги ишкананын айланасындагы топтун по-
тенциалдуу мүчөлөрүн бириктирүү;

 •  топтун потенциалдуу мүчөлөрүн чечим кабыл алуу 
процессине тартуу; 

 •  инвестицияларды жана өнөктөштөрдү тартуу. 

Социалдык ишканалар уюмдун жамааттык формасынан 
тургандыктан, потенциалдуу мүчөлөрдү планды иштеп 
чыгууга жана маанилүү чечимдерди кабыл алуу процессине 
тартуу абдан маанилүү. 

Чечим кабыл алуу процессине тартуу социалдык ишкана-
нын мүчөлөрү анын менчик ээлери сыяктуу эле өзүнүн ара-
кеттери жана чечимдери үчүн өзүн жоопкерчиликтүү сези-
шине көмөктөшөт. Пландоо социалдык ишкананын жүрөгү 
болуп саналат жана туруктуу негизде жүргүзүлүшү керек. 
Жыл сайын социалдык ишкананын ишмердигинин натый-
жалуулугуна кызматкерлерди жана башка кызыкдар бол-
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гон тараптарды тартуу менен баа берүү зарыл. Жыл сайын 
жасалуучу баа берүүнүн жыйынтыктары боюнча кийинки 
мезгилге карата ишти пландоого болот. 

Социалдык ишкананын планы 1 жылдан 3 жылга чейинки 
мезгилди камтыйт жана белгилүү бир максаттарды жасоо 
керек болгон конкреттүү кадамдарды аныктайт. 

Бул кадамдар бир жылдын ичинде убакыт шкаласы боюнча 
каржылык маалыматтын негизинде бөлүштүрүлөт. Бул орто 
мөөнөттүк пландоо деп аталат. 

Стратегиялык пландоо 5-10 жылга чейинки мезгилди 
камтыйт жана тажрыйбалык аракеттерге азыраак көңүл 
бурат. Стратегиялык план макулдашылган узак мөөнөттүү 
максатка жетишүү үчүн кармануу зарыл болгон жалпы ба-
гытка топтолот.

Жаңы социалдык ишканаларда адатта план жазуу үчүн за-
рыл болгон маалыматтын жетишсиздиги өкүм сүрөт. Мын-
дай учурда Сизге айрым бир изилдөөлөрдү жасоого туура 
келет. Бул изилдөөлөр пландоо процессинин ажырагыс 
бөлүгү болуп саналат. 

Эгерде пландоо баскычында Сиз өзүңүздүн 
социалдык ишкана тууралуу идеяңызды ишке 
ашыруу кыйын деп эсептесеңиз, анда Сизге со-
циалдык ишкананын идеяларын өзгөртүүнүн 
үстүндө иштөө же андан баш тартуу зарыл. Бул 
кыйроо болбойт, бул Сизге дал ушул идея ага ин-
вестиция салуу үчүн анчалык жакшы эместигин 
алдын ала түшүнүүгө мүмкүндүк берүүчү абдан 
пайдалуу тажрыйба – бул Сиздин убактыңызды 
жана акчаңызды үнөмдөйт.

Социалдык ишкананын планынын үстүнөн 
иштөөдө Сиздин баштапкы идеяңыз өзгөрүшү
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жана пландоо процессинин жыйынтыгында 
ал баштапкы ойлонулган нерседен таптакыр 
айырмаланышы мүмкүн экендигин эске алуу 
маанилүү. Бул кадимки көрүнүш, ошон үчүн со-
циалдык ишкананын планынын үстүнөн иштөө 
процессинде ийкемдүү болуу жана жаңы идея-
ларга ачык болуу абдан мааниге ээ. 

ПлАНДОО ПРОцеССИ

Биз социалдык ишкананы пландоонун үзгүлтүксүз про-
цессин ишке киргизебиз. Ал төмөнкүдөй болушу абдан 
маанилүү: 

a) стратегиялык да, оперативдүү да пландоо жүргүзүү 
мүмкүн болушу үчүн;

b) коюлган максаттарды баалап, ченөөгө мүмкүн болушу 
үчүн;

c) жетишкендиктерди баалоо планынын жыйынтыкта-
рын кийинки мезгилди пландоого колдонуу үчүн.

? Сиз топтогу бардык маалыматтарды жана 
документтерди, ошондой эле Колдонмонун 
көнүгүүлөрүн аткаруунун жүрүшүндө жасай 
турган жазууларды сактай турган өзүнчө папка 
жасаңыз.

Сиз ошондой эле бул маалыматтарды каттап, 
сактоого жооптуу өзүнчө бир адамды дайындап 
койсоңуз да болот.

Пландоо процесси төмөндө сүрөттөлгөн логикалык кадам 
боюнча жазылган тартипте жүргүзүлөт. Ар бир кадамга II 
Бөлүктөгү бөлүмдөрдүн бирөө арналган. Сиздин кырдаалга 
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карата Сиз өзүңүз үчүн алгач кызыкдар болгон тараптарды 
жана кардарларды аныктап аласыз же алгач Сиз сунуштоону 
каалаган продуктуну же кызматты аныктай аласыз. Кээде 
тигиниси да, мунусу да бир эле учурда аныкталат. 

1. Сиздин кардарларды жана кызыкдар тараптарды 
аныктаңыз. 

Сиздин кызыкдар тараптар жана 
кардарларыңыз ким экендигин түшүнүү менен, 
Сиз алдыда иштей турган чөйрөнү, кантип өз 
ара мамиле курууну жана алар сатып алууну 
каалаган продуктуну жана кызматтарды кан-
дай кылып өндүрүү керектигин жакшы түшүнө 
аласыз.

2. Социалдык ишкана идеясын иштеп чыгыңыз

Сиздин кардарлардын жана кызыкдар тараптардын таби-
тин жана өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, Сиз коммерци-
ялык жактан рентабелдүү боло турган, социалдык жана 
экологиялык жактан жакшы сапатка ээ болгон продукту-
ну же кызматты ойлоп таба аласыз. 

3. Маркетингди пландаңыз

Маркетинг Сиздин кардарлар үчүн продуктунун же 
кызматтын туура катышын табууга жардам берет. Марке-
тинг Сиз ишмердик жүргүзүүнү пландап жаткан чөйрөнү 
жакшы түшүнүүгө жана Сиз иштеп чыккан продуктуну 
же кызматты ал кардарларыңызды дайыма тартып жана 
алардын агымын көбөйтүп тургандай кылууга жардам 
берет. 

4. Каржылык маселелерди ойлонуңуз

Кардарларыңыз тууралуу маалымат топтоп, маркетинг 
маселелерин ойлонуп бүткөндөн кийин, Сизге каржынын 
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үстүнөн, канча продукция\кызмат өндүрүү керектигин 
жана сатуулардан канча киреше ала турганыңыздын 
үстүнөн иштөө зарыл болот. Бул бөлүк ошондой эле кар-
жылык операциялардын эсебин кантип жүргүзүү керек-
тиги тууралуу маалыматты да камтыйт. 

5. Социалдык ишкана уюмунун компоненттерин иштеп 
чыгыңыз 

Аткарылат деп бааланып жаткан коммерциялык жана 
каржылык пландардын жумушчу варианты Сизде пайда 
болоору менен, Сиз социалдык ишкана уюмун уюшту-
руу системасын иштеп чыгышыңыз керек, ага мүчөлүк, 
түзүм, менеджмент системасы, командалык ишти уюшту-
руу жана жалпы башкаруу да кирет.

6. Коомдук ревизияларды жана баалоолорду пландаңыз 

Каржылык жана социалдык ишмердикти баалоонун 
кандайдыр бир системасына социалдык ишкананын ээ 
болушу маанилүү. Сиз жыл сайын каржылык аудиттен 
өтүшүңүз зарыл. Биз ошондой эле Сизге социалдык жана 
экологиялык максаттарга жетүү даражаңызды өлчөө 
системасын курууну сунуштайбыз. 

7. Юридикалык маселелерди чечиңиз

Сиз өзүңүздүн социалдык ишканаңыздын юридикалык 
түзүмүн аныкташыңыз зарыл жана Сиз юридикалык жак-
ты түзүүнү пландап жатсаңыз, уюштуруу документтерин 
даярдашыңыз керек. 

Бул тартипти сактоо менен, Сиз зарыл болгон маалы-
матты топтойсуз, Социалдык ишкананын планын иштеп 
чыгасыз жана аны бул Колдонмонун III бөлүгүндө келти-
рилген баш сөзгө ылайык жазып чыгасыз. 
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КызыКдАр тАрАптАрды жАНА КАрдАрЛАрды 
АНыКтоо

Социалдык ишканалардын кардарлары да, ошондой эле 
ар кандай кызыкдар тараптары да болушу мүмкүн. Айрым 
учурларда социалдык ишканалардын кызыкдар тараптары 
бир эле учурда кардарлары да болушу мүмкүн. Кызыкдар 
тараптар жана кардарлар социалдык ишкана менен ар кан-
дай мамиледе болушу мүмкүн. 

Сиздин кардарлар – Сиздин продукцияны/кызматты сатып 
алуучулар.

Мындан тышкары сиздин социалдык ишкананын пай-
да көрүүчүлөрү (бенефициарлары) болушу мүмкүн – 
алар көйгөйлөрү бар адамдар же коомчулуктар, алардын 
көйгөйлөрүн Сиздин ишкана чечет. 

Сиз ошондой эле ишканаңызга ар кандай (каржылык, техни-
калык ж.б.) колдоо көрсөтүүгө даяр болгон донорлор жана 
демөөрчүлөр менен тыгыз байланышта болушуңуз керек. 

Сиздин кызыкдар тараптарыңыз ким экендигин билүү со-
циалдык ишкананы пландоого жардам берет жана Сиздин 
өнөктөштөр, кардарлар менен кантип жакшылап өз ара 
аракеттенишүү керектигин түшүнүүңүзгө мүмкүнчүлүк 
берет. 

Сиздин кардарларыңызды билүүңүз кадимки бизнес-
изилдөөнүн бир бөлүгү болуп саналат, ал эми Сиздин кы-
зыкдар тараптарыңызды билүү мыкты социалдык-эконо-
микалык тажрыйба болуп саналат. Аларды аныктоо жана 
классификациялоо процесси бир эле учурда жүрүшү мүмкүн. 
Сиздин уюмдун ишинде тигил же бул ролду ойногон бардык 
адамдар жана топтор эсиңизде турсун. Бул “таасир этиши 
мүмкүн болгон же социалдык ишкананын натыйжасынын же 
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процессинин таасиринде калышы мүмкүн болгон кайсы бир 
адам, адамдардын тобу же уюм болушу мүмкүн”.

Төмөндөгү суроолорго көңүл буруу керек:

 • Сиздин кардарыңыз ким?

 • Сиздин социалдык ишкананын бенефици-
арлары (пайда көрүүчүлөрү) ким?

 • Социалдык ишканага ким ээ болот?

 • Социалдык ишкананы ким башкарат? 

 • Социалдык ишкана кимдин алдында отчет 
берет?

 • Сиздин кызыкдар тараптар кимдер?

Сиз бул суроолорго жоопторду эки жөнөкөй көнүгүүнү 
аткаруу аркылуу: кызыкдар тараптарды, алардын 
мүнөздөмөлөрүн аныктоо жана алар менен мамилени кан-
дай түзүү керектигин түшүнүү менен таба аласыз:

1) Кызыкдар тараптарды картага түшүрүү.

2) Кызыкдар тараптарды классификациялоо.

Сиз картага түшүрүүнү пайдаланып кызыкдар тараптарды 
аныктай аласыз, андан кийин аларды классификациялап, 
кызыкдар тараптардын реестрине жаза аласыз.
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КыЗыКДАР ТАРАПТАРДы КАРТАГА ТҮШҮРҮҮ

Бул көнүгүүнүн жүрүшүндө келечектеги соци-
алдык ишкананын ар бир катышуучусу өзүнүн 
идеяларын үнүн чыгарып айтпастан карточкага 
жазат. Карточкаларды пайдалануу катышуучу-
ларды көнүгүү процессине жакшыраак тартат 
жана бардык идеяларды кат жүзүндө каттоого 
мүмкүндүк берет.

эмне керек болот:

 • үчтөн бешке чейинки айлана тартыла турган 
флипчарт (2-сүрөттөгүдөй);

 • бир канча карточка (же стикер) жана ар бир каты-
шуучу үчүн маркер.

Биринчи 
даражадагы 

кызыкдар 
тараптар

Экинчи даражадагы 
кызыкдар тараптар

Үчүнчү даражадагы 
кызыкдар тараптар

3-сүрөт. Кызыкдар тараптардын картасы 
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Көнүгүүнү баштаардын алдында

Өзү үчүн кызыкдар тараптардын жалпы критерийлерин 
аныктап алган пайдалуу: кызыкдар тараптар кандай бел-
гилери боюнча биринчи даражадагыларга, экинчи даража-
дагыларга жана үчүнчү даражадагыларга тиешелүү болушу 
керек. 

Биринчи 
даражада-
гы кызык-
дар тарап-
тар

Кызыкчылыктары социалдык ишкананын 
“жүрөгүндө” турган адамдар жана уюмдар: 
бул топторду айрым учурда максаттык топ 
же негизги кардарлар деп да аташат. Алар 
адатта социалдык ишкананын мүчөлөрү, 
кызмат алуучулар, маанилүү коммерциялык 
өнөктөштөр, волонтерлор, мүчөлөр болу-
шат. 

экинчи да-
ражадагы 
кызыкдар 
тараптар

Социалдык ишкана биринчи даражадагы 
кызыкдар тараптарга “жетүү” үчүн кызмат-
ташып жаткан адамдар жана уюмдар. Бул 
адатта жеткирүүчүлөр, банктар, тармактык 
өнөктөштөр, мамлекеттик\жеке сектордон 
келген уюмдар жана атаандаштар. 

Үчүнчү  
даражада-
гы кызык-
дар тарап-
тар

Капыстан жолуккан коммерциялык 
өнөктөштөр, каржы институттары, тышкы 
кеңеш берүүчүлөр. Бул категория чакан 
топторго таандык эмес, бирок чоң социал-
дык ишканалар үчүн үчүнчү даражадагы 
кызыкдар тараптар маанилүү категория 
болушу мүмкүн. 

Катышуучулар үчүн тапшырмалар:

 •  Алар кимди кызыкдар тараптар деп эсептей турганды-
гын аныктоо жана ар бирин карточкага (стикер) жазуу. 
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Коммерциялык, социалдык жана экологиялык жактан 
кызыкдар тараптарды кошуу маанилүү. 

 •  Карточкаларды тышкы айлананын сыртына коюу.

Бардык карточкалар даярдалып жана баракка жайгашты-
рылгандан кийин буларды жасоо зарыл:

 •  Бардык кайталанма карточкаларды алып салуу;

 •  Кайсы карточканы айлананын кайсынысына жайгаш-
тырган жакшыраак экендигин топто талкуулоо жана 
чечүү.

Айлананын борборуна канчалык жакын болсо, кызыкдар та-
рап ошончолук маанилүү, айлананын борборунан канчалык 
алыс болсо, кызыкдар тарап ошончолук азыраак мааниге ээ 
болот.

Бул баскычта али көрсөтүлө элек бардык кызыкдар тарап-
тарды кошууга болот. Талкуулоо ким кызыкдар тарап боло-
орун жана алар ишкана үчүн кандай мааниге ээ болоорун 
түшүнүүнү кеңейтет.

КыЗыКДАР ТАРАПТАРДы КлАССИФИКАцИялОО 
ЖАНА КАТТОО

Бул көнүгүү социалдык ишканаларга алар 
кызыкдар тараптар менен кандайча жана эмне 
үчүн өз ара аракеттенишип жаткандыгын 
териштирүүгө жардам берет.

Кызыкдар тарап ким экендигин жекече түшүнүү менен уюм 
боюнча түшүнүүнүн ортосунда айырмачылык бар. Соци-
алдык ишкананын кызыкдар тараптар менен өз ара мами-
лелери кандай өтүп жаткандыгын жана алар социалдык 
ишканага кандайча таасир этип жаткандыгын түшүнүү үчүн 
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жамааттык көз карашка ээ болуу абдан пайдалуу. Бул терс 
тышкы таасир этүүнү азайтууга жана кызыкдар тараптар-
дын максималдуу санына жагымдуу таасирди көбөйтүүгө 
мүмкүнчүлүк берет. 

Кызыкдар тараптарды каттоо Карта түзүүнүн жана алар-
ды ишкана үчүн маанилүүлүк даражасынын негизинде 
тиешелүү темалардын алдына жайгаштыруунун жыйынты-
гында аныкталган кызыкдар тараптардын тизмесин класси-
фикациялоого негизделген. 

Ар бир социалдык ишкана өзү үчүн өзүнүн категорияларын 
аныктай алат же аларды биз сунуштаган мисалдардын не-
гизинде деталдаштыра алат. 

1-таблица. Кызыкдар тараптардын тизмеси

Кызыкдар тараптардын тизмеси

пландалганы Факт боюнча

Кызыкдар 
тараптардын 
иерархиясы

Эмне үчүн 
алар тар-

тылып 
жатат? 

Алар 
кантип 
тарты-

лат? 

Мониторинг-
дин жүрүшүндө 

жасалган 
түшүндүрмөлөр

Кызыкдар тараптар

Пайда көрүүчүлөр 
(бенефициарлар)

Өнөктөштөр

Тарапкерлер

Жеткирүүчүлөр

Атаандаштар

Мамлекет
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Кызыкдар тараптардын тизмеси

пландалганы Факт боюнча

Кызыкдар 
тараптардын 
иерархиясы

Эмне үчүн 
алар тар-

тылып 
жатат? 

Алар 
кантип 
тарты-

лат? 

Мониторинг-
дин жүрүшүндө 

жасалган 
түшүндүрмөлөр

Керектөөчүлөр

Түз

Кыйыр

Кызыкдар тараптарды классификациялоо жана каттоо Сиз-
ге баа жеткис маалымат берет. Сиз ошондой эле бул куралды 
өзүңүздүн жылдык баа берүүңүздө же коомдук ревизиянын 
жүрүшүндө пайдалана аласыз, буга оң жак тик катардагы 
(Коомдук ревизиялар боюнча бөлүмдү толугураак караңыз) 
кызыкдар тараптардын өзүнчө мониторинги да кошулат. 

Бул курал социалдык ишканага пландалган 
мамилелер иш жүзүндө кандайча ишке ашкан-
дыгы жана келечекте кызыкдар тараптар ме-
нен болгон өз ара мамилелерден эмне күтүүгө 
болоору тууралуу маалыматты берет. Кызыкдар 
тараптардын тизмесин зарылчылыкка жараша 
өзгөртүүгө болот, анткени социалдык ишкана 
өнүккөн сайын анын кызыкдар тараптары дагы 
өзгөрүшү мүмкүн.

СоцИАЛдыК ИШКАНАНыН ИдеяЛАрыН ИШтеп чыГУУ 

Социалдык ишкана үчүн бардык идеялардын спектрин эки 
топко бөлүүгө болот:

1) Коммерциялык кызыкчылыктарга негизделген идея-
лар;
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2) Кандайдыр бир социалдык маселени чечүүгө негиз-
делген идеялар.

Көп учурда бул идеяларды топтоонун эки ыкмасы өз ара 
бири бирин жокко чыгаруучу болуп саналбайт. Мисалы 
социалдык маселелер социалдык ишкананын коммерци-
ялык кирешесин бөлүштүрүү аркылуу чечилиши мүмкүн 
же социалдык ишкана мамлекеттик орган менен акысыз 
кызматтарды көрсөтүү маселеси боюнча келишим түзө алат 
жана ошол эле учурда коммерциялык уюмдун пайдубалын 
колдой алат.

ИДеялАР ЖАНА АлАРДыН БУлАКТАРы

Идеялар – бул болгону ишкердиктин “башталгыч чекити”. 
Идеялар менен гана толук кандуу ишкана куруу мүмкүн 
эмес. Идеялар – ишкердик процесстин “чийки заты” гана, 
андан мүмкүнчүлүктөр жана долбоорлор келип чыгат.
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Социалдык керектөөлөрдү канааттандырууга багытталган 
идеялар кайда жана кандайча пайда болот?

Төмөндө идеялардын кыйла жайылтылган булактарынын 
тизмеси келтирилген. Алардын көпчүлүгү жөнөкөй бизнес-
мендерге да, ошондой эле социалдык ишкерлерге да туура 
келет. 

• тиричиликтеги же иштеги жеке тажрыйба;

• адамдар бош убактыларында алектенүүнү жакшы 
көргөн кайсы гана болбосун ишмердик;

• кайсы бир башка нерсени издөө учурундагы интуиция 
же кокустан болгон ачылыш;

• изилдөө жолу менен системалуу же атайылап издөө;

• жалпыга маалымдоо каражаттарынын (ЖМК) жар-
дамы менен, жеке жана кесиптик байланыштар ж.б. 
аркылуу алынган билимдер;

• рыноктогу суроо-талап;

• уникалдуу ресурстар ж.б.

ИДеялАРДы БААлОО 

Идеянын негизинде “курт абалды (личинканы) көпөлөккө 
айландыруу” ыкмасын табуу мүмкүнчүлүгүн жаратуу 
керек. Сиз идея эмнеде экендигин билесиз, бирок анда 
мүмкүнчүлүк барбы? Идеяны эмне ишке ашырат?

Идеялардын ишке ашырылышынын маанилүү 
мүнөздөмөлөрү: 

• кардар үчүн кошумча баалуулук түзүү жөндөмдүүлүгү;
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• кардардын көйгөйлөрүн чечүү же анын муктаждыкта-
рын канааттандыруу жолу аркылуу баалуулуктарды 
жогорулатуу;

• рынокту ээлеп алуу жана пайда алуу жөндөмдүүлүгү;

• мүмкүнчүлүктөрдүн аны ишке ашырган ишкерлердин 
көндүмдөрүнүн топтомуна дал келүүсү.

? Мүмкүнчүлүк – бул бизнес тарабынан өзүнүн 
керектөөчүлөрүнүн жашоосуна баалуулуктар-
ды кошуу үчүн колдонулган продуктунун же 
кызматтын концепциясы. Аныкталган муктаж-
дык бар рынок шарттарын жана ишкерлердин 
көндүмдөрүнүн топтомун абдан натыйжалуу 
пайдаланган, ошондой эле социалдык ишкана-
нын каржылык жашоого жөндөмдүүлүгүн кам-
сыздаган ыкма менен канааттандырылат. 

ИДеялАР: КОММеРцИялыК КыЗыКЧылыК

Коммерциялык кызыкчылык түрткү берген идеялар про-
дукт же кызмат идеясынын негизинде же рыноктогу анык-
талган мүмкүнчүлүктөр аркылуу келип чыгат. 

Социалдык ишкананын идеясы продукт же кызмат идея-
сына негизделген учурда бул идея канчалык рентабелдүү 
болуп саналарын баалоо абдан маанилүү. Андан ары марке-
тинг боюнча бөлүмдөн биз муну кантип жасоо керектигин 
толугураак карайбыз, бирок ушул баскычта да төмөндөгү 
суроолорго терс жооп ала турган болсок, андан өз учурунда 
баш тартуу үчүн өзүбүзгө биздин идея канчалык суроо-та-
лапка ээ деген суроону берүүгө болот. 

• Сиздин идеяңыз каржылык жактан рентабелдүү болу-
шу үчүн рынокто дараметтүү кардарлар жетиштүүбү? 
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• Ушул коммерциялык идеяны жайылтуу үчүн азыр туу-
ра убакытпы? Рынок аны кабыл алууга даярбы?

• Бул продукт\кызмат боюнча рыноктогу атаандаштык 
кандай? 

• Бул продуктуну же кызматты сунушташ үчүн биз-
дин ресурстарыбыз, билимибиз жана тажрыйбабыз 
жетиштүүбү?

? Сиз коммерциялык идеяны иштеп чыгып жат-
кан учурда өзүңүздүн продуктуну же кызматты 
Үч биримдик принцибине ылайык, б.а. каржы-
лык рентабелдүүлүктү, социалдык жыргалчы-
лыктарды жана экологиялык жоопкерчиликти 
камсыздоо менен кандайча кура турганыңызды 
ойлонуңуз. Бул Сиздин идеяны инвесторлор 
жана кардарлар үчүн кыйла жагымдуу кылат 
жана Сиздин умтулууларыңызды жүзөгө ашыру-
уга жардам берет.
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1) Каржылык рентабелдүүлүк

Көз карандысыз болуп, өзүнүн чечимдеринин үстүнөн 
көзөмөл жүргүзүүнү ишке ашыруу үчүн социалдык иш-
кана коммерциялык жактан кирешелүү болууга тийиш. 
Каржылык рентабелдүүлүк ошондой эле социалдык 
ишкананы башкаруу канчалык натыйжалуу экендигин 
көрсөтүп турат. 

2) Социалдык жыргалчылыктарды жаратуу

Бул өз алдынча болгондо аткара албай турган конкреттүү 
милдеттерди чечүү үчүн өздөрүн уюштурган адамдардын 
тобунун аракеттери менен алынган жыргалчылык. 

Продукт/кызмат идеясы социалдык жыргалчылыктарды 
түзүүгө кандайча көмөктөшө алат?

3) Курчап турган чөйрөнү коргоо үчүн жоопкерчилик

Курчап турган чөйрөнү коргоо принциби социал-
дык ишканадан курчап турган чөйрөгө тескери таасир 
этүүлөрдү азайтууга, био ар түрдүүлүктү жогорулатууга 
жана жыргалчылыкты көбөйтүү менен курчап турган 
чөйрөгө таасир этүүгө умтулуунун ортосунда тең салмак-
туулукту жогорулатууга жоопкер болууну талап кылат.

Социалдык ишкана идеяларын иштеп чыгу-
уда Үч биримдик принциби коммерциялык 
рентабелдүүлүктү жана этикалык жоопкерчи-
ликти текшерүүгө мүмкүнчүлүк бере турган 
алкактарды билдирет.

Бардык үч баалуулукка бир эле учурда дал келүү зарылдыгы 
бир караганда жетүү кыйын болгон максаттай көрүнүшү 
мүмкүн, бирок иш жүзүндө бизнес үчүн маанилүү роль ой-
нойт. 
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Ар бир социалдык ишкана ар кандай даражада ар түрдүү 
максаттарга таасир эте алат, ал эми айрым учурларда бар-
дык үчөөнө эмес, кайсы бир же эки тармакка кыйла күчтүү 
таасир этет. Ошондуктан Үч биримдик принцибине умтулу-
уда кыйла ийкем мамиле болушу керек. Айрым учурларда 
социалдык ишкана толугу менен Үч биримдик принцибине 
дал келиши үчүн бир канча жыл керек болот, анткени ага 
жетишүү үчүн олуттуу стратегиялык пландоо талап кылы-
нат. 

Инновациябы же текшерилген идеябы?

Текшерилген идея менен инновациялык 
идеянын ортосундагы айырмачылыкты 
караңыз. Текшерилген идея ал башка 
окшош кырдаалдарда да иштей ала турганы 
менен жана ага ылайык тобокелчиликтери 
азыраак экендиги менен артыкчылыкка ээ. 
Инновациялык идеяга карата тобокелчиликтер 
жогору, бирок ийгиликке жете турган болсо, 
сыйлык көбүрөөк болушу мүмкүн. Мындай 
учурда, биринчи кезекте, биздин продуктубуз 
же идеябыз аны сатып алууга бирөөлөрдү 
кызыктырарына ишенүү керек жана ал Сиз 
муну жасаганды жакшы көргөндүгүңүзгө 
гана негизделбеши керек. Эки учурда тең 
ийгиликтин ачкычы керектүү кардарларды 
табууда болуп саналат.
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СОцИАлДыК ИШКАНА ИДеяСыН СУНУШТАңыЗ

эмне керектелет:

 • флипчарт;

 • маркерлер.

Бул көнүгүүнү топ менен жасаган жакшы.

Катышуучулар үчүн тапшырмалар:

 •  Социалдык ишкана идеясы менен байланышкан бар-
дык идеяларды жана бардык потенциалдуу кардарлар-
ды чоң барак кагазга жазыңыз;

 •  Топтун ар бир мүчөсүнө өзүнүн идеяларын айтууга 
жана жазууга мүмкүнчүлүк бериңиз. Мүмкүн болушун-
ча көбүрөөк идея иштеп чыгууга аракеттениңиз жана 
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алар Сиздин потенциалдуу кардарларга карата кан-
дайча аракеттене тургандыгын караңыз;

 • Социалдык ишкананын планын иштеп чыгуу процес-
синде жаңы идеялар пайда болушу мүмкүн, ошондук-
тан биринчи даражадагы жана экинчи даражадагы 
коммерциялык идеяларды жазып коюуга болот.

Социалдык ишкананы пландоо процессинде Сиз 
өзүңүздүн идеяларды ишке ашыруу ыкмаларын 
дээрлик майда-бараттарына чейин карайсыз 
жана алардын айрымдары ошол кезде башка 
идеялар азыраак баалуу көрүнүп турганда, 
сөзсүз түрдө Сизге кызыктуураак көрүнүшү 
мүмкүн.
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ИДеялАР: СОцИАлДыК МАСелеНИ ЧеЧҮҮ 

Социалдык маселелерди чечүүгө негизделген идеялар көп 
учурда көйгөй жакырчылык жана кардарлардын тескери 
экономикалык шарттарына байланыштуу экендиги менен 
татаалдашат. Мисалы, дүкөндөр жана тейлөө борборлору 
кардар базасынын начардыгынан улам иштебей калган 
айыл коомчулуктарында көйгөй дагы бир дүкөндү ачуу же 
кызмат сунуштоо менен чечилиши мүмкүн эмес. Социал-
дык өнүгүү жана экология үчүн идея канчалык пайдалуу 
болбосун, эгерде каржылык жактан рентабелдүү болбо-
со, ал ийгиликке жетишпейт. Социалдык ишканадан мын-
дай маселелерди чечүүдө кыйла инновациялык жооптор 
талап кылынат. Мындай учурда өкүм сүргөн маселени карап 
жана чыныгы себебин түшүнүү абдан маанилүү. 

Көйгөйдүн болуу себептерин жана аны чечүүнүн ыкмала-
рын изилдөө үчүн Көйгөйлөрдүн дарагына талдоо жүргүзүү 
пайдалуу көнүгүү болуп саналат. Көйгөйлөрдүн дарагына 
талдоо жүргүзүү көйгөйлөрдүн иерархиясын, алардын 
себептерин жана натыйжаларын түз аныктоо ыкмасын 
жана алардын негизинде социалдык ишкананын милдет-
теринин бири болушу мүмкүн болгон жана каржылык 
рентабелдүүлүккө карата баалана турган аны чечүү ыкмала-
рын аныктоодон турат.

Сиздин идеяңыз келечекте кандай өнүгө тур-
гандыгы тууралуу ойлонуңуз

Социалдык ишкананын идеясын иштеп чыгу-
уда стратегиялык жактан ойлонуңуз. Сиздин 
идеяларыңыз өнүгүшү мүмкүнбү? Сиздин 
кардарларыңыздын саны өсөбү? Сиз кубана 
ала тургандай кошумча продукт же кызматтар 
барбы? Сиздер сунуштап жаткан продукт жана 
кызматтар беш жылдан кийин кандай болорун, 
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алар дагы эле сатыла береби, ошол тууралуу 
ойлонуңуз? Алар андан ары өнүгүшү мүмкүнбү 
жана кардарлар аны сатып алуусун уланта бере-
би?

СоцИАЛдыК ИШКАНАНыН МАрКетИНГИ

Маркетинг – бул жөн эле жарнама жана сатуулар эмес, бул 
ишкананы рыноктогу мүмкүнчүлүктөргө ылайыкташтыруу-
нун бүтүндөй бир процесси. 

Маркетинг – бул Сиздин кардарларды аныктоо, 
алардын керектөөлөрүн изилдөө, Сиздин 
продукт\кызматты илгерилетүүнүн ыкмаларын 
пландоо жана андан кийин аларды кардарларга 
сатуу процесси.

Социалдык ишканалар өзүнүн ишмердигин татаал жана 
дайыма өзгөрүп жаткан рынок чөйрөсүндө жүргүзүп жаты-
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шат. Социалдык ишканага өнүгүү жана жашап кетүү үчүн 
кардарлардын кайсы бир тобуна белгилүү бир баалуулукка 
ээ болгон бир нерсени өндүрүп, сунуштоо зарыл. Ишкана 
алмашуу жолу аркылуу ага жашап кетүүгө мүмкүнчүлүк 
бере турган нерсени, б.а. кирешени алат. Ишканага дайыма 
кызыктуу жана рыноктун керектөөлөрүнө дал келген про-
дуктуну же кызматты сунуштоо маанилүү. Алдыны көрө 
билген ишканалар өзүнүн маркетингдик максаттарын, стра-
тегияларын жана тактикаларын мезгил-мезгили менен кай-
ра карап чыгышат. Алар мониторинг жана өзгөрүп жаткан 
рынокко карата ыңгайлашуу үчүн негизги система катары 
керектөөчүлөрдүн кайтарым байланышуусуна таянышат. 

Маркетинг процесси социалдык ишкананы пландоонун 
кийинки баскычы болуп саналат. Эгерде бул процесстен 
кийин кардарлар Сиздин продуктуну же кызматты кайсы 
бир себептерден улам сатып албайт деген бүтүмгө келсеңиз, 
анда Сиз өзүңүздүн идеяны өзгөртүүгө же андан баш тартуу-
га даяр болушуңуз керек. 

Маркетингдик процесстин максаттарын жакшыраак 
түшүнүү үчүн маркетинг системасына кыскача баяндама 
жасаган жана маркетинг процессине эмне кирет жана алар 
кандай тартипте кире тургандыгын түшүнүү пайдалуу. 
Маркетинг системасы – бул цикл. цикл товарларды жана 
кызматтарды илгерилетүүдөн, сатуудан жана кардар бул 
процесстин жүрүшүндө эмнени башынан өткөргөндүгү 
тууралуу кайта байланыш алуудан көз каранды. Төмөндө 
келтирилген схеманы караңыз.

Схемадан көрүнүп тургандай, маркетинг өзүнө кароо за-
рыл болгон маселелердин кеңири спектрин камтыйт. Схема 
социалдык ишканага рынокко продуктуну же кызматты 
“түртүүгө” жана андан соң кардарлардан төлөмдөрдү жана 
кайтарым байланышты алууга туура келерин көрсөтүп 
турат. Социалдык ишкана бүткүл иш үчүн өзү жооп берерин 
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жана ошондуктан маркетинг системасын натыйжалуу баш-
карууну камсыздоого тийиш экендигин түшүнүү маанилүү.

Социалдык 
ишкана рынок

Рынок 
тууралуу 

маалымат
Кайта 

байланыш Насыя

Саткандан 
кийин

Арзан-
датуулар

Башка мук-
таждыктар

Н
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ла
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ту
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Рынокту 
изилдѳѳ

Продуктуну 
иштеп чыгуу

Башка 
товарлар

Таңгак Адилет 
соода

Жарнама Орун
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рү

ү
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4-сүрөт. Социалдык ишкананын маркетинг процесси 

Жаңы кардарларды таап, аларды тартууга кара-
ганда мурдагы эле кардарларга кайталап сатуу 
маркетингдин эң эле натыйжалуу жана арзан 
ыкмасы болуп саналат.

Схемага ылайык, Сиз өзүңүз үчүн ишкананын маркетингдик 
планынан жайылтуу зарыл болгон коммерциялык идеяңыз 
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үчүн маркетинг системасынын маанилүү компоненттерин 
аныктап, алардын баасын эсептешиңиз керек болот.

Жогорудагы схемадагыдай, маркетинг 
системасын тартыңыз. Ошол эле учурда Сиздин 
коммерциялык идеяңызга ылайыктуу келген 
компоненттерди гана кошуңуз. Бул Сизге 
идеяларды ишке ашыруу боюнча маркетингдик 
планды курууга жардам берет.

МАРКеТИНГ ПРОцеССИ

Сиз өзүңүздүн маркетинг системаңыздын негизги компо-
нентин аныктап, белгилеген соң, Сизде мындан ары эмне 
кылуу керек жана биринчи кезекте эмнеге көңүл борборун 
топтоо керектиги тууралуу анык түшүнүк пайда болот. 

Эми төмөндө сүрөттөлгөн төрт кадамды пайдалануу 
менен, бул процесстен майда-бараттарына чейин өтүү 
зарыл. Маркетингдик процессте алгач мүмкүнчүлүктөрдүн 
эң эле кеңири спектрин талдоо жана андан кийин аны 
башкарууга мүмкүн болгондой кылып акырындап азай-
туу маанилүү. Мындай мамиле социалдык ишкананын 
жалпы картинага ээ болуусуна жана келечектеги рынок-
тук мүмкүнчүлүктөрдү стратегиялык жактан кароосуна 
мүмкүндүк берет.

Биз бул баскычтардын ар бирин толугураак карап чыгабыз.

Маркетингдик процесс аркылуу өтүү менен, Сиз ишкана 
өзүнүн продуктуларын\кызматтарын кандайча алып чы-
гып, сата тургандыгын аныктоого жардам бере турган 
көптөгөн аспектилерди изилдейсиз. Ошол эле учурда Сиз-
де ишкананын ишмердигин түзүүнүн жана жүргүзүүнүн 
жүрүшүндө төлөөгө туура келе турган көптөгөн маркетинг-
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дик аспектилердин баасын билүү мүмкүнчүлүгү болот. Сиз 
тигил же бул чыгымдардын баасын аныктай баштаганда, 
аларды сөзсүз түрдө жазып алыңыз. Кийинки бөлүмдө 
биз каржылык маселелерди караган кезде мүмкүн болгон 
чыгымдардын баасы тууралуу маалымат ишкананын кар-
жылык рентабелдүүлүгүнө талдоо жүргүзүү үчүн базалык 
маалыматтын бир бөлүгү болуп калат.

Рынокту изилдөө жана маалымат топтоо
Сиздин идеяңызды түшүнүү

Сиздин рынокту түшүнүү

Суроо-талапты өлчөө жана божомолдоо
Рынок сегментациясы
Максаттуу маркетинг

Рыноктогу абалын аныктоо

Маркетингди түзүүчүлөрдү аныктоо
(маркетинг-микс)
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(маркетинг-микс)

Маркетинг
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5-сүрөт. Маркетингдик процесстин ырааттуулугу

рынок мүмкүнчүлүктөрүнө талдоо жасоо

Ар бир ишкана өзү рынок мүмкүнчүлүктөрүн аныктап 
алышы керек. Ишкана анын мүмкүнчүлүктөрү чектелген 
деп божомолдошу мүмкүн, бирок мындай ой жүгүртүү ал 
өзүнүн бизнеси жана өзүнүн күчтүү жактары тууралуу стра-
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тегиялык жактан ой жүгүртүүгө 
жөндөмсүз экендигин билдирет. 
Бир дагы ишкана өзүнүн гана 
баштапкы продуктуларына таянып 
жана алардын рыногу түбөлүккө 
жашайт деп божомолдой албайт. 
Айрым өндүрүүчүлөр алардын чы-
ныгы сатууларынын жана киреше-
леринин көпчүлүк бөлүгү алар беш 
жыл мурда өндүрбөгөн продукция-
дан чыгып жаткандыгын тастыктап 
беришет. 

Ар бир ишкананын көптөгөн рынок-
тук мүмкүнчүлүктөрү бар. 

өз идеясын түшүнүү – өзүңүздүн 
продукт же кызмат тууралуу так 
элестетиңиз

Сиздин коммерциялык идеяга 
көңүл борборун топтоп, ага карата 
рыноктогу жана рынок шарттарын-

дагы кырдаалды кыскача сүрөттөө пайдалуу. Маанилүү про-
дуктуну\кызматты жана аны менен байланышкан Сиздин 
продуктуну\кызматты так аныктоо жана ошол эле учурда 
көңүлдү Сиздин идеяга/идеяларга багыттоо маанилүү. 
Сизде дайыма социалдык ишкананын идеясын өзгөртүү 
жана социалдык ишкананын идеясын Сиздин маркетинг-
дик изилдөөңүздү өнүктүргөн сайын ыңгайлаштыруу 
мүмкүнчүлүгү бар экендиги тууралуу унутпаңыз. 

Сиздин социалдык ишкананын коммерциялык идеясы 
эмне?

 •  Бул материалдык продуктубу?
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 •  Бул кызматпы?

 •  Бул продукт менен кызматтын айкалышуусубу? 

 •  Бул бар продуктуга/кызматка кошумча наркты жара-
туу менен байланыштуубу?

өз рыногуңду түшүнүү – ал тууралуу маалымат топтоңуз

Өзүңүздүн идеяны, продуктуну/кызматты так түшүнгөндө, 
Сизге рынокту изилдөө менен байланышкан бир нече суроо-
лорго жооп берүү керек болот. Сизге бул суроолорго мүмкүн 
болушунча жакшыраак жооп берүүгө мүмкүнчүлүк берген 
зарыл маалыматты чогултуу милдети турат. 

Рынокту изилдөө татаал болушу мүмкүн, анткени 
өзгөртүүчү факторлор көп жана Сиз аларды өзүңүз 
баалашыңыз керек. Ошону менен бирге, айрым рыноктук 
изилдөөлөрдү өткөрүү жетишерлик жөнөкөй болуп, бир 
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канча суроо берүү менен, кардарлардын жүрүм-турумуна 
байкоо жүргүзүү гана керек болушу парадоксалдуу көрүнөт. 
Маркетингдик изилдөөлөр маалыматты берет, Сиз анын не-
гизинде чечим кабыл алаласыз.

Төмөндө Сиз өзүңүздүн маркетингдик изилдөө 
жүргүзүүңүздүн учурунда колдонушуңуз мүмкүн болгон 
айрым суроолор келтирилген.

Бул суроолор Социалдык ишкананын планынын маркетин-
ги боюнча бөлүмдүн текстин даярдоодо пайдаланылышы 
мүмкүн. Айрым суроолорго жеке тажрыйбага таянуу менен, 
башкаларына жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары-
на негизделүү менен жооп берүүгө болот. 

Ошондой эле зарыл болгон маалыматты кантип топтоого 
боло тургандыгы тууралуу сунуштар келтирилген. 

Рынок:

 •  Рыноктун өлчөмү кандай (көлөм менен баасынын көз 
карашынан алганда)? Рынок көбөйүп жатабы же азай-
ып жатабы?

 •  Экономикалык, социалдык, мезгилдик сыяктуу фак-
торлор рыноктун өлчөмүнө жана тенденцияларына 
канчалык таасирин тийгизет?

 •  Рыноктун түзүмү кандай? Мисалы, курактык топ, ки-
решелердин деңгээли боюнча, компаниянын өлчөмү, 
географиялык жайгашуусу боюнча топтор?

 •  Сатуунун негизги каналдары кандай жана алар кандай 
иштешет? 
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Атаандаштар:

 •  Сиздин кандай атаандаштарыңыз бар? Алардын про-
дукциясын/кызматын, ошондой эле бааларын Сизди-
ки менен салыштырыңыз.

 • Атаандаштардын продукциясын/кызматын сатуунун 
каналдары кандай? Алардын продукциясы/кызматта-
ры кандай жарнамаланат жана таңгакталат?

 • Сиздин атаандаштардын рыногунун үлүшү кандай 
жана Сиздин ишкананын рыногунун үлүшү Сиздин 
божомолуңуз менен кандай болот? Убакыт өткөн сай-
ын бул кандайдыр бир жол менен өзгөрөбү?

 • Атаандаштардын сатуу бөлүмү кандай иштейт?

Продукция:

 • Керектөөчүлөр кандай продукцияны сатып алууну 
каалашат жана эмне үчүн?

 • Сиз сунуштаган продукцияны кардарлар кандай кабыл 
алышат?

 • Кардарлар ушул тапта рыноктогу продуктуларга на-
аразы болушабы?

Жарнама: 

 • Жарнаманын кандай форматы Сиздин продукт/
кызмат жана Сиздин бюджет үчүн ылайыктуу: басма 
сөз продукциясы, ЖМК басылмалары, телекөрсөтүү, 
Интернет, электрондук жөнөтүүлөр, Твиттер, Фейсбук 
ж.б.?
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 • Ушул тапта жарнаманын бул формалары Сиздин атаан-
даштар тарабынан канчалык натыйжалуу пайдаланы-
лат?

 • Сиздин керектөөчүлөргө эмне түрткү болот жана Сиз 
пландаган жарнама алардын кызыгууларын жана кы-
зыкчылыктарын канчалык чагылдырат? 

Баштапкы маалымат топтоо үчүн булактар (“биринчи кол-
дон” изилдөөсү):

 • Көчөдө жекече маектешүү 

 • Потенциалдуу кардарлар менен фокус-топтордо талку-
улоо 

 • Сурамжылоо жана анкеталар 

 • Байкоо жүргүзүүлөр жана жазуулар

 • Башка ишканаларга/атаандаштарга баруу

 • Окшош бизнестеги жакшы санаалаш ишкерлер менен 
пикир алышуу

 • Өзүн кардарлардын ролунда тааныштыруу – Сиздин 
продукцияны/кызматты сатып алууга аларга эмне 
түрткү болду?

Экинчи маанидеги маалымат булактары (учурдагы маалы-
мат берүү):

 • Интернеттеги маалымат – веб-сайттар жана социал-
дык түйүндөр

 • Соода-өнөр жай палатасы
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 • Бизнести колдоо/өнүктүрүү боюнча ар кандай кыз-
маттар жана сервистер 

 • Соода жана кесиптик ассоциациялар, алардын 
жөнөтүүлөрү жана сайттары

 • Соода жүргүзүү жана кесиптик макалалар

 •  Мамлекеттик булактардан рынок жана өнөр жай боюн-
ча акысыз маалыматтар

 • Рынокту изилдөөлөр менен алектенген уюмдар

 • Маалыматтык китепканалардагы каталогдор

 • Адабият жана атаандаштардын жарнамалык матери-
алдары

 • Сиздин өздүк ишкананын жазуулары

Рыноктук мүмкүнчүлүктөрдү аныктоо жана баалоо процес-
синде адатта көптөгөн жаңы идеялар пайда болот. Ишка-
нанын негизги милдети жакшы идеялардын катарынан 
абдан мыктыларын тандоо болуп калат. Ишкананын мак-
саттарына жана ресурстарына дал келген коммерциялык 
идеяларды тандаңыз. 

Бул баскычта Сиз маалыматты жалпылап, төмөнкүлөрдү 
аныктоо аркылуу коммерциялык идеяңызды 
тастыкташыңыз керек:

 • Рынок чөйрөсү – Сиздин продуктунун/кызматтын 
жана Сиздин атаандаштардын продуктусунун/кызма-
тынын абалы кандай? 

 • Кардарлар – Сиздин продукт/кызмат акыркы 
керектөөчүлөргө түздөн-түз тиеби же дүңүнөн сатуучу 
соода компаниялары же жеткирүүлөрдүн чынжыры 
аркылуу барабы?
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Максаттуу рынокту тандоо 

Эми Сизге байланышуу баарынан жеңил болгон топту\кар-
дарлардын тобун тандоо зарыл. Андан кийин Сиздин ишка-
на ушул максаттуу рынокко чыгуу үчүн кандай позицияда 
болоорун баалоо зарыл. 

Өзүнүн максаттуу рыногун аныктоодо эки баскыч бар. Бул:

1) Ченөө жана сурамжылоону божомолдоо;

2) Рыноктун сегментациясы, максаттуу рынокту бөлүп 
көрсөтүү жана позициясын билдирүү.

Суроо-талапты өлчөө жана божомолдоо

Бардык продуктулар/кызматтар иштеп чыгуу, жайылтуу, 
өсүү, жетилүү жана төмөндөө процесси аркылуу өтөт – 
бул рыноктун жашоо цикли деп аталат. Айрым продук-
тулар/кызматтар абдан кыска жашоо циклине ээ. Мисалы, 
факсимилдик аппараттар жана пейджерлер. Башка товар-
лар жана кызматтар абдан узак жашоо циклине ээ болу-
шу мүмкүн. Мисалы, автоунаалар же плащтар. Бул жашоо 
циклдеринин ичинде керектөөчүлөрдүн өзүнүн жашоодогу 
минициклдерине ээ болгон табиттеринин өзгөрүүсү, стил-
дери байкалат.

Рыноктун жашоо циклинде беш фаза бар. Суроо-талапты 
ченөөнүн жөнөкөй ыкмасы жашоо циклинин графигинин 
кайсы жеринде Сиз сунуштаган продукт/кызмат турган-
дыгын түшүнүү болуп саналат. Бул рынокко кирүүгө Сизде 
жетиштүү ресурстар барбы, Сизге инвестицияларды тар-
туу же коммерциялык идеяны өзгөртүү керекпи, өзүңүз 
аныкташыңыз керек. 
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6-сүрөт. Рыноктун жашоо цикли

Графиктен Сиз рыноктун жашоо циклинин кайсы түйүнүндө 
коммерциялык идеяңыз жайгашкандыгын көрө аласыз. Гра-
фиктеги ар бир катар рыноктун жашоо циклинин беш фаза-
сынын ичинен бирөөсүн көрсөтөт. Ушул беш фаза аркылуу 
сатуулар, киреше же чыгаша өтөт. Көрүп турганыңыздай, 
сатуулар “Жайылтуу” фазасы менен башталат. 

Сиздин продукт/кызмат кыйшык “Сатууларга” 
карата кайсы жерде жайгашкандыгын баалаңыз 
жана канча инвестиция салуу керектигин 
эсептеңиз.

1-фаза: Иштеп чыгуу 

Инновациялык продукт же идея “Иштеп чыгуу” фазасына 
жайгашат. Бул фазанын учурунда көптөгөн ишканалар чы-
гаша менен иштешет, ошондуктан инновациялык продукту-
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лар алгач кымбат баада сатылат. Өзүнүн ишканасын “Иштеп 
чыгуу” фазасында колдоо үчүн Сизге каржы формасындагы 
же Сиздин кызматкерлер башында өзүнүн убактысын жана 
билимин ишканага инвестициялоо менен анча чоң эмес ай-
лыкка иштеген “материалдык эмес жыргалчылыктар үчүн 
акциялар” формасындагы инвестициялар талап кылынышы 
мүмкүн.

Бул социалдык ишканаларда көп колдонулат, анткени за-
рыл болгон көзөмөлгө ээ жана алар өзүнүн чечими менен 
келечекте өз кызматкерлерине жыргалчылыктарды бере 
алышат1.

2-фаза: Жайылтуу

Эгерде Сиздин продукт же кызмат “Жайылтуу” фазасында 
турган болсо, Сизде ошол эле рынокту Сиз сыяктуу көздөгөн 
жана алар дагы ушуга окшош продуктуну жана кызматтар-
ды сунуштаган башка атаандаштар дагы бар экендигин 
байкайсыз. Бул фазада “Жайылтуу” фазасындагыдай эле 
каржылык ой жүгүртүүлөр актуалдуу болот. Сизге алгач 
өзүңүздүн бааларыңызды ыңгайлаштырып көрүүгө же ры-
ноктун шарттарына ылайык арзандатууну сунуштоого туу-
ра келип, бул кыска мөөнөттүк мезгилде чыгашалуу болушу 
мүмкүн. Бул кымбат фаза, анткени Сизге ишкананы колдоо 
үчүн инвестициялар керек болот. Сизге ошондой эле жаңы 
продуктуларды/кызматтарды илгерилетүүгө инвестиция 
салууга туура келет.

1 1973/4–жылдары Колдонмонун авторлорунун бири Фриер Спреклей, 
экологиялык жактан таза тамак-аш азыктарын дүңүнөн сатуу ме-
нен алектенген кооперативде иштеген. Бул кооператив ошол учурда 
өзүнүн жумушчуларына төмөн айлык акы төлөп жана жумушчулар 
бардык азыктарды пайдаланууга укуктуу болгондуктан улам жашап 
кеткен. Кийинчерээк бардык кызматкерлерде өзүнүн инвестицияла-
рын кайтарып алуу ыкмасы катары узак мөөнөткө төлөнүүчү эс алуу 
өргүүсүн алууга мүмкүнчүлүгү болгон. 
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3-фаза: Өсүү

Бул фазада Сиздин сатуулардын деңгээли ки-
реше ала баштаган чекке чейин өсөт. Ошону 
менен бирге “Өсүү” фазасы – бул башка атаан-
даштар рынокко окшош сунуштар менен же 
атаандаш продукт жана кызматтар менен кири-
ши мүмкүн болгон учур. Б.а. алар жайылтууга 
жана рыноктун көңүлүн продуктуга/кызматка 
бурууга чыгымдарды тартып бүткөн учур. Бул 
“толкунда” рынокко кирүүгө жакшы кошумча 
мүмкүнчүлүктөрдү ала аласыз.

4-фаза: Гүлдөп өсүү

Бул фаза убакыт боюнча абдан узак да, ошондой 
эле кыска да болушу мүмкүн. Мисалы, кийим 
жана тамак-аш азыктары – бул “Гүлдөп өсүү” 
фазасынын эң эле узак мөөнөттөгү продукци-
ясы, ошондуктан өндүрүүчүлөр өзүнүн про-
дукциясына модадагы жана тамак-аш азыкта-
рынын таңгагындагы өзгөрүү сыяктуу болгону 
кичине эле оңдоо киргизет. Гүлдөө фазасында 
турган рынокко кирүү – жакшы мүмкүнчүлүк, 
бирок бул жерде Сиздин продукцияны башка-
ларга окшобогондой кылуу зарыл жана сатуу 
жүргүзүүнүн жаңы ыкмалары, мисалы Интернет 
аркылуу сатууларды жүргүзүү керек болот.

5-фаза: Төмөндөө

Бул фаза окшош продукт/кызмат көрсөтүүчү ишканалардын 
ортосунда биригүү (консолидация) орун алганда башталат. 
Айрым ишканалар биригишет, айрымдары коммерциялык 
ишмердик жүргүзбөй калышат, экинчилери өзүнүн продук-
циясын өзгөртүшөт. Бул Сиз башка компанияны сатып алган 
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учурлардан башкасында рынокко кирүү үчүн татаал мезгил-
дердин бири болушу мүмкүн.

рыноктун сегментациясы жана максаттуу кардарларды 
аныктоо

Рыноктун сегментациясы – бул биздин по-
тенциалдуу кардарларды ар кандай топторго 
(сегменттерге) белгилүү бир белгилери боюнча 
(кирешесинин деңгээли, жынысы, курагы, гео-
графиялык жактан жайгашкан жери, үй-бүлөлүк 
абалы ж.б.у.с.) бөлүү, классификациялоо. Сегмен-
тация белгилүү бир сегменттерди өзүнүн мак-
саттуу рыногу катары бөлүү мүмкүнчүлүгүнө ээ 
болуу жана келечекте биздин максаттуу рынок 
катары кайсы башка сегменттер боло алаарын 
эске тутуу үчүн пайдаланылат.

Мындай мамиле бир катар артыкчылыктарга ээ жана ал 
Сизге буларда жардам бере алат: 

 • Социалдык жыргалчылыктарды жаратуу үчүн Сиздин 
продуктулардын/кызматтардын керектөөчүлөрүн, 
ошондой эле кызыкдар тараптарды аныктоо;

 • Сиздин маркетингдик аракеттериңизди Сиздин про-
дукцияны/кызматты сатып алуу мүмкүнчүлүгү жого-
ру болгон кардарларга топтоо;

 • Сизге киреше алып келбеген рыноктордон качуу;

 • Кардарларга алар каалаган кызматтарды иштеп чы-
гып, сунуштоо менен ийкемдүү мамиле жаратуу;

 • Рыноктун белгилүү бир бөлүктөрүндө сиздин 
атаандаштарыңыздан озуу;
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 • Кызматтардын жаңы түрлөрүн аныктоо;

 • Керектөөчүлөрдүн суроо-талаптарына мыкты жооп 
берүү үчүн өзүнүн кызматтарын жакшыртуу;

 • Чыгымдарды кыскартып, Сиздин айрым кызматтарга 
бааларды жогорулатуу менен потенциалдуу кирешени 
көбөйтүү.

РыНОКТУ СеГМеНТАцИялОО

Рынокту сегментациялоо көнүгүүсүн топто 
өткөрүү зарыл.

Бул көнүгүүнүн жыйынтыктары боюнча Сиз өзүңүздүн 
максаттуу рынокторуңузга, ошондой эле ишти баштоого 
мүмкүн болгон рыноктун сегменттерине жана Сиз жакынкы 
жылдары чыга ала турган кошумча рынокторго кирүүнүн 
стратегиясын белгилешиңиз керек.

эмне керектелет:

 •  флипчарт;

 •  маркерлер.

тапшырма:

Бир айлананын ичине экинчисин киргизип, бир нече айлана 
тартыңыз жана андан кийин аларды төмөндөгү графикте 
көрсөтүлгөндөй кылып сегменттерге бөлүңүз.

Зарылчылык болсо, эң эле чоң жана орточо айланадагы сег-
менттер андан да майдасына бөлүнүшү мүмкүн.
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Негизги
продукт / 

кызмат

Көнүгүүнү аткаруунун биринчи ыкмасы

Сиздин продуктунун/кызматтын идеясын айлампанын ор-
тосуна жайгаштырыңыз жана андан кийин ар бир сегментте 
мүмкүн болгон максаттуу рынокторду аныктаңыз. 

Мисалы, эгерде Сиз жашылча сатсаңыз, Сиздин рынок 
дүкөндөр, ресторандар, супермаркеттер, мейманканалар, 
көчмө тейлөөдөгү ресторандар (кейтеринг), ооруканалар, 
мектептер ж.б. болушу мүмкүн.

Сырткы айланаларга жайгашкан жерди, са-
тып алуу процессин, алар сатып алып жаткан 
жашылчалардын тибин ж.б. Сиздин түпкү 
керектөөчүлөр ким, ал эми ортомчулар ким 
экендигин өзүңүздүн түшүнүүңүздү жакшыр-
туу менен, майда-бараттарына чейин жазып 
чыгышыңыз керек. Сиз кардарларыңыз туура-
луу ар кандай идеяларыңыз пайда боло
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баштагандыгын байкайсыз жана Сиздин ры-
ноктун үлүшүн кеңейтүү үчүн потенциалдуу 
мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтө турган ар кандай 
сегменттердин ортосундагы байланышты 
көрөсүз.

Өзүңүздүн түз жана кыйыр рыногуңуздун өз ара байланы-
шын караңыз. Түз рынок – бул Сиздин продукциянын/кыз-
маттын түпкү керектөөчүлөрү, ал эми кыйыр рынок – бул 
Сиздин продукцияны сатып алып, түпкү керектөөчүлөргө 
сатып жаткан ортомчулар. 

Көнүгүүнү аткаруунун экинчи ыкмасы

Сиз борборго кардарды жайгаштырып, ал сатып алышы 
мүмкүн болгон бардык продуктуларды/кызматтарды 
аныктаганыңыз – бул кайтарым процесс. Мындай учурда 
бизде өзүбүздүн максаттуу рынокко карата кошумча, кош-
тооочу продуктуларды жана кызматтарды сунуштоо менен 
кантип кеңейте алаарыбыз тууралуу идея келип чыгышы 
мүмкүн. 

Рынокту сегментациялоо боюнча көнүгүү негизинде со-
циалдык маселе бар идеялар үчүн абдан пайдалуу. Бул үчүн 
айлананын борборуна өзүңүздүн кызыкчылыктарды коргоо 
идеяңызды жайгаштырыңыз жана Сиз кимдин кызыкчы-
лыктарын коргой турганыңызды аныктаңыз. 

продуктунун/кызматтын абалын аныктоо

Бул учурда Сиз продукцияңыз/кызматыңыз үчүн максат-
туу рынок(тор)ду аныктоого тийишсиз. Эми Сиз өзүңүздүн 
продуктуңуздун/кызматыңыздын абалын аныктоого тий-
ишсиз.
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Абалды аныктоо – бул имидж түзүү. Сиз өзүңүздүн кардар-
лардан Сиздин продуктуңуз/кызматыңыз тууралуу кандай 
мүнөздөмө, пикирлерди, баа берүүнү уккуңуз келет эле? 
Башкача айтканда, Сиз өзүңүздөн “биздин продуктубузду/
кызматыбызды жана жалпы эле ишкананы кардарлар кан-
дайча кабыл алышын каалайбыз?» деген суроону сурасаңыз 
болот. 

Төмөндөгүлөр тууралуу ойлонуңуз:

 • Сиздин рыноктун өлчөмү

 • Сиздин продуктуңуз/кызматыңыз өзүнө эм-
неси менен тартып турат

 • Коргонууга зарылчылык барбы

 • Эмне маанилүү болуп саналат 

 • Социалдык ишкананын баалуулуктары 

 • Кантип жакшы таасир калтырууга болот

Сиздин абалды аныктооңуз Сиздин максаттуу рыногуңуз 
үчүн жагымдуу болушу жана ошону менен бирге Сиздин баа-
луулуктарды жана максаттарды чагылдырышы керек. 

Бул учурда Сизде булар болушу керек: 

 • Сиздин продуктунун/кызматтын так идеясы

 • Максаттуу рынокту түшүнүү 

 • Сиз ээ болууну каалаган абалды аныктоону түшүнүү.

Бул маалымат кийинки бөлүмдөгү түзүүчү маркетингди 
(маркетинг-микс) иштеп чыгууга Сизге жардам берет. 
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Маркетинг-микс

Эми биз өзүбүздүн продуктубузду/кызматыбызды максат-
туу рынокто кантип сатууга камынып жатканыбызга көңүл 
борборун топтошубуз керек.

Биз муну англис тилиндеги төрт р деп аталган: Product 
(продукт), Place (орун), Promotion (илгерилетүү), Price (баа) 
- төрт компоненттин үстүнөн иштөө жолу менен жасайбыз. 
Башкача айтканда, алар маркетингди (маркетинг-микс) 
түзүүчү деп аталат. Бул төрт компоненттин үстүнөн иштөө 
биздин продуктуну/кызматты биздин максаттуу рынок 
үчүн жагымдуу кылууга жардам берет. Маркетингдин бар-
дык төрт курамы бири-бирин толуктап жана күчөтүп турга-
ны мааниге ээ. 

1) Продукт: сапат, дизайн, өндүрүү процесси

2) Орун: ишкана керектүү жерде жана ыңгайлуу имарат-
та жайгашкан

3) Илгерилетүү: товарларды жарнамалоо жана сатуу

4) Баа: маркетингдин мурдагы курамдары менен ма-
кулдашылган жана кардарлардын күткөндөрүнө дал 
келген бааны коюу.

Бул компоненттердин ар бири ал максаттуу рыноктун 
күтүүлөрүнө жооп бере тургандай кылып иштелип, түзүмгө 
салынышы керек. Төрт компоненттин ар бирин Сиздин мак-
саттар жана Сиздин социалдык ишкана каалаган абал анык-
тоосу тууралуу унутпастан, кезектештирип карап чыгыңыз.
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Продукт: 
 • Өзгѳчѳлүктѳрү
 • Варианттары
 • Стили
 • Брэнддин аталышы
 • Таңгак
 • Өлчѳмдѳрү
 • Кызматтары
 • Кепилдик
 • Сапат

Илгерилетүү: 
 • Жарнама
 • Жеке сатуулар
 • Сатууларды 

илгерилетүү
 • Эл алдында кѳрсѳтүү

Орун: 
 • Каналдар
 • Имарат
 • Жайгашкан жери
 • Транспорт
 • Инвентарь

Баа: 
 • Акыркы баа
 • Арзандатуулар
 • Жеңилдиктер
 • Тѳлѳѳ мѳѳнѳттѳрү
 • Насыянын шарттары

МАКСАттУУ 
рыНоК

7-сүрөт. Маркетингдин (маркетинг-микс) курамдары
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Сиз маркетинг-микске кошумча суроолорду дайыма кошо 
аласыз. Бирок маанилүү төрт компоненттин маалыматта-
рын толтургандан кийин Сиз бардык зарыл болгон маалы-
маттарды топтошуңуз керек болот. Топтолгон маалымат 
өз ара байланышкан, кардарларга багытталган, продукт\
кызмат жагымдуу жана кардарлардын муктаждыктарын 
канааттандыруучу, ошондой эле социалдык ишкананын 
баалуулуктарына жана максаттарына дал келүүчү колдоочу 
элементтерден турган комплекс болууга тийиш. 

продукт же кызмат – дизайн

Продукт/кызмат максаттуу рынок үчүн жагымдуу болгудай 
иштелип чыгышы керек. Түс жана формадан тарта тийгиз-
ген таасир жана таасир этүүгө чейин бардыгын ойлонуп 
коюу зарыл. 

Продукт

Продукт – бул өндүрүлүп жаткан, кайра иштетилүүчү, 
таңгакталган, өстүрүлгөн же жеткирилип жаткан нерсенин 
бардыгы. Продукт тез колдонулушу, белгилүү бир убакытка 
чейин сакталышы, узак убакытка колдонулушу мүмкүн. 

Кызмат

Кызмат адамдар тарабынан кандайдыр бир пайда-
луу аракетти аткаруу жолу менен же кайсы бир нер-
сени түшүндүрүү жолу менен берилет. Кызматты 
ыңгайлаштырууга, башкалардан үйрөнүүгө болот. Кызмат-
тар белгилүү бир таасир этүүлөргө ээ. 

Продукт жана кызмат

Продукт жана кызмат биз кандайдыр бир продукт өндүрүп 
же жеткирген, аны жайылтуу жана пайдалануу үчүн колдоо 
көрсөткөн учурда берилет.
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Төмөндө келтирилген схеманы Сиздин продуктуну/кызмат-
ты алар Сиздин максаттуу рынок үчүн жагымдуу болушу 
үчүн кандай жол менен иштеп чыгууга боло тургандыгын 
талкуулоо үчүн пайдаланыңыз.

Негизги продукт/кызмат – бул Сиздин продукт же кызмат-
ты сатып алып жатып керектөөчү алган негизги пайда. Ми-
салы, шоколаддын таттуураак плиткасы, абдан жагымдуу 
көрүнгөн көйнөк же углероддун бөлүнүп чыгуусун кыскар-
туучу күн панели. Сиздин продукт/кызмат керектөөчү 
үчүн эмнеси менен пайдалуу?

Материалдык продукт/кызмат – бул кардар сатып алып 
жаткан (кыймыл-аракет менен) нерсе. Кандай сезилет, 
көрүнүшү кандай, жыты кандай жана кандай сапаттарга ээ. 
Кардарга кандай таасир калтырат? 

Негизги продукт/кызмат

Материал-
дык про-

дукт/ 
кызмат

Кеңей-
тилген 

продукт/
кызмат

Негизги пайда  
жана продуктулар 

Брэнддин 
аталышы Орнотуу

Таңгак

Стили Сапаты Өзгөчө-
лүктөрү

Кепилдик 
берилген 

тейлөө 

Саткандан  
кийинки тейлөө Насыя Жеткирүү

8-сүрөт. Продуктуну маркетинг-микске долбоорлоо схемасы
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Кеңейтилген продукт/кызмат өзүнө кардарды продукт 
жана кызмат алуудагы жана пайдалануудагы колдоону 
камтыйт. Кээде кеңейтилген продуктунун/кызматтын 
болушу чечүүчү роль ойнойт. Мисалы, насыяга сатып алуу 
мүмкүнчүлүгү же автоунаа сатып алуудагы кепилдик 
тейлөө же көлөмдүү продукцияны сатып алууда жеткирүү 
мүмкүнчүлүгү.

Кардарларга берилген жыргалчылыктар Сиз коюп жаткан 
продуктунун/кызматтын тиешелүү сапатын камсыздоо 
менен байланышкан чыгымдарга ээ болушу мүмкүн. Бул 
жабдуунун кандайдыр бир зарыл болгон түрү, чийки зат 
материалынын сапаты, даяр буюмдар ж.б. болушу мүмкүн. 
Мындай чыгымдар продуктунун/кызматтын өзүнүн бир 
бөлүгү катары каралат. Өндүрүүнүн сапаты жана чийки 
заттын сапаты потенциалдуу кардарлардын көз алдында 
продуктунун/кызматтын сапатын жакшыртышы мүмкүн. 

Кардарлар тарабынан алынган негизги пайданы Сиздин 
продукт\кызмат кандай жол менен берилип жана колдоого 
алынып жаткандыгын жакшыртуу жолу аркылуу күчөтүүгө 
аракеттениңиз. 

Продуктуну\кызматты өндүрүү үчүн зарыл болгон тажрый-
балар менен билимдерди изилдеңиз. Сиздин штатта Сизге 
керек деңгээлде зарыл болгон сапаттагы продуктуларды 
өндүрүү же кызматтарды көрсөтүү үчүн жетиштүү тажрый-
басы бар адамдардын бар экендигин текшериңиз.

орун – имарат жана жайгашуу

Эми Сиз өзүңүзгө зарыл болгон жайды жана анын жайгаш-
кан жерин аныкташыңыз зарыл. Имараттын өлчөмүн, зарыл 
болгон өндүрүштүк жабдууларды жана имаратка карата 
Сиз үчүн оптималдуу болгон башка атайы талаптарды жана 
жайгашкан жерин дыкат ойлонуп чыгыңыз. 
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Сиз имаратты ижарага алуу же сатып алуу тууралуу макул-
дашууга кол коеруңуз менен, өзүңүздү Сиздин ишканада 
иштер кандай жүрүп жатканына карабастан, акы төлөөгө 
милдеттендиресиз. Өзүңүз үчүн Сизге имаратта коммерци-
ялык идеяңыздын алкагында зарыл болгон бардык атайын 
талаптарды аныктаңыз. Алардын бардыгы эске алынган-
дыгын жана эгерде талап кылынса, баага кошулгандыгын 
текшериңиз. 

Төмөндөгү учурларды көңүлгө тутуңуз:

 • Курулуш боюнча зарыл болгон 
уруксат кагаздарынын жана 
башка документтердин болушу

 • Саламаттыкты сактоого жана 
курчап турган чөйрөгө карата 
талаптар

 • Коопсуздук 

 • Жагымдуулук – кардарлар Сиз-
ди оңой таба алышабы

 • Бөлмөлөрдүн саны 

 • Персоналдар үчүн жалпы пайда-
лануучу орун: даараткана, ашка-
на, кийим чечүүчү жай

 • Чийки заттарды/матери-
алдарды же товарларды 
ташуучулардын жеткирүү 
ыңгайлуулуктары 
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 • Кардарлар үчүн товарларды сатып алуулардын жана 
алып чыгуулардын ыңгайлуулугу

 • Имидж жана сапат – имарат Сиз умтулган абалды ча-
гылдырып турабы

 • Жайгашкан жери – Сиздин продуктулар/кызматтар 
үчүн ал канчалык ылайыктуу? Эгерде Сиз дааналап 
сатуу дүкөнүн ачууну пландап жатсаңыз, анда Сиз үчүн 
жайгашкан жер өзгөчө маанилүү болуп саналат. 

 • Баа – жайгашкан жерди тандоодо баа чоң роль ойнойт. 
Жайгашкан жери канчалык жакшы болсо, баасы же 
ижара акысы ошончо жогору. 

 • Кеңейүү үчүн мүмкүнчүлүктөр – Сиз бул имаратты 
ижара келишими иштеп жаткан учурда же аз деген-
де беш жылдын ичинде кантип кеңейте аласыз жана 
имарат жалпысынан канчалык кеңейтилиши мүмкүн 
экендигин ойлонуңуз.

Үч бирдик принцибине дал келүү сизге жылытуу үчүн энер-
гиянын жана Сиздин имарат үчүн энергия менен камсыз-
доонун энергетикалык жактан азыраак чыгымдуу же кайра 
жандануучу булактарын, сууну рационалдуу пайдалануу 
ыкмаларын, калдыктарды кайра иштеп чыгуу ж.б.у.с нер-
селерди, ошондой эле чийки зат менен даяр продукцияны 
ташуунун экологиялык ыкмаларын карашыңыз керектигин 
түшүндүрөт. 

Эгерде Сиз Интернет-тармагында иштесеңиз, Сиз үчүн фи-
зикалык жайгашкан жер өзгөчө маани ойнобойт. Ошондой 
эле Сиз өзүңүздүн продукцияңызды түз ташуулар аркылуу 
жеткирип жатсаңыз, автотранспорттун келүү маселесинен 
башка жайгашкан жер анчалык деле актуалдуу болбойт.
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Илгерилетүү жана жарнама

Сиз продуктуңузду/кызматыңызды кантип илгерилетип 
жана жарнамалоого камынып жатканыңызды сүрөттөп 
бериңиз. Сиздин кардар кантип тандоо жасай алат жана Сиз 
сунуштап жатканды сатып алуу тууралуу чечим кабыл ала-
ры тууралуу ойлонуңуз. Бул “муктаждыктарды ойготуу” деп 
аталат: кардарлар Сиздин товарларды/кызматтарды сатып 
алуу зарылчылыгы бар экендигин кантип түшүнөт? 

Кардарлар кандай тандашат жана бир нерсени са-
тып алуу үчүн кантип чечим кабыл аларын билүү Сиз-
ге продукцияңызды/кызматтарыңызды жакшылап 
илгерилетүүгө жана жарнамалоого жардам берет. 

Кардарлар продуктыларды/кызматтарды кандай жол менен 
издешет?

Сиз адатта сунуштаган продукцияны кардарлар кантип из-
дешери тууралуу ойлонуңуз. Супермаркеттеги шоколаддын 
плиткасындай кылып текчеден алышабы; тизме жазып, 
аны тапкандан кийин аны сызып салышабы; дүкөндөрдү 
кыдырышып, ар кайсы дүкөндөрдөгү товарлардын арасы-
нан тандашабы; же продуктуларды\кызматтарды сатып 
алардын алдында изилдеп, салыштырышабы? Алар кандай 
газеталарды окушат, кандай телекөрсөтүү программаларын 
көрүшөт, Интернетте кандай издөө системаларын пайда-
ланышат? Сиз өзүңүздүн кардарлар тууралуу канчалык 
көбүрөөк билсеңиз, ошончолук маалыматтуу болосуз. 

Кардарлар сатып алуу тууралуу чечимди кантип кабыл алы-
шат?

Сиздин кардарлар продуктуларды/кызматтарды кантип 
баалашат? Алардын чечими “Сарафан радиосунда”, ЖМКлар-
дагы баяндамаларда жана Интернетте арзан баага, стилге, 
азыр мода болуп жаткан нерсеге, сатып алуу канчалык 
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жеңил экендигине негизделеби же бардыгы бул факторлор 
канчалык эске алынгандыгынан көз каранды болобу? Бул 
оңой болбойт, бирок Сиз сунуштаган продуктуга/кызматка 
карата кардардын чечим кабыл алуусунун өзгөчөлүктөрүн 
билүүдөн гана пайда болот.

Сиздин кардарлар кантип сатып алышат? 

Жеке жолугушуудабы, телефон аркылуубу, Интернет ар-
кылуубу? Аларга сатылгандан кийинки тейлөө канчалык 
кызыктуу: кепилдиктер, коштогон товарларды же кошумча 
кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгү?

Илгерилетүү

Илгерилетүү потенциалдуу кардарларга Сиздин продукту-
лар жана кызматтар, социалдык максаттар жана баалуулук-
тар тууралуу маалымат берүүгө жардам берет. Илгерилетүү 
ошондой эле социалдык аң-сезимди жогорулатуу боюнча 
эдвокаси жана компанияларды камтышы мүмкүн. 

Акысыз илгерилетүүдөн пайдалануу үчүн Сиз ЖМКларды 
кызыктыра турган, алар репортаж жасашы мүмкүн болгон 
бир нерсени сунушташыңыз керек. Ошол эле учурда Сиз-
дин продукт/кызмат кандайча көрсөтүлө тургандыгына 
көзөмөлүңүз азыраак болот, бирок эгерде репортаждын 
темасы жаңы ишкана сыяктуу нерсенин ачылышы, энерги-
янын жаңы формаларын пайдалануу же эмгекти адилеттүү 
сыйлык берүү принцибинин негизинде пайдалануу ж.б. 
тууралуу болсо – бул ЖМКларга да, Сизге да социалдык 
ишканаңызды илгерилетүү үчүн кызыктуу болушу мүмкүн. 

Акысыз илгерилетүүнүн мындай мүмкүнчүлүктөрү анча-
лык деле көп болбойт, бирок буга убакыттын анчалык көп 
эмес өлчөмүн инвестицияласа болот, анткени потенциал-
дуу кардарлар көп учурда мындай репортаждарды жарна-
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ма эмес объективдүү, “жасалма эмес” окуя катары кабыл 
алышат. Бул Сиздин кадыр-баркыңызды коммерциялык 
илгерилетүүнү салыштырмалуу жакшылап чыңдай алат. 

Жарнама

Жарнама Сиздин товарларды же кызматтар-
ды потенциалдуу кардарларыңызга басма сөз 
жана электрондук ЖМКлар, издөө системалары, 
телекөрсөтүү, радио ж.б.у.с. ар кайсы каналдарда 
акы төлөнүүчү жарыялар аркылуу жайгаштыруу 
менен сатууга жардам берет. Жарнама Сизге бе-
рилип жаткан маалыматтын мазмунуна дээрлик 
көзөмөл кылууга мүмкүнчүлүк берет жана Сизге 
канча керек болсо, ошончо жолу кайталанышы 
мүмкүн. Бирок жарнама кымбат турушу мүмкүн, 
ошондуктан өзүңүздүн кардарларыңызды 
билишиңиз, Сиздин максаттуу рыногуңузга 
туура келген, алар ишенген массалык маалымат 
каражаттарын табышыңыз зарыл.

Жарнамалык жарыяны иштеп чыгууда өзгөчө темаларына 
көңүл буруңуз. Эсиңизде болсун: тема – бул Сиздин жарна-
манын жарнамасы жана Сиздин жарыяга дал ушул нерсе 
көңүл бурдурат. 

Этикалык ишканалар

Сиздин продуктуну\кызматты илгерилетүү менен Сиздин 
социалдык ишкананы илгерилетүүнүн ортосунда айырма-
чылык бар. 

Мунун үстүндө ойлонуңуз: 

 • Кардарлар Сиздин продукцияны/кызматтарды Сиз со-
циалдык ишкана болгонуңуз үчүн сатып алышабы же 
жокпу?
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 • Сиз социалдык ишкана болуп саналгандыгыңыз Сиз-
дин продукцияны/кызматты сатууга жардам береби? 

Бул Сиз өзүңүздүн ишмердигиңизди жүргүзүп жаткан про-
дукциянын жана сектордун түрүнөн көз каранды.

Мисалы, эгерде Сиз кайра жандануучу энерги-
янын системасын же таза табигый продукту-
ларды сатып жаткан болсоңуз, кардарлар бул 
продукцияны социалдык ишканадан сатып 
алууну артык көрүшү мүмкүн. Бирок, эгерде 
Сиз бухгалтердик кызматтарды же транспорт 
кызматтарын сатып жаткан болсоңуз, социал-
дык ишкана анын атаандаштары сыяктуу ата-
андаштыкка анчалык деле жөндөмдүү эместей 
көрүнүшү мүмкүн. Сиздин социалдык ишкана 
болуп саналгандыгыңыз өзүнүн кирешеси-
нин бир бөлүгүн социалдык муктаждыктарга 
пайдаланган же кайра жандануучу энергия-
ны пайдаланган же чийки затты жергиликтүү 
фермелерден сатып алып жаткан ж.б.у.с. 
социалдык ишканадан сатып алууну артык 
көргөн (башка факторлор тең укукта болгон-
до!) кардарларды тартышы мүмкүн.

Брэндинг

Сиздин социалдык ишкананын продукциясын жана баа-
луулуктарын илгерилетүү брэндингди пайдалануу менен 
күчөтүлүшү мүмкүн. 

Брэнд – башкалардын арасында продуктуну, 
кызматты, ишкананы так бөлүүгө мүмкүндүк 
бере турган ысым, белги, символ. 
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Брэндинг – брендди түзүү жана өнүктүрүү про-
цесси, продуктулардын, кызматтардын, ишка-
налардын өзгөчө касиеттерин түзүүнүн негизги 
ыкмасы.

Төмөндөгүлөрдү чагылдыруу үчүн пайдалана ала турган 
визуалдуу образдар тууралуу ойлонуңуз:

 • ысым

 • логотип

 • Жарнамалык сүйлөм

 • Негизги баалуулуктар

 • Түс палитрасы жана шрифттин стили

 • Көрүү образы – сүрөттөр, иллюстрациялар

 • Графикалык элементтер – тынчтанууну, суктанууну, 
инновацияларды, ишеним жана башкаларды чагылды-
рышы мүмкүн.

Жогоруда келтирилгендердин ичинен эч нерсе Сиздин про-
дуктуну же кызматты сатпаса да мунун бардыгы социалдык 
ишканаңызга анын баалуулуктарын потенциалдуу кар-
дарлардын аң-сезиминде бекемдөөнүн жагымдуу образын 
түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Баа түзүү

Бул учурда Сизде кандай чыгымдар болушу мүмкүн жана 
кардарларыңыз Сизге канча төлөй ала тургандыгы тууралуу 
элестетүү келип чыгышы керек. Бул баскычта баа саясаты-
нын үстүнөн иштөөнү баштоо керек болот. Бааларды анык-
тоого продукциянын баасы, сатуулар менен байланышкан 
чыгымдар, кардарлардын күтүүлөрү, ишкананын кирешеле-
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ринин деңгээли, өндүрүштүк эмес чыгымдар жана инвести-
циялар таасирин тийгизет. Төмөндө басып өтүү менен баа 
саясатын аныктай турган жол-жобо келтирилген.

Баа категориясын 
тандаңыз

Баа маркетинг-миксте түзүлгөн 
стратегиядан салыштырмалуу 
түздөн түз көз каранды. Мисалы, 
эгерде продукт рыноктун премиум-
сегментине багытталган болсо, баа 
жогору болушу керек. 

Суроо талапты 
аныктаңыз

Суроо-талапты аныктоо дээрлик 
татаал. Божомолдордун жана 
болжолдоолордун топтомуна таянуу 
зарыл. Бул үчүн маркетингдик 
изилдөөнүн жүрүшүндө топтолгон 
маалымат жардам берет. 

чыгымдарды 
баалаңыз

Бир даана продукт же кызматка 
байланышкан чыгымдарды эсептөө 
маанилүү. Чыгымдарды, суроо-
талапты жана атаандаштардын 
бааларын изилдеңиз. Чыгымдар – 
бул ар бир продуктунун же 
кызматтын компоненттеринин 
суммасы. 

Атаандаштардын 
бааларын 
изилдеңиз

Маалыматтарды ар кандай 
булактардан топтоп, изилдеңиз.

өзүңүздүн баа 
саясатыңызды 

аныктаңыз

Эми Сиз социалдык ишканаңыздын 
баа саясатын аныктоого даярсыз. 
Баа кардарларды тартуу үчүн 
бир даана продуктуга кеткен 
чыгымдардын суммасынын жана өтө 
кымбат болгон баанын ортосунда 
болот.
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Финалдык бааны 
аныктаңыз

Сиз акыркы бааны аныктадыңыз. 
Эми ар кандай кошумча 
факторлорду жана продуктунун же 
кызматтын өзгөчө сапаттарын эске 
алуу менен баанын варианттарын 
издөөгө болот. 

“Каржы” бөлүмүнүн үстүндө иштегенде, Сиз баа түзүмүн то-
лугураак иштеп чыга аласыз, бирок бул баскычта Сиз учур-
дагы чыгымдарды жана кардарлардын күтүүлөрүн, киреше 
менен инвестицияларга керектөөлөрдү чагылдыруу үчүн 
пайдалангыңыз келген саясатты аныктоого аракеттениңиз. 

Бул учурда Сиз сунуштаган коммерциялык идея үчүн 
рынок тууралуу көп маалыматты чогулттуңуз. Бул 
баскычта Сиз социалдык ишканаңыздын планындагы 
маркетинг боюнча бөлүмдү жазууга кирише аласыз. 
Сизде болгон бардык каржылык маалымат каржыларга 
арналган кийинки баскычта пайдаланылат. 

Маркетингди башкаруу

Маркетинг эң эле башында жасап, андан кийин унутуп салса 
боло турган нерсе эмес. 

Маркетингди социалдык ишкананын күн сайын жасалуучу 
менеджментине киргизүү керек. Ишкананын маркетингдик 
ишмердигин үзгүлтүксүз баалап жана ага зарылчылык бол-
гондо түзөтүү киргизип туруу абзел. Чоң ишканаларда көп 
учурда өзүнчө бөлүм ачышат же маркетинг менен алектен-
ген өзүнчө адамды дайындашат. чакан ишканаларда адат-
та бир гана менеджер бар жана маркетинг анын негизги 
милдеттеринин бири болуп саналат.
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Ишкана продукт өндүрүү же кызмат көрсөтүү 
менен эле чектелбейт. Ишкана жашап кетиши 
үчүн ага рынок керек, кардарлар керек. Мар-
кетинг ушуга кам көрөт. Ал эми Сиз маркетинг 
тууралуу кам көрүшүңүз керек. 

Эгерде Сиз муну кылбасаңыз, ишканаңыз жок 
болот.

Ишкананын кызматкерлерин маркетингдин маселелерин 
кароого жана чечүүгө тартуу сунушталат. Кызматкерлерде 
кызыктуу идеялар жана баалуу маалыматтар пайда болушу 
ыктымал, анткени алар көп учурда кардарлар менен түздөн 
түз пикир алышат. Сиздин ишкана өнүккөн сайын өзүн 
маркетингдик тапшырмаларды чечүүдө мыкты жагынан 
көрсөткөн кызматкерлериңиз Сиздин “алтын фонд” болуп 
калышы ыктымал. 

Маркетинг боюнча ишмердикке ар бир кызматкердин Кыз-
маттык нускамасын кошуңуз, ички киришүү көрсөтмөсүн 
өткөрүңүз жана маркетингге жыл сайын бюджет бөлүңүз. 
Аны бир жылдын ичинде маркетингдик муктаждыктарга 
гана пайдаланууга аракеттениңиз. Сиздин маркетингдик 
саясатыңыз кардарлардын кайтарым байланышын эске 
алаарын, үзгүлтүксүз жаңырып жана түзөтүлүп жатканын 
унутпаңыз. 

КАрАжАт

Социалдык ишкананы ачардын алдында Сизге каражат та-
бууга туура келет. 

Бул бөлүктө социалдык ишкана үчүн каржылык системанын 
негизи каралат. Өзгөчө басым социалдык ишкана ачууга 
баштапкы даярдыкка жасалат. Сиз түшүнүп жана башынан 
эле пайдаланышыңыз керек болгон базалык каржылык тер-
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миндер бар. Бул социалдык ишкананын планы үчүн каржы-
лык маалыматты структуралаштырууга мүмкүндүк берет 
жана Сизге чыгымдардын ар кандай түрлөрүн каржылоонун 
ылайыктуу ыкмаларын аныктоого жардам берет. ылайык-
туу терминдерди пайдалануу ошондой эле мисалы, банк 
кызматкерлери жана башка каржы институттарынын кыз-
маткерлери менен маалымат алмашууда да жардам берет.

Каржы чыгымдарынын үч түрү 

1) Негизги каражаттар – бир жолу сатылып алынгандан 
кийин бир жыл бою колдонулушу же узак мөөнөткө 
чейин өзүнүн баалуулугун сакташы мүмкүн. 

2) Өзгөрмөлүү чыгымдар – продуктуну же кызматты 
өндүрүү менен байланышкан чыгашалар.

3) Туруктуу чыгымдар – ишкананын ишин жалпы колдоо 
менен байланышкан жана өндүрүштөн же сатуулардан 
көз каранды болбогон чыгымдар.

Мисалдар

Негизги 
каражаттар

өзгөрмөлүү чы-
гымдар

туруктуу 
чыгымдар

Жабдуу

Транспорт

Эмерек

Кеңсе техникасы

Имарат

Жер

Чийки зат, 
материалдар

Жумушчулардын 
айлык акысы

Өндүрүш үчүн 
электроэнергия

Имараттарды 
ижарага алуу 

Администра-
циянын айлык 
акысы

Карыздар боюнча 
төлөмдөр
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Чыгымдардын бул түрлөрүн алар кандай башкарылып, 
кандай жазылып жана эсептөө кандай жүрүп жаткандыгын 
эске алуу менен кароо керек. Каржылоо (карыздарды же 
инвестицияларды) издеп жаткан учурда, Сиз кандай чыгым-
дарды жабуу үчүн каражат издеп жатканыңызды аныктоо 
сунушталат. Бул потенциалдуу карыз берүүчү же инвестор-
дун тобокел деңгээлин божомолдоого жардам берет. 

Баарынан дагы негизги каражаттарга каражат табуу 
оңой, анткени сатылып алынган жабдуу жана башка ка-
ражаттар өзүнүн баалуулугун сактайт жана аларды сатып 
алууга жумшалган карыздын суммасын кайтарып берүү 
үчүн аны кайсы гана учурда болбосун сатууга болот. Кара-
жаттын негизиндеги чыгымдар тобокелчиликтин төмөнкү 
деңгээлине ээ жана ага каражат алуу баарынан жеңил. 

өзгөрүлмөлүү чыгымдарды жабуу үчүн каражат издөө 
кыйла татаал, анткени бул чыгымдарды кайтарып берүү 
баалуулугу жарым-жартылай гана сакталат жана инвести-
цияларды азыраак эле кайтарат. Бирок, эгерде иш начар 
жүрүп жаткан болсо, чийки зат жана материал сыяктуу 
нерселерди сатып жана акчаларды кайтарып алууга болот. 
Өзгөрүлмөлүү чыгымдар орточо тобокелчиликтеги сарптоо-
лор болуп эсептелет. 

туруктуу чыгымдар жогоруда эскерилген сарптоолордон 
айырмаланып, ишкана сатабы же ал акча табабы же жокпу 
ага карабастан кетип турган чыгымдар болуп саналат. Алар-
ды кайтарып алуу абдан кыйын жана ага ылайык туруктуу 
чыгымдарды жабуу үчүн каражат табуу абдан татаал. 

ПРОДУКТУНУН Же КыЗМАТТыН БААСыН АНыКТОО

Ишкананы каржылоону пландоонун эң башында Сиз не-
гизинде продукцияны\кызматты өндүрүүнүн баасын 
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эсептөөнү баштай ала турган бир жылдын ичинде сатууну 
пландап жаткан продуктунун же кызматтын бир даанасы-
нын баасын аныктоо пайдалуу. 

Бирдик – бул Сиздин продуктуну же кызматты сатууда алар-
ды кандайча көрсөтө турган нерсе. 

Мисалы, эгерде Сиз ресторанды башкарсаңыз, бир адамга 
карата түшкү тамактын же кечки тамактын бирдиги катары 
(өзүнө тамактардын топтомун жана суусундуктарды кам-
тыйт) пайдалана аласыз. Эгерде Сиз кызмат көрсөтсөңүз, 
кызматтын бирдиги катары өзүнүн баасы боло турган уба-
кыт бирдигин (бир саат, бир күн, бир жума) пайдалана ала-
сыз. Кээде бирдиктер физикалык компонентти дагы, ошон-
дой эле тейлөө жана физикалык продукцияны жеткирүү 
үчүн кеткен убакытты дагы камтышы мүмкүн. Сиздин ком-
мерциялык идеяңыз кандай болбосун, аны кандай бирдикте 
(мейли одоно болсо да) кароого боло тургандыгын аныктоо-
го аракеттениңиз. 

Бул баскычта так маалыматтарга ээ болушуңуз күмөн, 
ошондуктан Сиз эсептөө учурунда божомолдуу сандарды 
пайдалана аласыз. Ал гана эмес, эгерде Сизде конкреттүү 
сандар жок болсо, бирдик менен ойлонуу жана бул бир-
диктердин мүмкүн болгон баасын канчалык мүмкүн 
болсо, ошончо так кароо абдан маанилүү.

Бир бирдиктин баасын аныктоо үчүн Сиз бир жыл ичинде 
өндүрүп\көрсөтө ала турган продукциянын бирдиктеринин 
санын аныктаңыз жана андан кийин ишкананын чыгым-
дарынын суммасына бөлүңүз (өзүнө негизги каражаттарга 
амортизацияга кеткен чыгымдарды, түз өзгөрмө чыгымдар-
ды жана туруктуу чыгымдарды камтышы керек). Ошентип 
Сиз керектүү сандар пайда болгон сайын жакшырта бере 
турган каржылык эсептөө процессин баштай аласыз. 
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Бир бирдик продуктунун же кызматтын баасы булардан 
турат: 

 •  Өзгөрмөлүү чыгымдар: материалдарга, чийки затка, 
таңгакка кеткен чыгымдар, продукция өндүрүү же 
кызмат көрсөтүү боюнча иштердин акысын төлөө, 
ошондой эле өндүрүш же кызмат көрсөтүү процес-
синде гана келип чыккан башка бардык чыгымдар. 
Эгерде продукция түз сатуу ыкмасы менен ишке ашы-
рылса, анда өзгөрмөлүү чыгымдар өзүнө продукция 
жеткирүүнү камтышы мүмкүн. 

 • Туруктуу чыгымдар: өндүрүш жана сатуу менен алек-
тенбеген кызматкерлердин айлык акысын төлөп 
берүүгө кеткен чыгымдар, имараттын ижара акысы, 
коммуналдык кызматтар жана өндүрүштүн, сатуу-
лардын көлөмүнө карабастан, ишкана тарта турган 
чыгымдар. Туруктуу чыгымдар бирдиктин баасына 
алардын суммасын белгилүү бир мезгилдин ичинде 
өндүрүлгөн продукциянын көлөмүнө бөлүштүрүү 
жолу менен кошулат. 

 • Негизги каражаттар колдонуунун узак мөөнөтүндөгү 
(бир жыл жана андан көп) объектилер болуп саналат. 
Аларды сатып алууга жетишерлик ири каражаттар ко-
ротулат жана ошол эле учурда негизги каражаттардын 
бир бирдиги (мисалы станок) көп сандаган продукция 
бирдигин өндүрүү үчүн пайдаланылышы мүмкүн. 
Ошондуктан негизги каражаттарды сатып алууга 
кеткен чыгымдар баштапкы баа деп аталат. Пайдала-
нуу процессинде негизги каражаттар моралдык жана 
физикалык жактан да эскирет. Эскирүүнү баа менен 
билдирүү амортизация деп аталат жана продукция-
ны өндүрүүгө кеткен чыгымдарга кошулат. Аморти-
зациянын суммасы белгилүү бир мезгилдин ичинде 
өндүрүлгөн продукциянын көлөмүнө бөлүштүрүлөт. 
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Сиз буларды билишиңиз керек:

 • Сизде продукциянын ар бир бирдигин өндүрүүгө 
өзгөрмөлүү чыгымдар кандай;

 • Сизде бир жыл ичинде өндүрүлгөн бирдиктердин 
санына бөлүнгөн туруктуу чыгымдар кандай;

 • Бир жыл ичинде өндүрүлгөн бирдиктердин санына 
бөлүнгөн негизги каражаттардын аммортизациясы-
нын жыл сайын чыгуучу суммасы кандай. 

Сизде ушул маалымат жана божомолдуу сандар пайда бо-
лоору менен, Сиз өзүңүзгө коммерциялык идеяңыз канча 
тураары тууралуу билдире турган жөнөкөй эсептөөлөрдү 
жүргүзө аласыз. 

Эсептөө жүргүзүү

Продукциянын ар бир бирдигине өзгөрмө чыгымдар 
+

Туруктуу чыгымдар жана амортизация
÷

Бир жыл ичиндеги продукциянын/кызматтын саны
= 

Продукциянын ар бир бирдигинин жалпы баасы
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Же башка ыкма:

Продукциянын жалпы баасы
÷

Продукциянын бирдиги/сааттардын саны
=

1 бирдиктин баасы

Социалдык ишкананын планын иштеп чыгуунун бул баскы-
чында Сиз кирешени эсептөөнү баштай аласыз:

Бир бирдик продукцияга/кызматка киреше
х 

Сатылган продукциянын/кызматтын көлөмү 
= 

Жалпы киреше

БИроК айрым учурларда өндүрүштүн көлөмү канчалык чоң 
болсо, бир бирдиктин баасы ошончо төмөн, анткени турук-
туу чыгымдар Сиз туруктуу чыгымдарды көбөйтүү зарыл 
болгон чекке жетмейинче өзгөрүүсүз боюнча кала берет.

Бир даана продукцияга болгон бааны эсептеңиз

Социалдык ишкана бир даана продукцияны же кызматты 
сатып жатканда, анын өзүнүн наркына белгилүү бир пай-
ыздык кошумча кошот, бул бир бирдик продукциянын же 
кызматтын баасын түзөт. 

Бир бирдиктин өз наркы – бул ишкана продукция же кыз-
матты өндүрүүгө канча чыгым жумшагандыгы.

Бир бирдиктин баасы – бул продукцияны же кызматты кар-
дар сатып алуучу баа. 
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Бир даана продукция сатылуучу баа бир катар учурлардан 
көз каранды:

 • Сиз сатуучулардан сурагыңыз келген кирешенин пай-
ызы,

 • Сиздин атаандаштарыңыздын сатуу баасы,

 • Сиздин продукция же кызмат үчүн кардарлар төлөгүсү 
келген баа,

 • Сиз сунуштап жаткан жана өзүнүн баасына ээ болгон 
кандайдыр бир өзгөчө сапаттар.

Өзүнө өндүрүшкө кеткен бардык чыгымдарды жана 
төмөндөгү формулага ылайык кошууну пландап жаткан ки-
решенин пайызын камтый турган продукциянын бирдигине 
болгон бааны аныктаңыз:

Продукциянын ар бир бирдигине болгон киреше 
x 

Продукциянын көлөмү 
= 

Жалпы жылдык киреше

ЧыГАШАСыЗ ЧеКТИ ИЗИлДӨӨ

Сизде белгилүү бир мезгил ичинде (эреже катары бир жыл-
дын ичинде) сатууга аракеттенип жаткан Сиздин продукт\
кызмат бирдигин өндүрүүнүн баасынын божомолдуу сан-
дары пайда болору менен, Сиз маркетингдик изилдөөнүн 
жүрүшүндө топтогон каржылык маалыматтын негизинде 
чыгашасыз чек кандай экендигин эсептей аласыз.
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чыгашасыз чек – бул ишкананын бардык 
чыгымдарын жабууну жана нөлгө барабар 
кирешени камсыздаган сатуулардын көлөмү. 
эгерде ишкананын сатуулары чыгашасыз 
чектен жогору болсо, ал киреше алат. 

Жаңы ишкана үчүн чыгашасыз чекке жетүү башкы каржы-
лык максат болуп саналат.

Тилекке каршы, көптөгөн жаңы баштаган ишкерлер үчүн 
чыгашасыз чекти түшүнүү белгилүү бир кыйынчылыктар-
дан турат. Иш жүзүндө бул дээрлик жөнөкөй концепция. 
Аны териштирүү үчүн алгач маржиналдык киреше деген 
эмне экендигин түшүнүү керек. 

Маржиналдык киреше

Ишкананын продукцияны же кызматтарды сатуулардан 
түшкөн кирешесин жөнөкөй схема түрүндө тааныштыра-
быз:

КИРеШе

Өзгөрүлмө 
чыгымдар

Туруктуу чыгымдар 
жана амортизация Киреше

Ишкананын маржиналдык кирешеси – бул 
киреше менен өзгөрмөлүү чыгымдардын орто-
сундагы айырмачылык.
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Же схема түрүндө:

КИРеШе

Өзгөрмөлүү 
чыгымдар

Туруктуу чыгымдар жана 
амортизация

Кошумча 
(пайда)

Маржиналдык киреше

Бул схема бизге чыгашасыз чекке жетүүнүн маанилүү шарт-
тарын көрсөтөт: маржиналдык киреше бери дегенде эле 
туруктуу чыгымдарды жабууга тийиш.

Бир даана продукция үчүн маржиналдык киреше 
төмөндөгүдөй жол менен эсептелет:

Бирдиктин баасы
-

Бир даана продукцияга өзгөрмөлүү чыгымдар
=

Бирдиктин маржиналдык кирешеси

Жогоруда көрсөтүлгөн схемада ишкана кирешелүү, анткени 
маржиналдык киреше туруктуу чыгымдар менен амортиза-
циядан дайыма жогору.

Бул болсо чыгашалуу ишкананын мисалы:

КИРеШе

Өзгөрмөлүү 
чыгымдар

Туруктуу чыгымдар 
жана амортизация

Маржиналдык киреше
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Бул мисалда киреше менен өзгөрмөлүү чыгашалардын орто-
сундагы айырмачылык туруктуу чыгымдар менен аморти-
зацияны жабуу үчүн жетишсиз. 

Чыгашасыз ишкана:

КИРеШе

Өзгөрмөлүү 
чыгымдар

Туруктуу чыгымдар 
жана амортизация

Маржиналдык киреше

Биз бул схемадан буларды көрүп турабыз:

 • Маржиналдык киреше туруктуу чыгымдарды жана 
амортизацияны толугу менен жабат.

 • Сатуулардан түшкөн киреше өзгөрмөлүү жана турук-
туу чыгымдарды толугу менен жабат.

Башкача айтканда, ишкана чыгашасыз – ал чыгашага ээ 
эмес, бирок кирешеси дагы жок (кирешеси нөлгө барабар). 

Ошентип, ишкананын кирешелүү болуусуна негизги төрт 
фактор таасирин тийгизет:

1) Туруктуу чыгымдар жана амортизация

2) Өзгөрмөлүү чыгымдар

3) Баа

4) Продукцияны сатуулардын көлөмү
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Продукцияларды сатуулардын көлөмү ишкана тарткан 
туруктуу чыгымдардын бардык суммасын жабышы керек 
болгон үчүн абдан маанилүү. 

Жогоруда белгиленгендей, туруктуу чыгымдардын көлөмү 
ар бир мезгилде (мисалы, бир айдын ичинде) болжол менен 
бирдей. Башкысы – ал сатылган продукциянын санынан көз 
каранды эмес.

Со
м

до
р

Убакыт

Туруктуу чыгымдар

Өзгөрмө чыгымдар башкача болот. Алар өндүрүлгөн жана 
сатылып жаткан продукцияга “байланган”. Бир даана про-
дукция үчүн өзгөрмөлүү чыгымдар өзгөрүүсүз калат. Бирок 
өзгөрмөлүү чыгымдардын жалпы суммасы өндүрүш жана 
сатуулардын өсүшү менен бирге жогорулайт. Биз канчалык 
көп саткан сайын – биздин өзгөрмө чыгымдар ошончолук 
жогору.

Со
м

до
р

Убакыт

Туруктуу чыгымдар
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Ишкананын кирешеси да график боюнча дал ушундай бо-
лот – биз канчалык көп саткан сайын биздин дүң кирешебиз 
ошончо жогору.

Со
м

до
р

Убакыт

Киреше

Өзгөрүлмө чыгымдардын өсүү эсебинен сатуулардын өсүшү 
менен ишкананын жалпы чыгымдары (өзгөрмөлүү жана 
туруктуу чыгымдардын суммасы) өсөт.

Со
м
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р

Убакыт

Бардык чыгымдар

Эми графикке ийри кирешени кошобуз.

Со
м

до
р

Убакыт

Киреше

Бардык чыгымдар

чыгашасыз чек
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Чыгашасыз чекте ишкананын кирешеси алар 
продукцияны өндүрүүгө кетирген бардык 
чыгымдардын суммасы менен салыштырылат. 
Башкача айтканда:

 • Ишкананын маржиналдык кирешесинин 
көлөмү туруктуу чыгашаларга барабар 
болот; 

 • Сатылган бирдиктердин санына 
көбөйтүлгөн продукциянын баасы бардык 
туруктуу жана өзгөрмөлүү чыгымдарды 
жабат.

Маржиналдык киреше – бул ишкананын жыргалчылы-
гынын пайдубалы. Ар бир кошумча сатылган продукци-
янын бирдиги маржиналдык кирешени көбөйтөт жана 
ишкананы чыгашасыз чекке жакындатат. 

Сиз чыгашасыз чектен өткөнгө чейин бир жылдан ашуун 
убакыт керек болушу мүмкүн экендигинде эч кандай деле 
адаттан тышкары нерсе жок жана ошондуктан өзүңүздүн 
эсептөөлөрүңүздө чыгашасыз чекти эки жылга изилдеңиз. 

Эсептерди жүргүзүү

1-кадам

Сиздин бир жылдык бардык туруктуу 
чыгымдарыңызды аныктаңыз. Сиз болу-
шу мүмкүн болгон бардык чыгымдарды 
кошконуңузду текшериңиз.

2-кадам

Сиздин ишкана бир жылдык продукциянын жалпы көлөмүн 
өндүрүү үчүн тартышы мүмкүн болгон өзгөрмөлүү чыгым-
дарды аныктаңыз.
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3-кадам

Сиздин бир жылдык туруктуу жана өзгөрмөлүү 
чыгымдарыңызды кошуңуз. Графикке чыгашалар сызыгын 
чийиңиз (вертикалдуу ок акча бирдигин, ал эми горизонтал-
дуу ок убакытты түшүндүрөт). 

4-кадам

Бир жылдык дүң кирешенин суммасын бир жыл ичинде 
сатууга боло турган продукциянын бирдигинин санына 
негиздөө менен аныктаңыз. Графикте киреше сызыгын 
сызыңыз. Киреше сызыгы чыгымдардын сызыгы менен 
кесилген чекит Чыгашасыз чек болуп саналат. Сиз бул чекке 
жетмейинче Сиздин ишкана чыгаша менен иштей берет. Чы-
гашасыз чек менен кесилишкенден кийин Сиздин ишкана 
киреше ала баштайт. 

Сиз чыгашасыз чекти талдоо графиги менен “ойной” ала 
турганыңызды эстен чыгарбаңыз. “Кирешелүүлүктүн төрт 
рычагына” (өзгөрмөлүү чыгымдар, туруктуу чыгымдар, баа 
жана сатуулардын көлөмү) тажрыйба жасап көрүңүз. Чы-
гымдардын ар кандай суммаларын, сатылып жаткан продук-
циянын ар кандай көлөмүн жана өзүңүздүн продукцияны 
сата ала турган ар кандай бааларды продукция өндүрүүгө 
пайдаланыңыз. Чыгашасыз чекке жетүү үчүн, сатуулардын 
зарыл болгон көлөмүнө ээ болуу үчүн белгилүү бир уба-
кыт талап кылынары тууралуу унутпаңыз. Бул нормалдуу 
көрүнүш, ошондуктан каражаттагы кыска мөөнөттөгү же-
тишсиздикти жабуу үчүн каржылоону издөө жаңы баштаган 
ишкана үчүн негизги жолдордун бири болуп саналат. 

Бул баскычта Сизде продукцияны өндүрүүдө жана аны 
рынокто сатууда ишканада кандай чыгымдар болушу 
мүмкүн экендиги, бир жылда сатуу керек болгон продук-
циянын көлөмү жана күтүүгө боло турган мүмкүн бол-
гон киреше тууралуу элестетүү пайдалуу болот.
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КИРеШе ЖАНА ЧыГыМДАРГА БОЖОМОл 

Киреше жана чыгымдар тууралуу божомол чыгашасыз 
чекти талдоонун жүрүшүндө алынган маалыматты 
кеңейтет жана Сиздин ишкана канчалык кирешелүү бо-
лушу мүмкүн экендигин түшүнүүгө жардам берет. 

Бул учурда Сиздин каржылык маалыматыңызды бухгалтер-
дик форматта жайгаштырууга болот. Биринчи формасы – 
бул бир жыл ичиндеги кирешени жана чыгымдарды эсепке 
алуу формасы. Бул эсепке алуу Сиздин ишкана канчалык 
рентабелдүү боло тургандыгы тууралуу маалыматты берет. 
Башында Сиздин сандар божомолдуу болуп, эсептөөлөр ме-
нен пландалган сатуулардын көлөмүнүн негизинде алынган 
болушу мүмкүн, кийинки жылдарда Сиздин сандар мурдагы 
жылдардагы иш жүзүндө жүргүзүлгөн операцияларга тая-
нат жана кыйла тагыраак болот. 

Сиз коммерциялык ишмердикти баштарыңыз менен, Сиз-
дин бухгалтер жылдык бухгалтердик отчеттуулукту даяр-
доодо Сиздин бүтүмдөрдү чагылдыруу үчүн пайда менен 
чыгым тууралуу отчетту пайдаланып жатканын көрөсүз. 
Азыр Сиз социалдык ишкана иштеп турганда жүргүзүлө 
турган эсепке алууну жүргүзө баштайсыз. 

Киреше менен чыгымдарды божомолдоо формасы

Статьялар Сумма

1 Сатуудан түшкөн акча (жалпы киреше)

2- Сатуулардын өз наркы (продукцияны 
өндүрүүгө кетүүчү өзгөрмөлүү чыгымдар) 

3= Жалпы (маржиналдык) киреше (1-2)

4+ Башка кирешелер (гранттар)
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Статьялар Сумма

5- Анын ичинде жалпы административдик (ту-
руктуу) чыгымдар

Айлык акы

Имаратты ижарага алуу

Коммуналдык кызматтар

Жарнама

Жабдууларды тейлөө боюнча чыгымдар 

Байланыш

Карыздарды тейлөө боюнча чыгымдар

Транспорттук чыгымдар

Амортизация

Башка чыгымдар

6= Киреше (3+4-5)

- Киреше салыгы

= Таза киреше

Ар бир ишканада өзүнүн киреше жана чыгымдар статьяла-
ры болушу мүмкүн, ошондуктан Сиздин ишканада болушу 
мүмкүн болгон бардык чыгымдарды жана кирешелерди 
чагылдырганыңызды текшериңиз. Ошондой эле бул отчет-
ту чагылдыруунун башка ыкмалары жана башка терминдер 
да бар. 

Социалдык ишкананын планын даярдоодо Сиз 
коммерциялык ишмердик жүргүзүүдөгү жакынкы үч жыл 
ичиндеги мезгилге карата киреше жана чыгымдардын 
божомолун түзүшүңүз зарыл. Кээде чыгашасыз чекке 
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жетишүү үчүн үч жыл талап 
кылынышы мүмкүн. Бирок, 
Сиздин божомолдор боюнча 
ишкана үч жылдын ичинде 
чыгашасыз чекке жетпесе, Сиздин 
социалдык ишкананын планы 
канчалык рентабелдүү болуп 
саналары тууралуу ойлонушуңуз 
керек. 

АКЧА КАРАЖАТТАРыНыН Кый-
МылыНыН БОЖОМОлУ

Акча каражаттарынын кыймы-
лын божомолдоо киреше менен 
чыгымдардын божомолу сыяктуу 
маалыматты чагылдырат, бирок 
бир аз башкача формада. 

Божомолдоо ишкана киреше жана 
пайда алып жатабы же жокпу де-
ген суроого жооп бергенден көрө 
акча каражаттары кандай илге-
рилегендигин көрсөтөт. Киреше 
менен чыгымдарды эсепке алуу 
кирешелерди, чыгымдарды, 

пайда жана чыгашаларды акчалардын реалдуу кыймы-
лына (накталай же накталай эмес) карабастан каттайт. 
Эсептелген үстөк ыкмасына ылайык, эгерде ишкана про-
дукцияны төлөмдү кечеңдетүү менен саткан болсо, киреше 
жана чыгашалардын эсебинде баары бир киреше (кардарга 
берилген продукция үчүн акчалар али алына электигине 
карабастан) чагылдырылат. Бул ошондой эле чыгымдарга 
карата да адилеттүү – ишкана келишим боюнча кандайдыр 
бир кызматтарды ала алат, жеткирүүчү эсепти төлөөгө алып 
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келет жана эсепте ишкана бул жеткирүүнү али төлөй элек-
тигине карабастан, чыгым көрсөтүлөт. 

Акча каражаттарынын кыймылын эсепке алуу менен чыны-
гы акча түшүүлөр жана төлөмдөр катталат. Ошентип акча 
каражаттарын божомолдоо белгилүү бир убакытка карата 
ишкананын реалдуу каржылык абалын көрсөтөт. Мисалы, 
эгерде божомол 1 январдан 31-декабрга чейинки мезгилге 
түзүлсө, анда ал ишканада 31-декабрга карата акча каражат-
тарынын кандай калдыгы күтүлүп жаткандыгын көрсөтөт. 

Киреше менен чыгымдардын кыймылынын ортосундагы 
айырмачылыктар боюнча каржы адистеринде муну абдан 
так чагылдырган макал бар: киреше – бул пикир, ал эми 
акча – бул факт. 

Көптөгөн анча чоң эмес жаңы баштаган ишканалар отчетто-
ру боюнча кирешеге, киреше боюнча узак мөөнөттүү келе-
чекте абдан жакшы божомолго ээ болушу мүмкүн. Бирок, 
буга карабастан алар банкрот болушат, анткени учурдагы 
чыгымдарды төлөш үчүн дээрлик акча каражаттары жок. 
Алардын бардык кирешеси сатылган, бирок алар кардарлар 
тарабынан али төлөнө элек продукцияларда/кызматтарда 
“отурушу” мүмкүн.

Каржылык маселелердин көпчүлүгү дал ошол накталай 
акчанын жоктугуна байланыштуу болот. Ошондуктан акча 
каражаттарын эсепке алууну күн сайын/жума сайын/ай 
сайын жасалуучу негизде пайдаланган маанилүү. ыкчам 
башкаруу максаттары үчүн акча каражаттарынын кыймыл 
божомолдорун ушул эле мезгилдерге жасоо керек. Социал-
дык ишкананын планы тууралуу айтсак, мындай божомолду 
үч жылга түзүү кадимки тажрыйба болуп саналат. 

Акча каражаттарынын кыймылынын божомолунда Сиз 
киреше жана чыгаша божомолундагы статьялардын ата-
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лыштарын пайдаланышыңыз зарыл. Бирок акча каражатта-
рынын кыймылына жасалган божомолдо Сиздин сандарда 
ай артынан айды эсептеп ырааттуу чагылдыруу абзел. Ар 
бир жолу маалыматты киргизүү акча каражаттарынын 
белгилүү бир айга иш жүзүндө киришин жана иш жүзүндөгү 
чыгымдарын чагылдырууга тийиш. Сиз акча каражаттары-
нын эсебин канчалык тагыраак жүргүзө алсаңыз, өзүңүздүн 
каражатыңызды ошончолук мыкты көзөмөлдөп жана баш-
кара аласыз. 

Эгерде сатууларда же чыгымдарда өсүү же төмөндөө бо-
жомолдонсо, Сиз муну божомолдонгон сандарда ай сайын 
чагылдырышыңыз керек. Акча каражаттарынын мезгилдик 
кыймылын жана күтүлүп жаткан жакшы, начар болуп ка-
лууларды чагылдыруу абдан маанилүү. Мисалы сергитүүчү 
суусундуктарды өндүрүү боюнча ишкана продукцияны 
жайында көбүрөөк, кышында азыраак сатат; ишкананын 
туруктуу чыгымдары жылдын ар кандай мезгилдеринде ар 
кандай болушу мүмкүн (мисалы, жылытуу мезгилиндеги 
коммуналдык чыгымдардын өсүшү). Мунун бардыгын акча 
каражаттарынын кыймылын божомолдоодо чагылдыруу 
маанилүү. Ошондой эле ишкана жасоого тийиш болгон 
төлөмдөрдү пландоо жана кардарлардан убакытка ылайык 
акча каражаттарын алууну пландоо маанилүү. Эгерде Сиз 
төлөмдү аванс менен алууну же бир нечеге бөлүп төлөөнү 
пландасаңыз, анда муну дагы акча каражаттарынын кый-
мылын божомолдоодо чагылдыруу керек. 

Акча каражаттарынын кыймылын божомолдоодо ишкана 
иштетип жаткан бардык акчалар – накталай да, ошондой 
эле банк операциялары аркылуу өткөн каражаттар да эсеп-
телет. 
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Мисалды териштирүү

1. 1-сапка биринчи айда ишкананын ишмердиги каралып 
жаткан мезгилде баштала турган колдо болгон акча 
каражаттарынын суммасын жазыңыз.

2. Андан кийин күтүлүп жаткан акча каражаттарынын 
агымдары жана чыгашалары боюнча маалыматтарды 
киргизиңиз (2-5 жана 7-17 саптар). 

3. Сиз бардык күтүлүп жаткан агымдарды жана чыгым-
дарды киргизгендиңизби текшериңиз.

4. 6- жана 18-саптардагы акча каражаттарынын киреше-
лерин жана чыгашаларын кошуңуз. 

5. Айдын акча агымын эсептеңиз: 6-саптагы суммадан 
18-саптагы сумманы кемитиңиз. Алынган сумманы 
19-сапка жазыңыз. Биздин мисалда акча каражаттары-
нын чыгымдары 3 090 акча бирдигиндеги кирешелер-
ден ашат, башкача айтканда, биринчи айдын акчасы 
терс мүнөздө.

6. Биринчи айдын аягындагы акча каражатарынын кал-
дыктарын эсептеңиз: 1-саптагы суммадан 19-саптагы 
сумманы кемитебиз. Акча каражаты терс жана айдын 
башындагы калдыктан жогору болгондуктан, божо-
мол терс калдык менен 2 590 акча бирдигин көрсөтөт. 
Айдын аягындагы калдык кийинки айдын 1-сабына 
көчүрүлөт.

7. Калган 5 айга калдыктарды ушундай эле жол менен 
жасаңыз.
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Каралган мисалда божомол абдан маанилүү нерсени 
көрсөтөт: биринчи төрт айдын ичинде акча каражаттары-
нын тескери калдыктары күтүлөт. Иш жүзүндө мындай 
кырдаал мүмкүн эмес: бизде терс акча калдыктары болушу 
мүмкүн эмес. Биздин колубузда же кандайдыр бир сумма ка-
лат, болбосо кассада жана банк эсебинде эч нерсе жок калат. 
Ошондуктан бул божомол түзөтүүгө муктаж. Кырдаалды 
түзөтүүнүн бир канча варианттары болушу мүмкүн:

1) Сатуулар боюнча божомолду көбөйтүү. Мисалы, би-
ринчи айда сатуулардын 6 000ге чейинки акча бирди-
гине көбөйүүсү кырдаалды толугу менен оңдойт.

2) Башка булактардан акча каражаттарынын божо-
молдонгон кирешелерин өзгөртүү (мисалы, банк 
карызынын суммасын биринчи айда 34 000ге чейин 
көбөйтүү).

3) Божомолдонгон чыгымдарды кыскартуу. Бирин-
чи айдагы бардык капиталдык чыгымдарды алып 
жүрбөстөн аларды бөлүштүрүүгө мүмкүнбү (мисалы, 
биринчи айда 20 000, экинчи айда 5 000 жана үчүнчү 
айда 5 000)?

4) Мурдагы үч варианттын ичинен кандайдыр бир ком-
бинация болушу мүмкүнбү?

Бул төзөтүүлөрдүн максаты – акча каражаттары ар бир 
мезгил ичинде оң болуп, ал эми акчанын кыймылы ишкана 
үчүн пайдалуураак боло турган божомолдун реалдуу вари-
антын табуу.

Акча каражаттарын божомолдоо процессин чексиз улан-
та берүүгө болот. Эгерде Сиз накталай акчанын кый-
мылын башкара алсаңыз жана акча каражаттарынын 
үзгүлтүксүз эсебин жүргүзө турган болсоңуз, Сиз өзүңүздүн 
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каражаттарыңыздын үстүнөн көзөмөлгө ээ болуп, өзүңүздүн 
каржылык абалыңызды алдын ала божомолдой аласыз. 

Акча каражаттарынын кыймылын божомолдоо жана кире-
ше менен чыгашаларды божомолдоо бул эки башка нерсе 
экендигин эстен чыгарбаңыз:

 • Акча каражаттарынын кыймылы убакыттын тигил 
же бул мезгилиндеги чыгымдоо же алуу пландалып 
жаткан акчалардын суммасын көрсөтөт;

 • Киреше менен чыгымдардын божомолу 
жеткирүүчүлөрдөн продукцияны карызга алуу (кире-
ше эсепке алынган, бирок акча али жок), убакыттарга 
бөлүү менен төлөө (чыгым эске алынган, бирок акча 
али төлөнө элек) сыяктуу операцияларды да чагылды-
рат;

 • Киреше жана пайда божомолу чыгым болуп туруп 
иш жүзүндө акча каражаттарынын чыгашасы болуп 
саналбаган негизги каражаттардын амортизациясын 
чагылдырат. Негизги каражаттарга кеткен акча алар-
ды иш жүзүндө төлөө учурунда болуп өтөт жана акча 
каражаттарынын эсебинде чагылдырылат. Амортиза-
ция бул пайда менен чыгашанын эсебинен чыгашанын 
белгилүү бир убакыттын ичинде бара-бара эсептен 
чыгарылышы болуп саналат;

 • Ага ылайык, белгилүү бир убакытка божомолдонгон 
пайданын өлчөмү иш жүзүндө ошол эле мезгил үчүн 
божомолдонгон акча агымынан кыйла айырмаланат. 

КАРЖылОО БУлАКТАРы 

Бардык ишканалар каржыга кыска мөөнөткө да (бир жылга 
чейин), ошондой эле узак мөөнөттүү мезгилде (1 жыл жана 
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андан дагы көп) ээ болууга муктаж. Каржылоо кандай болсо 
да пландоо жана аны ал керек болгонго чейин алдын ала 
алуу мүмкүнчүлүгүн камсыздоо сунушталат. Жогоруда бел-
гиленгендей, менеджмент үчүн капыстан накталай акчасыз 
калып, оор кырдаалда аларды карызга издөөдөн жаман эч 
нерсе жок. Ошондуктан акчага тишелүү нерсени алдын ала 
ойлонуп, пландаңыз. 

Төмөндө бизнести каржылоонун ар кандай ыкмалары кел-
тирилген: 

1 жыл жана андан узак убакытка узак мөөнөттүү кар-
жылоо (тажрыйбада 3 жылдан 5 жылга чейинки мөөнөттөр 
жайылтылган)

Ишкананын капиталына инвестиция салуу – өнөктөштөр 
карыздардын пайызын эмес, бөлүштүрүлүп жаткан ки-
решеден белгилүү бир үлүш алган бизнести биргелешип 
жүргүзүүнүн, өнөктөштүктүн ар кандай формалары. Социал-
дык ишканалар үчүн бул ылайыктуу келет. Өнөктөштүктүн 
өзүнчө бир формасы ошондой эле ислам принциптерине 
негизделген каржылоо болуп саналат.

 • Банк карыздары – эреже катары узак мөөнөткө не-
гизги каражаттарды сатып алуу максатында берилет. 
Аларга объектилерди сатып алуу\куруу үчүн ипоте-
калык карыздар кирет. Көпчүлүк учурларда негизги 
каражаттарды камсыздоо талап кылынат;

 • лизинг – жабдуу же транспорттук каражаттарды 
сатып алуунун формасы, анда лизинг берүүчү зарыл 
болгон негизги каражаттардын акчасын төлөйт, андан 
кийин аларды убакыттарга бөлүп сатып алуу менен 
дээрлик ижарага берет; 

 • Гранттар – өздөштүрүүнүн узак мөөнөтүнө эсептелген 
кайтарымсыз субсидиялар;
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 • Жеке карыздар – салыштырмалуу узак мөөнөткө 
каражат берүүгө даяр болгон үй-бүлө мүчөлөрүнөн же 
досторунан алуу. 

Кыска мөөнөттүү каржылоо – 1 жылга чейинки мезгил

 • Банк карыздары – негизинен учурдагы чыгымдарды 
(чийки зат, продукция, акча каражаттарынын жетиш-
сиздиги) жабуу үчүн берилет. Ошондой эле камсыздоо 
талап кылынат жана мындан тышкары банк Сиздин 
продукцияны жеткирүү келишимдеринин бар экенин 
көңүлгө алышы мүмкүн;

 • Коммерциялык насыя берүү – алынган чийки затты, 
материалдарды же кызматтарды убакыттарга бөлүп 
төлөө. Көп учурда жаңы ишканалар үчүн аларды алуу 
кыйынга турушу мүмкүн;

 • Запастарды минималдуу зарыл болгон өлчөмдөргө 
чейин кыскартуу – ошондой эле акчаларды чийки зат 
жана материалдар түрүндө “тоңдурбастан” сактоонун 
жакшы ыкмасы.

 • Дебитордук карыздарды башкаруу – Сиздин кардарлар 
продукция\кызмат үчүн ошол замат же аларды жет-
кирген соң кыска мөөнөттө төлөп беришине жетишүү;

 • Гранттар – кыска мөөнөткө өздөштүрүүгө эсептелген 
кайтарымсыз субсидиялар;

 • Акча каражаттарынын резервин түзүү. Резерв кара-
жаттары тез акчага айлана тургандай болушу керек 
– башкача айтканда, зарылчылык болгондо кыска 
мөөнөттүн ичинде минималдуу чыгымдар менен 
накталай акчага айландырууга мүмкүн боло турган-
дай болушу зарыл. Бул келишим аяктаганга чейин 
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каражаттарды чыгарып алуу мүмкүнчүлүгү болгон 
банк депозиттери, жакшы сатылуучу баалуу кагаздар, 
куйма алтын ж.б. болушу мүмкүн;

 • Овердрафт (бизнес үчүн) – бул Сизде өзүңүздүн 
эсептериңиздеги жүгүртүүлөр менен тастык-
тай ала турган жетишерлик туруктуу ишкердик 
ишмердигиңиз болсо, эсебиңиздеги калдыктан жо-
гору болгон суммага накталай эмес операцияларды 
жүргүзүү мүмкүнчүлүгүн камтыйт;

 • Жеке карыздар – үй-бүлө мүчөлөрүнөн же досторунан 
алуу.

Социалдык ишкана планы жакшы ойлонулган, сапаттуу жа-
зылган жана структурага салынган болсо, анда Сиздин план 
ишке Сиздин олуттуу мамилеңиздин кошумча далили болуп 
саналгандыктан, каржылоону издөө оңой болот. Ошондук-
тан аны дайыма жаңыртып туруу жана Сиздин социалдык 
ишкананын планын аягына чейин иштеп чыгуу маанилүү. 

БУхГАлТеРДИК ДОКУМеНТТеР

Ар бир ишкана базалык эсептик документация жүргүзүшү 
керек. Социалдык ишкананын планында Сиз пайдаланууну 
пландап жаткан эсеп документтериңизди сүрөттөө зарыл.

Сиз патент жана социалдык полис сатып алуу менен, 
мамлекеттин алдындагы милдеттериңизди аткарып 
жаткан болсоңуз да, Сизге баары бир тиешелүү эсепти 
жүргүзүүгө туура келет, анткени бул – Сиздин ишкердик 
ишмердигиңизге болгон көзөмөлүңүздүн негизи. Юридика-
лык жактардын ишканалары тууралуу айтсак, аларда мам-
лекеттин алдында талаптарга ылайык келген бухгалтердик 
эсеп жүргүзүү милдети турат. Мамлекеттик салык кызматы 
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(МСК) мындай ишканалар бухгалтердик кызматты талапта-
гыдай жүргүзүшүн жана отчет берип туруусун талап кылат. 
Талаптагыдай бухгалтердик эсеп – бул жеткирүүчүлөрдүн 
алдында акча кирешелерин жана төлөмдү, насыяларды, 
мүлк менен милдеттемелерди, накталай акчаларды жана 
товар запастарын чагылдырат. 

Талаптагыдай бухгалтердик эсеп жүргүзүүнүн юридикалык 
талабы – бул кызыкчылыктары ишкананын ишмердигине 
тиешелүү болгон адамдарды: акционерлерди, мүчөлөрдү, 
насыя берүүчүлөрдү, карыз берүүчүлөрдү, кызматкерлер-
ди ж.б. коргоо ыкмасы. Ишканага өзүнүн товарын насыяга 
берип жаткан же акча каражатын карызга алган адамдар 
ишкананын бардык операцияларын эсепке алуу тийиштүү 
деңгээлде жүргүзүлүп жатканына ишениши керек. 

МСК ошондой эле Сиздин каржылык-чарбалык 
ишмердигиңиз боюнча үзгүлтүксүз отчет берүүнү талап 
кылат. Ишкананын каржылык абалын бухгалтердик доку-
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менттердин негизинде кайсы гана убакта болбосун аныктоо 
мүмкүнчүлүгү болууга тийиш. Эгерде эсеп документтери 
талаптагыдай деңгээлде жүргүзүлүп жатса, ишкананын 
ишмердигине көзөмөл жүргүзүү жана пландоо жеңил болот. 
Каржы жана башка маселелерди эсеп документациясын 
үзгүлтүксүз изилдөө жолу аркылуу божомолдогон оңой. 
Алынган маалыматтын негизинде жакынкы айларга ишка-
нанын өнүгүү тенденцияларын алдын ала айтууга мүмкүн 
болот. 

Көптөгөн ишканалар бухгалтердик документтерди финал-
дык даярдоону кесипкөй бухгалтерлерге берүүнү артык 
көрүшөт, бирок күн сайын эсеп жүргүзүү системасы биринчи 
кезекте ишкананын (жеке ишкерлердин дагы!) талаптарына 
жооп бериши керек жана ыкчам башкаруу үчүн пайдалуу 
болууга тийиш. 

Кагазда да, ошондой эле электрондук түрдө да жүргүзүлүшү 
мүмкүн болгон эсептин зарыл болгон түрлөрү төмөндөгүлөр 
болуп эсептелет:

 • кассалык операциялардын эсеби

 • эсептөө операцияларынын эсеби 

 • айлык акы жана үстөктөрдүн эсеби 

 • товардык-материалдык запастардын эсеби

 • сатуулардын эсеби 

 • сатып алуулардын эсеби

 • негизги каражаттардын эсеби

 • жеткирүүчүлөрдүн алдындагы милдеттемелердин 
эсеби
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 • дебитордук карыздын (Сиздин кардарлардын Сизге 
карызы) эсеби

Патент боюнча ишмердик жүргүзгөн жеке ишкерлер эсепти 
өз алдынча уюштуруп, жүргүзө алышат. Бирок ишмердик-
тин масштабдарынын өсүшү кесипкөй бухгалтерди жалдоо-
ну талап кылышы мүмкүн. 

КЭУДАГы (КОММеРцИялыК ЭМеС УЮМ) ЭСеПКе АлУУНУН 
ЖАНА САлыК САлУУНУН ӨЗГӨЧӨлҮКТӨРҮ 

Коммерциялык эмес уюмдардын бухгалтердик эсеби кыйла 
жалпы түрүндө болуп, башка уюмдардын эсепке алуусунан 
төмөндөгүлөр менен айырмаланат:

 • КЭУнун ишмердигинде Каржылык отчеттуулуктун эл 
аралык стандарттарынын (КОЭС) айрым стандарт-
тары колдонулбайт, ал эми айрымдары белгилүү бир 
чектөөлөр менен колдонулат. 

 • КЭУнун бардык чыгымдары киреше жана чыгым-
дардын сметасынын (бюджетинин) негизинде ишке 
ашырылат. 

 • Максаттуу каржылоо менен максаттуу кирешелердин 
эсебинде, ошондой эле бул каражаттарды чыгымдоо-
лордун эсебинде өзгөчөлүктөр бар;

 • Коммерциялык эмес уюмдардын айрым түрлөрүндө 
да, ошондой эле бүтүндөй КЭУда да бухгалтердик от-
четтуулуктун формаларын түзүү жана берүү тартибин-
де өзгөчөлүктөр бар.
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Коммерциялык эмес уюмдардагы бухгалтердик эсеп жана 
статистикалык отчеттуулук Кыргыз Республикасынын 
учурдагы мыйзамдары тарабынан коюлган тартипте 
жүргүзүлөт. Коммерциялык эмес уюмдун ишмердиги туу-
ралуу маалымат салык органы жана башка адам тарабынан 
КРнын мыйзам чыгаруусуна жана уюмдун уюштуруу доку-
менттерине ылайык берилет.

Каржылык отчеттуулуктун толук комплекти өзүнө 
төмөндөгү компоненттерди (мындан ары - отчеттор) 
камтыйт:

(а) Каржылык абалы тууралуу отчет (баланс);

(б) Төмөндөгүдөй түрдө көрсөтүлө турган биргелешкен 
киреше тууралуу отчет;

(i)  биргелешкен киреше түрүндөгү бирдиктүү отчет 
же 
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(ii)  эки өзүнчө отчет түрүндө: Киреше, чыгаша туу-
ралуу отчет жана биргелешкен киреше тууралуу 
отчет;

(в) Өзүнүн капиталындагы өзгөрүүлөр тууралуу отчет;

(г) Акча каражаттарынын кыймылы тууралуу отчет; 

(д) Эсептик саясаттын көптөгөн элементтерин кыска 
сүрөттөөнү жана башка түшүндүрмө маалыматтарды 
камтыган эскертүү;

(е) Уюм эсеп саясатын ретроспективдүү негизде пайда-
ланган же ретроспективдүү кайра эсептөө жүргүзгөн 
же өзүнүн каржылык отчеттуулугунда кайра класси-
фикациялаган баштапкы салыштырмалуу мезгилдин 
башына карата каржылык абал тууралуу отчет. 

Киреше жана чыгаша тууралуу отчет берилгенде, ал каржы-
лык отчеттуулуктун толук комплектинин бир бөлүгү болуп 
калат жана түздөн-түз Жалпы киреше тууралуу отчеттон 
кийин кетиши керек. 

КэУнун эсептөө саясаты (башка уюмдардай эле) ишмердик-
тин уюштуруу-укуктук формасына жана өзгөчөлүктөрүнө 
ылайык конкреттүү формалардын, ыкмалардын, бухгалтер-
дик эсеп жүргүзүү менен уюштуруу техникасынын топтомун 
билдирет. Бирок эсептөө саясатында ишкердик ишмердик 
жүргүзгөн да, ошондой эле аны жүргүзбөгөн да КЭУнун бар-
дык спецификалык учурлары жана отчеттуулуктары чагыл-
дырылышы керек. 

КРнын “Бухгалтердик эсеп тууралуу” мыйзамына жана 
КОЭСке ылайык, уюм өзүнүн ишмердигинде уюмдун жетек-
чиси тарабынан бекитилген эсептик саясаттын ишмердигин 
колдонууга милдеттүү. 
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эсептөө саясатынын түзүүчү бөлүктөрү ката-
ры төмөндөгүлөр бекитилет:

 • Отчеттун жана эсепке алуунун өз учурунда 
берилүү жана толук болуу талабына ылай-
ык, синтетикалык жана аналитикалык 
эсептерди камтыган бухгалтердик эсепке 
алуулардын эсебинин жумушчу планы;

 • Баштапкы эсеп документтеринин, бухгал-
тердик эсептин регистрлеринин формала-
ры;

 • Активдерге инвентаризация жүргүзүү 
жана уюмдардын милдеттемелеринин 
тартиби;

 • Активдерди жана милдеттемелерди баало-
онун ыкмалары;

 • Документтерди жүгүртүүнүн эрежелери 
жана эсептөө маалыматтарын иштеп чыгу-
унун технологиясы;

 • Чарбалык операциялардын үстүнөн 
көзөмөлдөө тартиби.

КОЭС 17нин Негизги каражаттар – бул материалдык ак-
тивдер бөлүмүнө ылайык:

a) өндүрүштө пайдалануу же товарларды же кызматтар-
ды жеткирүүгө, башка адамдарга ижарага берүү же 
административдик максаттар үчүн арналат;

б) болжолдуу түрдө бир канча мезгил ичинде колдонулат, 
б.а. 12 айдан жогорку мөөнөттө же кадимки операция-
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лык цикл, эгерде ал 12 айдан жогору болсо пайдаланы-
лат;

«Негизги каражат (КРнын Салык Кодекси) – 
“Кыргыз Республикасынын бухгалтердик эсеп ту-
уралуу” мыйзамына ылайык, эгерде Кодекс тара-
бынан башкасы каралбаган болсо, 10 000 сомдон 
жогору болсо, негизги мүлк болуп саналат”.

Негизги каражаттарды кайтарымсыз алууда баштапкы баа 
аталган каражаттардын кабыл алуу-өткөрүү актысынын 
маалыматтары боюнча, бирок алардын баланстык баасынан 
төмөн аныкталбайт.

198-берененин 4-пункту боюнча:

«Баланстык баа төмөндөгү учурларда нөлгө барабар катары 
кабыл алынат:

 • Кайтарымсыз берилген социалдык-маданий маанидеги 
объектилерди алуу;

 • Коммерциялык эмес уюмдар тарабынан төмөндөгүдөй 
түрдө алуу:

 • Мүчө жана кирүү взностору түрүндө;

 • Гуманитардык жардам жана гранттар түрүндө;

 • Кайтарымсыз алынган активдер түрүндө».
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Негизги каражаттардын кайтарымсыз келүү формала-
рынын мисалдары

Негизги каражаттардын 
келүү варианттары 

Негизги каражаттарды баа-
лоонун варианттары

1. Объект буга чейин 
КЭУнун банк эсебинен 
гранттын бюджетинде 
аныкталган баа боюн-
ча алынган максаттуу 
каржылоонун кара-
жаттарынын эсебинен 
сатылып алынат.

1. Баштапкы баа салык 
же жеткирүүчү тара-
бынан жазылып бе-
рилген объектинин 
баасы көрсөтүлгөн товар 
транспорттук накладной 
боюнча бааланат.

Бул учурда КЭУ сатып 
алуу баасы бул максат-
тарга гранттын бюдже-
тинде бекитилген (за-
рыл болгон учурларда 
жеткирүү боюнча чыгым-
дарды жана активдерди 
пайдаланууга даярдоо 
боюнча чыгашаларды 
камтуу менен) чыгым-
дардын чегинен жогору 
болбошуна көз салат.

2. Объект демөөрчүдөн, 
кайрымдуулук кылуучу-
дан, грант берүүчүдөн 
түздөн-түз рынок баасы 
боюнча (келишим боюн-
ча) келип түшөт.

2. Баштапкы баасы 
төмөндөгүлөр боюнча 
бааланат:

а) адилеттүү рыноктук 
баа боюнча, эгерде 
тастыкталган реал-
дуу рынок баасы жок 
болсо, баштапкы баа 
мындайча:
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Негизги каражаттардын 
келүү варианттары 

Негизги каражаттарды баа-
лоонун варианттары

б) көз карандысыз экс-
пертиза же

в) кабыл алуу-өткөрүү до-
кументтери тарабынан 
жеткирүү жана актив-
дерди пайдаланууга 
даядоо боюнча чыгым-
дар бекитилген сумма 
боюнча аныкталат.

КӨЭнун кирешелери жана чыгашалары

КЭУ төмөнкү кирешелерди ала алат: 

 • Уставдык ишмердиктен:

Максаттуу кирешелер, максаттуу каржылоо жана алар-
га теңдештирилген каражаттар (КЭУнун түзүүчүлөрүнүн 
взностору; мүчөлүк взностор; гранттар; кайрымдуулук 
каражаттары, анын ичинде максаттуу мүнөздөгүлөрү (жа-
рандар жана юридикалык жактар тарабынан акчалай же 
натуралык формада берилгендер), ыктыярчылардын эмге-
ги; жергиликтүү бюджеттерден жана бюджеттен тышкары 
фонддордон келген акчалар).

 • Ишкердик ишмердиктен:

 –  Товарларды, жумуштарды, кирешелерди сатуудан 
түшкөн каражаттар. 

 –  Башка кирешелер.
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Ага ылайык, КЭУнун чыгымдары ушундай эле белгилер бо-
юнча топторго бөлүнөт: 

 • Негизги уставдык ишмердикти аткаруу боюнча чы-
гымдар (административдик-чарбалык чыгымдар жана 
максаттык каражаттар алынган программаларды жана 
иш-чараларды аткаруу 
боюнча чыгымдар);

 • Ишкердик ишмердик ме-
нен байланышкан чыгым-
дар;

 • Ички чарбалык эсеп-
тердин жыйынтыгында 
берилген каражаттар;

 • Жоготуулар жана эсептен 
чыгаруулар.

Кирешелердин жана чыгым-
дардын сметасы

КЭУнун ишмердигин кар-
жылык пландоонун негизи, 
жүргүзүлгөн чыгымдардын 
мыйзамдуулугун жана максатка 
ылайыктуулугун тастыкта-
ган документ коммерциялык 
эмес уюмдун каржылык планы 
болуп саналат (киреше жана 
чыгашалардын сметасы).

Сметалар уюм боюнча 
белгилүү бир мезгилге карата 
(ай, квартал, жыл, бир канча 
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жыл ж.б.) түзүлүшү да, ошондой эле өзүнчө программага 
(долбоор, багытталган ишмердиктер), же конкреттүү иш-
чараларга, же чыгымдардын өзүнчө статьяларына (мисалы, 
административдик чыгымдар, өкүлчүлүк чыгымдары, 
командировкалык чыгымдар) түзүлүшү мүмкүн.

Коммерциялык эмес уюмдар тарабынан алардын ишкердик 
ишмердигинин жыйынтыгында алынган мүлк менен 
кирешелери эреже катары алардын менчигине келип 
түшөт жана уюмдун балансында эсепке алынат. Мекеменин 
өз алдынча башкаруусуна келип түшкөн мекеменин 
кирешелери буга кирбейт.

Коммерциялык уюмду жоюуда карыз берүүчүлөрдүн 
талаптарын канааттандырган соң калган мүлк, эгерде 
мыйзамдар тарабынан башкача тартип коюлбаган 
болсо, уюштуруучу документтерге ылайык, ал кандай 
кызыкчылыктар үчүн түзүлгөн болсо, ошол максаттарга 
багытталат, ал эми мындай пайдалануу мүмкүн болбосо, 
мамлекеттин кирешесине айланат. 

Эсепке алуу документациясы 

Ишмердиктин белгилүү бир түрүнө киргизилген бардык 
кирешелер жана чыгымдар тиешелүү эсеп документациясы 
тарабынан тастыкталышы керек. 

Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 158-берене-
синин 3-бөлүгү боюнча тигил же бул чыгымдарды ишмер-
диктин тигил же бул түрүнө киргизүү мүмкүн болбогон 
учурларда, мындай чыгымдарды ишмердиктин конкреттүү 
түрүнө киргизүү салык органынын өкүлү тарабынан анык-
талат. 

Ошондой эле Салык кодексинин 193-беренесинин талапта-
рына көңүл буруу керек, ага ылайык салык салынуучу кире-
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шени аныктоо максатында салык төлөөчү жалпы жылдык 
кирешеден документ менен тастыкталган чыгымдарды гана 
чыгарып салууларга кошо алат.

Филиалдардагы жана обочолонгон бөлүмчөлөрдөгү бух-
галтердик жана салык эсеби

Уюмдун обочолонгон бөлүмчөлөрү – жайгаш-
кан жери боюнча стационардык жумушчу орун-
дар орнотулган кайсы гана болбосун аймактык 
обочолонгон бөлүмчө.

Мындай аныктама КРнын Салык кодексинин 22-беренесин-
де берилген.

Төмөндөгү шарттарга жооп берген бөлүмчө обочолонгон 
бөлүмчө болуп саналат:

1) экономикалык ишмердикти ишке ашырат;

2) башкаруунун негизги ордунан аймактык жана мүлк 
жагынан обочолонууга ээ;

3) Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси тарабынан 
жөнгө салынган мамилелерди уюштуруу менен байла-
нышкан кызматкерлерге ээ.

Обочолонгон бөлүмчөлөр өз алдынча юридикалык жактар 
болуп саналышпайт. Мындай түзүмдөрдүн максаты, мил-
деттери жана функциялары аларды түзгөн уюм тарабынан 
аныкталат. Ал аларда бухгалтердик жана салык эсебин 
уюштурат.

КРнын СКсынын 98-беренесинин 5-бөлүмүнө ылайык, 
салык көзөмөлүн жүргүзүү максатында уюмдарды салык 
органдарына уюмдун жайгашкан жери боюнча, анын обочо-
лонгон бөлүмчөлөрүнүн жайгашкан жери, ошондой эле бул 
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уюмга таандык болгон кыймылсыз мүлк жана транспорт 
каражаттарынын жана КРнын СКсы тарабынан каралган 
башка негиздер боюнча каттоого алынат.

Обочолонгон бөлүмчөнү эсептик каттоого тургузууда кат-
тоого тургузуу тууралуу арызда салык төлөөчүнүн – ушул 
обочолонгон бөлүмчөнү түзгөн уюмдун идентификациялык 
салык номери көрсөтүлөт.

Обочолонгон бөлүмчөлөр алардын жайгашкан жерине кара-
бастан, уюм эсепке алуу саясатына ылайык тандаган бухгал-
тердик эсеп жүргүзүү ыкмаларын пайдаланышат. Уюмдун 
эсептеринин жумушчу планы обочолонгон бөлүмчөлөр 
менен операцияларды эске алууга мүмкүн болгондой кылып 
түзүлөт. Бул максаттар үчүн андагы зарыл болгон эсептерди 
жана субэсептерди кароо керек. 

Баштапкы эсепке алуу докуметтери уюмдун атынан же 
уюмдун атына түзүлөт, анткени бардык келишимдер боюн-
ча анын бөлүмчөлөрү эмес, дал ошол өзү укуктарга жана 
милдеттерге ээ болот.

Эсептөө саясатында чыгымдар уюм менен бөлүмчөлөрүнүн 
ортосундагы чыгымдарды бөлүштүрүү тартиби тарабынан 
кошумча аныкталышы мүмкүн. 

Операциялардын көлөмү жана кызматкерлердин саны көп 
эмес, эреже катары ал өзүнчө баланска бөлүнбөйт. Адат-
та алар өздүк банк эсебине дагы ээ эмес. Бардык акча жана 
материалдык каражаттарды бул бөлүмчөлөр башкы уюмдан 
алышат. 

Өзүнчө балансы жок обочолонгон бөлүмчөлөр 
өздүк бухгалетрияга (бухгалтерге) ээ эмес жана 
бухгалтердик эсеп жүргүзүшпөйт.



130

Cоциалдык ишкердик
Социалдык ишканаларды пландоо жана түзүү боюнча колдонмо

Бөлүмчөдө түзүлгөн баштапкы эсептик документтер баш-
кы уюмдун бухгалтериясына берилет. Мындай берүүнүн 
мөөнөттөрү ички актылар менен аныкталат. Уюмдун бух-
галтериясы белгиленген документтерди кайра иштеп чыгат 
жана аларды эсепте чагылдырат. 

Эгерде мындай бөлүмдө эсеп баары бир жүргүзүлүп жатса, 
ал эреже катары баштапкы документтерди иштеп чыгуу 
жана системалаштыруу менен чектелет. 

Өзүнчө баланс катары өзүнүн обочолонгон бөлүмчөлөрү 
үчүн уюм бекиткен көрсөтмөлөрдүн тизмесин түшүнүү 
керек. Мындай уюмдардын конкреттүү тизмесин уюм өз 
алдынча аныктайт. 

Өзүнчө баланска бөлүнгөн бөлүмчөнүн штатында бухгал-
тер (бухгалтерия) болууга тийиш. Ага бухгалтердик эсеп 
жүргүзүү жана отчеттуулукту түзүү тапшырылат. Ошол эле 
учурда мындай бөлүмчөдөгү эсеп башкы ишканадан обочо-
лонгон болот. Ошондой эле Граждандык кодекс тарабынан 
аныкталган бөлүмчөлөр, башкача айтканда, филиалдар 
жана өкүлчүлүктөр өзүнчө баланска бөлүнөрүн белгилей-
биз. 

Филиалдар, өкүлчүлүктөр жана обочолонгон бөлүмчөлөр өз 
алдынча салык төлөөчүлөр болуп саналышпайт. Алар башкы 
уюмдардын милдеттемелерин жана өзүнүн жайгашкан жери 
боюнча чогултууларды аткарышат. Айрым салыктар боюн-
ча обочолонгон бөлүмчөлөр да өзү катталган жери боюнча 
салык органдарынын отчеттуулугун көрсөтөт. 

Уюмдарда обочолонгон бөлүмчөлөрдүн болушу салыктар-
ды эсептөөгө, төлөөгө жана отчет берүүгө кыйла таасирин 
тийгизет. Ошондуктан бутактанган аймактык түйүнү бар ар 
бир ишкана бул эсептөө саясатын салык салуу максатында 
иштеп жаткан учурда эсепке алат. 
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Эсептик саясатты түзүп жаткан учурда обочолонгон 
бөлүмчөлөрдүн салык салуу тартибине дагы таасирин тий-
гизген элементтерге көңүл буруу керек. Мындай элемент-
терге төмөндөгүлөрдү киргизүүгө болот:

 • товарларды (жумуш, кызматтар) сатууда салык база-
сын аныктоо учуру;

 • обочолонгон бөлүмчөнүн жайгашкан жери боюн-
ча төлөнгөн салыктын суммасын эсептөө үчүн 
көрсөткүчтү тандоо;

 • салыкты төлөө ыкмасын тандоо;

 • жыйынтыгында салык эсебине кабыл алына турган 
документтерди толтуруунун тартиби, ошондой эле 
аларды башкы кеңсеге берүү мөөнөттөрү;

 • салык эсептеринин түрлөрү жана формалары.

КЭУдагы салык алуу

Уставдык ишмердик Ишкердик ишмердик

КэУ төлөгөн салыктар

Жер салыгы

Мүлккө болгон салык

Киреше салыгы (гранттар-
ды максатсыз пайдалануу-
да) 

Сатууларга салынган салык 
(активдерди сатууда)

Мүлккө болгон салык

Киреше салыгы 

Сатууларга салыктар

КНС

Жер астына салыктар

КРнын СФсына которуулар
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Уставдык ишмердик Ишкердик ишмердик

КРнын Социалдык фондуна 
(СФ) которулган сумма

жумушчулар төлөгөн салыктар

Киреше салыгы 10 пайыз

КРнын СФсына которуулар 
10 пайыз

Кошумча нарк салыгы 10 
пайыз

КРнын СФсына которуулар 
10 пайыз

Бир эле учурда ишкердик жана коммерциялык эмес ишмер-
дикти жүргүзүү шартында ишмердиктин түрлөрү боюнча 
киреше менен чыгымдардын өзүнчө эсебин жүргүзүү зарыл.

Ишмердиктин кирешесине салынган салыктан булар 
бошотулат:

 • кайрымдуулук уюмдары 

 • айыл чарба өндүрүүчүлөрү;

 • I жана II топтордогу майыптардын коому, майыптар, 
көзү азиздер жана угуусу начарлар иш менен камсыз 
болгондордун жалпы санынын 50 пайызын түзгөн 
жана алардын айлык акысы эмгекти төлөө жалпы фон-
дунун 50 пайызын түзгөн Азиз жана угуусу начарлар-
дын кыргыз коомунун жеке ишкерлери.

Жалпы жылдык кирешенин курамына пайда салыгы алын-
баган кирешелер кошулбайт (КРнын СКсынын 188-берене-
синин 2-бөлүмү).

Аларга коммерциялык уюмдар тарабынан алынган 
төмөндөгү кирешелер кирет:
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а) мүчө жана кирүү взностору; 

б) гуманитардык жардам жана гранттар, аларды устав-
дык максаттарга пайдалануу шарттарында;

в) кайтарымсыз алынган активдерди аларды уставдык 
максаттарда пайдалануу;

г) көп квартиралуу үйлөрдү техникалык камсыздоо жана 
алардын имараттарын жана курулуштарын тейлөөчү 
кызматтар үчүн төлөмдөр;

д) уставдык ишмердиктин алкагында өзүнүн мүчөлөрү 
үчүн суу пайдалануучулар ассоциациялары тарабынан 
көрсөтүлгөн сугат суусун жеткирүү боюнча кызмат-
тарды төлөө;

е) диний каада-салт, үрп-адат, салтанаттар, зыярат 
кылууну уюштуруу жана өткөрүү боюнча аземдерди 
өткөрүүдөн түшкөн кирешелер, ошондой эле ыктыяр-
дуу кайрымдуулуктар.

Кошумча нарк салыгы (КНС)

Жалпысынан КЭУ КНСтен бошотулбайт.

КЭУ ишкердик ишмердиктен түшкөн дүң акча бардык 12 
ырааттуу айдын кайсынысы үчүн болбосун каттоо босогосу-
нан жогору болсо (4 млн. сом), КНСти төлөөчү катары кат-
талышы керек. Эсепке бошотулган жана салык салынбаган 
жеткирүүлөр кирбейт. Кайтарымсыз ташууларда КНС рынок 
баасына салынат.

КНС менен САСтан (сатуудан алынган салык) бошотулат:

 •  Кайрымдуулук уюмдары;
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 •  КЭУнун өздүк нарк боюнча ташуулары, эгерде бул та-
шуулар:

 –  Балдарды коргоо же улгайган курактагы аз камсыз-
далган жарандарды Социалдык камсыздоо үчүн;

 –  Билим берүү, медицина, илим, маданият жана спорт 
тармагында болсо.

315-берене. Сатуудан алынган салыктардан бошотуу:

«5-п. I жана II топтордогу майыптардын коому, майыптар, 
көзү азиздер жана угуусу начарлар иш менен камсыз болгон-
дордун жалпы санынын 50 пайызын түзгөн жана алардын 
айлык акысы эмгекти төлөө жалпы фондунун 50 пайызын 
түзгөн Азиз жана угуусу начарлардын Кыргыз коомунун жеке 
ишкерлери.

 •  жер салыктарынан бошотулган жерлердин тизме-
си Крнын СКсынын 343-беренесинде белгиленген. 
Майыптар уюмдарынын, согуштун катышуучулары-
нын жана аларга теңештирилген адамдардын жерлери 
жана Азиз жана угуусу начарлардын Кыргыз коомунун, 
көзү азиздер жана угуусу начарлар иш менен камсыз 
болгондордун жалпы санынын 50 пайызын түзгөн 
жана алардын айлык акысы эмгекти төлөө жалпы фон-
дунун 50 пайызын түзгөн жеке ишкерлердин жерлери. 
Коомдордун, уюмдардын жана жеке ишкерлердин 
тизмеси Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 
аныкталат. 

Мүлккө болгон салыктан бошотулат (330-берене):

 •  I жана II топтордогу майыптардын коому, майыптар, 
көзү азиздер жана угуусу начарлар уюмдарынын Кыр-
гыз коому,
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 • Илим, билим берүү, саламаттыкты сактоо, маданият, 
спорт, социалдык камсыздоо жана балдарды коргоо 
же улгайган курактагы аз камсыздалган жарандарды 
камсыздоону ишке ашырган 2 топтогу уюмдардын 
мүлктөрүнүн объектилери.

Акциздик марканын алдында өндүрүлгөн товарлар акциз-
дик салыктан бошотулбайт. Бирок КЭУ мындай товарларды 
өндүрүүгө кызыкдар эмес. Ишмердиктин мындай түрлөрү 
менен алектенген кайрымдуулук уюмдары өзүнүн статусун 
жоготушат.

КИРеШеНИ БӨлҮШТҮРҮҮ 

Социалдык жыргалчылыктар социалдык ишкана ишмерди-
гин жүргүзүү процессинде же материалдык каражаттарды 
же акчалардын материалдык каражаттарын кайтарымсыз 
өткөрүп берүү учурунда түзүлүшү мүмкүн. Мунун бардыгы 
Социалдык ишкана үчүн өзүнүн баасына ээ болот.
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Социалдык ишкана социалдык жыргалчылыктарга ал канча 
чыгымдагандыгынын эсебин жүргүзүүгө тийиш. Эгерде 
социалдык ишкана өз убактысын чыгымдаса, бул эмгек 
чыгымдары жана убакыттын баасы сааттарда, же күндөрдө 
эске алынышы керек. Эгерде ишкана адатта белгилүү бир 
акы үчүн берилген өзүнүн мүлкүн берип жатса, бул дагы 
эске алынышы керек. Эгерде социалдык жыргалчылыктар-
га кеткен чыгымдар уюмдун чыгымдары катары катталса, 
алар таза кирешени азайтат жана ошентип төлөнүшү керек 
болгон кирешелердин салыгынын суммасын азайтат.

Эгерде социалдык ишкана өзүнүн кирешесинн бир бөлүгүн 
социалдык керектөөлөргө грант катары берүүнү чечсе, ал 
башында өзүнүн саясатынын алкагында жылына кире-
шенин кандай пайызын же жалпы кандай сумманы төлөй 
ала тургандыгы тууралуу чечим кабыл алууга тийиш. Бул 
менеджментке алынган калган бөлүштүрүлбөгөн кирешени 
эмне кылуу керектигин жакшылап пландоого мүмкүнчүлүк 
берет. Ошондой эле кирешенин бекитилген пайызын кар-
жылык жылдын аягына чейин грант катары берүү абдан 
маанилүү. Ишкана тарабынан берилген грантты дайындоо 
Уставда белгиленген максаттарга жана бери дегенде эле 
Башкаруу тууралуу жобого туура келерин текшериңиз.

СоцИАЛдыК ИШКАНАНы УЮШтУрУУ 

Социалдык ишкананы уюштуруу ыкмасы менчик укугун 
жана демократиялык башкаруу укугун чагылдырууга тий-
иш, анткени бул түзүүчү документтерде бекитилген, ошон-
дой эле ишкана тарабынан кабыл алынган принциптерди 
эске алышы керек. Жаңы социалдык ишканалар үчүн анын 
коммерциялык жана социалдык ишмердигинин көлөмүнө 
дал келген уюштуруу системасын жайылтуу зарыл. Мындай 
түзүм андан ары ал бере турган продуктулардын/кызмат-
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тардын көлөмдөрү жана ассортименттеринин өнүгүүсү 
менен өзгөрүүсү мүмкүн.

МҮЧӨлҮК

Социалдык ишкананын уюштуруу документтеринде социал-
дык ишкананын мүчөсү ким болушу мүмкүн экендиги жана 
ким боло алары аныкталат. 

Мүчө – бул же тиешелүү каржылык үлүшү тап-
такыр жок, ишканага башка мүчөлөр (жалпы 
менчик) менен жамааттык түрдө ээлик кылган, 
же ишканада тең түзүүчү (биргелешкен үлүштүк 
менчик) катары белгилүү бир каржылык үлүшкө 
ээ болушу мүмкүн болгон социалдык ишкана-
нын кожоюндары.

Социалдык ишкананын мүчөлөрү же жумушчулар гана 
же ишкананын кызматкерлери менен тышкы мүчөлөрү 
болушу мүмкүн. Жергиликтүү коомчулуктун уюмдарына 
негизделген социалдык ишканаларда мүчөлөрү адатта 
жергиликтүү жашоочулар болушат. Салттуу чекене 
соода кооперативдерде тышкы мүчөлөр кардарлар жана 
коммерциялык өнөктөштөр болуп саналышат. Ошондой 
эле тышкы мүчөлөрү коммерциялык өнөктөштөр болгон 
маркетингдик кооперативдер бар. Мүчөлүк катышуунун 
формасын аныктоодо социалдык ишкананын иштөө 
шарттарын аныктоо маанилүү.

Негизги эки фактор:

 • Ар бир мүчө чечим кабыл алууда бир гана добушка ээ;

 • Мүчөлөр гана социалдык ишканага ээ боло алышат.



138

Cоциалдык ишкердик
Социалдык ишканаларды пландоо жана түзүү боюнча колдонмо

БАШКАРУУ ТУУРАлУУ ЖОБО 

Cоциалдык ишкана сыяктуу демократиялык уюмдарда 
жетектөө принциптерин, уюмдун эреже жана баалуулук-
тарын так аныктоо кабыл алынган. Муну документтерди 
жыйноочу бардык кызыкдар тараптар үчүн ачык жана кол 
жетерлик болуп саналган Башкаруу тууралуу жобонун 
форматында жасаганы жакшы. 

Жаңы социалдык ишканага алгач максаттарды жана баалуу-
луктарды аныктоого жана милдеттерди коюуга болот. Ком-
мерциялык, социалдык жана экологиялык максаттар жана 
милдеттер Сиз уюштуруу документтеринин бир бөлүгү 
катары даярдай турган социалдык ишкананын укуктук 
түзүмүн аныктоонун жүрүшүндө даярдай турган Уюштуруу 
келишиминин негизинде болушу мүмкүн. Эгерде Сиздин 
максаттарды жана милдеттерди башкаруу тууралуу жобо-
до, ошондой эле уюштуруу документтеринде эскертсеңиз, 
Сиздин максаттарда орун алган чыгашалар уюштуруу чы-
гымдары болуп саналат жана ага ылайык салык салынган 
сумманы азайта ала турган Сиздин позицияны мыйзамдуу 
негизде талашууга жеңил болот. Ошондой эле бул баскычта 
Сиздин максаттарды аныктоо социалдык ишкананы опера-
циялык жетекчилик менен камсыздайт жана Сиздин ишка-
наны маркетинг боюнча ишмердиктин алкагында өз ордун 
ээлөөдө пайдалуу болот. 

Башкаруу тууралуу жобо жалпы жетектөөчү принцип-
терди жана эрежелерди камтыйт, ага ылайык социалдык 
ишкана өзүнүн ишмердигин жүргүзөт. Бул – ишкананын 
мүчөлөрүнүн жалпы чогулушунун учурунда жөнөкөй көп 
добуш менен өзгөрүшү мүмкүн болгон ички жумушчу до-
кумент. Ишкана Жөнөтүү тууралуу жобону иштеп чыга 
тургандыгы ишкананын өлчөмүнөн жана түзүмүнөн көз 
каранды болот. Ошол эле учурда ага Башкаруу тууралуу жо-
бону иштеп чыгуу жана мезгил-мезгили менен иштеп чыгуу 
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үчүн чакан команда (бир жолку же туруктуу негизде) түзүү 
сунушталат. 

Эгерде Сизде коомдук ревизорлордун (“Коомдук ревизия-
лар” бөлүмүн караңыз) командасы бар болсо, анда Башкаруу 
тууралуу жобону иштеп чыгуу жана актуалдаштыруу үчүн 
жоопкерчилик алардын компетенциясына туш болот.

Башкаруу тууралуу жобо жыл сайын баалоо жана пландоо 
боюнча башка жыл сайын болуучу процесстер менен бир-
ге каралышы жана зарылчылык боюнча жаңырып турушу 
керек.

Башкаруу тууралуу жобо өзүнө төмөндөгүлөрдү кам-
тыйт:

Башкаруу тууралуу жобо 

 Негизги жоболор:
(Уставдык документтерден алынат)

Уставдык документтерде алар менен кайсы жерде 
таанышууга болорун көрсөтүңүз 

Коомдук байлык түзүү
Курчап турган чөйрөгө болгон жоопкерчилик

ыкчам милдеттер:
(башкаруу жана чарбалык чечимдерге негизделет)

Коммерциялык максаттар менен милдеттерди 
сүрөттөйт

Cаясаттар:
(бирдей мүмкүнчүлүктөр, курчап турган чөйрөгө 

тескери таасирди азайтуу ж.б.у.с саясаттарды санап 
өтүңүз). Алар менен кайсы жерден таанышууга 

болорун көрсөтүңүз.
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Уюштуруу эрежелери:
(Компаниянын Колдонмолорунун жана Башкаруу 
чогулуштарынын протоколдорунун негизинде).

Компаниянын Колдонмолору менен кайдан 
таанышууга болорун көрсөтүңүз.

Баалуулуктардын базасы:
(жогоруда саналып өткөн компоненттердин 

бардыгынан алынган маанилүү баалуулуктарды 
сүрөттөө)

Башкаруу тууралуу жобону иштеп чыгуу

Негизги максаттар:

 • Иштеп жаткан ишкананын негизги максаттары устав-
дык документтерде жазылган. Жаңы социалдык ишка-
на уюштуруу учурундагы өзүнүн негизги максаттарын 
аныктайт. 

 • Сиздин коммерциялык максаттардын жана милдет-
тердин ажырагыс бөлүгү болушу же көз карандысыз 
өзүнчө максаттар болушу мүмкүн болгон негизги со-
циалдык максаттарды көрсөтүңүз. Социалдык жыр-
галчылыктарды түзүү боюнча максаттар кийинки 
5-10 жылдын ичинде коммерциялык максаттар менен 
кантип параллелдүү өнүгө тургандыгын ойлонуңуз. 

 • Сизде болгон Сиздин экологиялык милдеттерди жана 
пландарды аныктаңыз.
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ыкчам милдеттер:

 • Башкаруучулук жана чарбалык чечимдерге негиздел-
ген ыкчам милдеттер.

 • ыкчам милдеттер коммерциялык ишмердиктин негиз-
ги түрлөрүн жана ишкана рынокто ээлөөнү пландап 
жаткан абалды түшүндүрүүгө тийиш.

 • Сиз узак мөөнөттүү стратегиялык максаттарды Сиз-
дин ишкананын коммерциялык ишмердиги 20 жыл-
дан кийин кандай көрүнөрүн элестетүү менен аныктай 
аласыз. Дымактуу болуңуз жана Сиздин продукту-
ларды, кызматтардын диапазонун же Сиздин продук-
циянын өнүгүүсүндө инвестицияларды жайылтууга 
тиешелүү болгон максаттарды коюңуз. Алар ошондой 
эле инвестициялар керек болгон ишкана өзүнө алышы 
мүмкүн болгон социалдык жана\же экологиялык мил-
деттерге тиешелүү болгон чечимдерди чагылдырышы 
ыктымал.

 • Сиз менеджмент үчүн орто мөөнөттүк жана кыска 
мөөнөттүк милдеттерди коё аласыз. 

ыкчам милдеттерге тиешелүү болгон тармактар:

 • Эң эле көп төлөнгөн жана аз төлөнгөн кызматкерлер-
дин ортосундагы айлык акынын катышы – теңчилик 
даражасынан турат.

 • Мүчөлөрдүн\кызматкерлердин чечим кабыл алуу про-
цессине тартылуусу – демократиянын даражасы.

 • Курчап турган чөйрөнү коргоого салынган инвестици-
ялардын көлөмү ишкана кыйла кеңири аудиторияга 
карата канчалык жоопкерчиликтүү экендигин чагыл-
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дырат. 

 • Ишкана сатып алган товардык-материалдык запастар-
дын булактары жана түрлөрү компания өзүнүн ком-
мерциялык ишмердигин канчалык этикага ылайык 
жүргүзүп жаткандыгын жана тапшыруучулар менен 
байланышкан башка маселелерди дагы камтыйт. 

 • Каржылоону издөө – ишкана каржылоо үчүн кай-
рыла ала турган кайсы гана болбосун этикалык ой 
жүгүртүүлөр. 

Саясаттар:

 • Бардык ишканалар дээрлик формалдуу болгон (до-
кументтештирилген) же салт-санаа жана башка эреже 
түрүндөгү бир катар саясаттарга ылайык иштешет. 

 • Саясаттар кызматкерлер, ишкананын мүчөлөрү, 
жергиликтүү коомчулук же жалпы эле коомчулук ме-
нен өз ара аракеттенишүү эрежелерин орното алышат. 

 • Эгерде Сизде Башкаруу тууралуу жободо эскерилиши 
керек болгон саясат бар болсо, аны жана аны ме-
нен кайсы жерден толугураак таанышууга болорун 
көрсөтүңүз. 

Негизги Саясаттардын мисалдары:

 • Кызматкерлерди башкаруу боюнча саясат 

 • Эмгекти коргоо жана коопсуздук 

 • Курчап турган чөйрөгө карата саясат

 • Мүмкүнчүлүктөрдүн теңдиги тууралуу саясат 
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 • Эсеп саясаты (мыйзам чыгарууга ылайык милдеттүү 
документ)

 • Сиздин ишкананын сектору менен байланышкан 
өзгөчө саясаттар

 • Жергиликтүү шарттар менен байланышкан өзгөчө 
саясаттар

 • Улуттук мыйзам чыгаруу менен байланышкан өзгөчө 
саясаттар

Уюштуруу эрежелери:

 • Уюштуруучулук эрежелери социалдык ишкананы 
башкаруу ыкмалары менен байланышат жана Сиздин 
саясаттарыңызга баш иет. Уюштуруу эрежелери – бул 
уюмдар тарабынан (менеджмент же башкаруу менен) 
ишкананын ишмердиги кандай жүргүзүлүшү керек-
тиги тууралуу кабыл алынган чечимдер. Уюштуруу 
эрежелери саясаттарга караганда көбүрөөк иштелип 
чыгышы жана өзгөрүшү мүмкүн. 

 • Уюштуруу эрежелери операциялык чечимдерден 
бүткүл уюмга таасир этээри менен айырмаланат 
жана аларды алмаштырмайынча же өзгөртмөйүнчө 
милдеттүү болот, ал эми операциялык чечимдер ай-
рым гана маселелерге таасир этип, бүтүндөй уюмга 
таасир этпейт.

 • Уюштуруу эрежелери алгач чогулуштардын протокол-
дорунда катталат, андан кийин компаниянын Колдон-
мосуна көчүрүлөт. Бул кызматкерлер кызматта өзүн 
кандай алып жүрүшү керектигине тиешелүү чечим-
дерге да, ошондой эле кызматкерлерге жана кардар-
ларга карата уюм өзүн кандай алып жүрүшү керектиги 
тууралуу чечимдерге да тиешелүү болушу мүмкүн. 
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Уюштуруучулук эрежелерге тиешелүү болушу мүмкүн 
болгон маселелер: 

 • Бала төрөөгө байланыштуу эс алуу өргүүсү

 • Үй-бүлөлүк кырдаалдар боюнча ишке келбей калуу же 
кезексиз эс алуу өргүүсү

 • Себепсиз жүрүм-турум 

 • Майрамдар

 • Эс алуу

Баалуулуктардын базасы:

 • Баалуулуктардын базасы – бул Башкаруу тууралуу жо-
бонун бардык мурдагы бөлүмдөрүндө эскерилген баа-
луулуктар жалпыланган кыска жобо. Алар бирдиктүү 
документте социалдык ишкананын мүчөлөрүнүн со-
циалдык жана жеке умтулуулары сыяктуу көрсөтүлөт.

 • Баалуулуктардын базасы Башкаруу тууралуу жоболор-
дун бардык бөлүктөрүн изилдөөнүн жана баалуулук-
тар негизделген жоболорду аныктоонун негизинде 
түзүлөт. 

 • Баалуулуктардын базасы ишкананын негиздөөчү мак-
сатын чагылдырууга жана тышкы кызыкдар тараптар 
менен маалымат алмашууда анын атынан чыгышы 
керек. Кээде баалуулуктардын базасы коммерциялык 
жана социалдык маркетинг алкагындагы “сүйлөм” 
катары пайдаланылат. 
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Башкаруу тууралуу жобо иштелип чыккандан кийин 
Сизде биргелешип социалдык ишкананы аныктаган 
жана максаттуу багытты түзгөн кыска документтердин 
топтому пайда болушу керек, аны менен салыштыруу-
да социалдык ишкананын натыйжалуулугун баалоого 
болот. Башкаруу тууралуу жобо Коомдук ревизиянын же 
жылдык баанын жүрүшүндө бааланып, жаңыланып же 
өзгөрүшү мүмкүн. 

УЮШТУРУУ ТҮЗҮМҮ

Социалдык ишканага анын мүчөлөрү\кызматкерлери ээ 
болуп, аны көзөмөлдөгөндүктөн, ишкананын уюму алардын 
керектөөлөрүнө жана аларды тынчсыздандырган суроолор-
го жеке ишканага караганда жакшыраак жооп берүүгө тий-
иш. Социалдык ишкананын түзүмүн уюштуруунун ар кан-
дай ыкмалары бар. Социалдык ишкананы ачардын алдында 
уюштуруу түзүмүн аларды тажрыйбада кандай иштей 
тургандыгын элестетүү үчүн диаграмма түрүндө чагылды-
руу пайдалуу. Төмөндө Сиздин социалдык ишкананы кантип 
структуралаштыруу керектигин элестете башташыңыз үчүн 
бир канча жөнөкөй диаграммалар келтирилди. 

Абдан иерархиялык – 
көп учурда 
эски уюмдарда 
пайдаланылат

Директор

Директордун орун басары

Менеджер

Кызматкер
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Иерархиялык –  
негизги жетекчи 
кеңседе көп жок 
болгон учурда 
колдонулат

Директор

Директордун орун басары

КызматкерКызматкер

жалпак түзүм – 
командалык ишти 
уюштуруу үчүн 
ылайыктуу

Директор

КызматкерКызматкер

Кызматкер

жамааттык түрдөгү 
түзүм – бардык 
кызматкерлерге 
бирдей айлык акы 
төлөнөт жана алар 
башкаруу чечимдерин 
кабыл алууга тартылат

Кызматкер

КызматкерКызматкер

Кызматкер
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Коомдук же чоң 
социалдык ишкана – 
тышкы мүчөлөр да, 
ошондой эле ички 
мүчөлөр да бар

Мүчөлөрдүн чогулушу

Социалдык 
ишкана

Мүчөлөр

Ишкананын мүчөсү болгон ар бир кызматкер алган ай-
лык акынын суммасы – ал уюмдун ичиндеги иерархиялык 
түзүмүндө кандай позицияны ээлегенгендигинен көз ка-
ранды болот. Уюмдун түзүмү канчалык жалпагыраак болсо, 
айлык акыдагы айырмачылык ошончо аз жана ишкананын 
ичинде тең укуктуулук даражасы көбүрөөк көрсөтүлөт. 
Сизде түзүм пайда болору менен, Сизге ар бир кызмат үчүн 
кызматтык нускама иштеп чыгууга туура келет. Кызматтык 
нускамаларды ролду, милдеттерди жана жоопкерчиликти 
чагылдыруучу жалпы таблицанын негизинде иштеп чыгуу-
га болот (төмөндөгү “Командалык иш” бөлүмүнөн толугура-
ак караңыз).

БАШКАРУУНУН РОлУ ЖАНА МеНеДЖМеНТТИН РОлУ

Социалдык ишкананы эки ыкма менен башкарууга болот: 

1) мүчөлүк аркылуу, анткени ишкананын мүчөлөрү Соци-
алдык ишкананы башкарууда жалпы жоопкерчиликке 
ээ.
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2) жалданма жана акы төлөнүүчү кызматкер (ишкана-
нын мүчөлөрүнөн да) тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам 
башкаруу аркылуу (аткаруучу менеджмент).

Башкаруу тууралуу жобо ишкананын мүчөлөрү тарабынан 
социалдык ишкананы күн сайын башкаруудагы колдонмо 
катары пайдаланылат. Башкаруу тууралуу жобонун мазмуну 
ишкананын мүчөлөрүнүн жыл сайын өтүүчү чогулушунун 
учурунда макулдашылат жана кабыл алынат. Мүчөлөрдүн 
чогулушу ыкчам маселелерди чечүүгө киришпейт. Баш-
каруу күтүлүп жаткан жыйынтыктарды аныктайт, укук 
берет жана ишкананын ишмердигин текшерет. Күн сайын 
жасалуучу менеджмент үчүн жоопкерчилик менеджерлерге 
жүктөлгөн. Башкаруунун ролу жана менеджменттин ролу 
төмөндө толугураак көрсөтүлгөн. 

Башкаруудагы мүчөлүктүн ролу:

 • Стратегияны аныктоо жана ишмердиктин багыты

 • Саясаттын багыты

 • Коммерциялык, социалдык жана экологиялык максат-
тарды аныктоо

 • Социалдык ишкананын аракеттери үчүн жалпы жооп-
керчилик

 • Жылдык пландарды жана коомдук ревизияларды 
башкаруу

 • Комитетчелерди түзүү жана көзөмөл жүргүзүү

Ишкананын көлөмүнө жараша мүчөлөр ошондой кызмат-
керлерге стратегиялык башкаруу, кызматкерлерди тандоо, 
кирешелерди бөлүштүрүү тууралуу чечимдерди кабыл алуу 
сыяктуу тармактарга, коммерциялык, социалдык жана 
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экологиялык саясат, каржылык аудит жана коомдук ревизи-
яларга жоопкерчиликти жүктөй алышат.

Менеджменттин ролу:

 • Стратегияны ишке ашыруу

 • Саясатты аткаруу

 • Кызматкерлерди топтоо 

 • Чечимдерди тезирээк кабыл алуу

 • Күн сайын жасалуучу аракеттер жана кыска мөөнөттүк 
пландар үчүн жеке жоопкерчилик

 • Мүчөлөр тарабынан аныкталган багыттарды ишке 
ашыруу үчүн аткаруучу жоопкерчилик

 • Администрациянын үстүнөн көзөмөл жүргүзүүнү 
ишке ашыруу

КОМАНДАлыК ИШ

Чакан социалдык ишкана өзүнүн кызматкерлерин көп учур-
да команда түрүндө уюштурат.

Командалык иш жамаатта айлык акы, чечимдерди кабыл 
алуу, тапшырмаларды аткарууну ротациялоо жагынан 
алганда, кыйла бирдей атмосфераны камтыйт. Командалык 
иштин жакшы жагы кызматкерлердин жеке өзүн өзү баало-
осун жогорулатуу, жеке иштөөдө алуу кыйын болгон иштин 
жыйынтыктарын биргелешип алуу, ага байланыштуу оку-
туу жана ишенимдүүлүк болуп саналат.
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Командалык иш буларды илгерилетет:

 • Келечекти жана муктаждыктарды түшүнүү

 • Ар кандай билимдерди жана тажрыйбаларды урмат-
тоо жана билимдерди пайдалануу

 • Кызыкдар тармактардын жана команданын 
мүчөлөрүнүн жоопкерчиликтеринин ролун, милдетте-
рин жана тармактарын түшүндүрүү

 • Так, өз учурундагы коммуникация жана чечимдерди 
кабыл алуу

 • Жаңы продуктуларды\кызматтарды өнүктүрүү же со-
циалдык жыргалчылыктарды түзүү үчүн окутуу жана 
мүмкүнчүлүктөр

Көнүгүү: Ролдордун, тапшырмалардын жана 
жоопкерчиликтин аймагынын матрицасы

Ролдордун, милдеттердин жана жоопкерчилик аймакта-
рынын матрицасы адамдардын тобуна ишкананын ички 
түзүмүн пландоого, ага ылайык ал иштешин, ошондой 
эле түзүмдө кайсы жерде өзгөрүү жасоо зарыл экендигин 
изилдөөгө мүмкүндүк бере турган көнүгүү болуп саналат.

Ролдордун матрицасы ошондой эле ким эмне менен алек-
тенерин, өтө көп адамдар кандай тапшырмаларды аткара-
рын, ал эми уюмдун ичинде кандай тапшырмалар менен 
жетишерлик эмес алектенерин аныктоого мүмкүндүк берет. 
Төмөндө келтирилген матрица буга мисал болуп саналат.
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Башкаруу

Өндүрүш

Саясатты аныктоо

Пландоо

Окутууну уюштуруу

Кызыкдар тараптар 
менен иштөө

Сатуулар

Эсептөөнү колдоо

Каржылык менеджмент

Бул матрицага ылайык, жогорку горизонталдуу сапка кыз-
маткерлер, ыктыярчылар (волонтерлор), башкармалыктын 
мүчөлөрү тарабынан ишканадагы бардык ролдор коюлган. 
Ролдор – бул аткарылышын бир адам ала турган ишмердик-
тин тармактары. Ролдор алдыңкы (милдеттерди аныктаган-
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дар) жана колдоочуларга (милдеттер ким тарабынан коюл-
ган) бөлүнүшү мүмкүн. Бардык милдеттер сол жактагы тик 
катарда берилген. Команданын мүчөлөрү уюмдун ичинде 
анын күнүмдүк жумуштарында аткарылган бардык ролдор-
ду жана ишке ашырылган бардык тапшырмаларды биргеле-
шип талкуулап жана аныктоо менен уячаларды толтурушат. 
Ушундан соң кызматкерлер кайсы роль кандай тапшырма-
ларды аткарышы керектигине жооп бериши керектигин 
аныкташат. Алдыңкы жана колдоочу ролду бөлүп көрсөтүү 
абдан пайдалуу. Муну ар кандай белгилер менен алдыңкы 
жана колдоочу ролдорду аныктоо аркылуу жасоого болот.

Сиз бардык ролдорду, тапшырмаларды аныктап жана жо-
опкерчиликти бөлүштүргөндөн кийин ар бир сапты тигил 
же бул кызматкер же бөлүм ишкананын көлөмүнө жана 
түзүмүнө карата аткарышы үчүн жооп бере турган тап-
шырмалар боюнча маалыматтын булагы катары колдонуу 
мүмкүнчүлүгү пайда болот. Сиз тик сап кызматтык нуска-
маларды даярдоодо же бөлүмдүн функцияларын кыскача 
сүрөттөөдө пайдаланыла турган белгилүү бир роль үчүн 
тапшырмалардын пайдалуу тизмесин камтый турганды-
гын байкайсыз. Матрицаны жана кызматтык нускамаларды 
кошуу матрицаны ишкананын ишин жыл сайын баалоодо 
жана кызматтык нускамаларды кайра карап чыгууда пай-
даланууга ишканага мүмкүнчүлүк берет. Эгерде жылдык 
баалоо ишканада жаңы базалык тапшырмалар аткарылы-
шы керектигин көрсөтсө, анда бул матрицадан ошол замат 
буга адамдык ресурстар барбы же жаңы адамдарды жалдоо 
керекпи, аны аныктоого болот. 

Ал гана эмес, эгерде Сиз штатта абдан аз кызматкерлерди 
кармоону пландап жаткан болсоңуз, уюштуруу жана менед-
жменттин жок дегенде жөнөкөй системасын ишкананын 
ишинин эң эле башында эки себеп менен иштеп чыгуу керек 
болот. 
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Биринчиден, сиз Социалдык ишкананын планында ишка-
на кандай түзүлгөндүгүн жана эң башкысы ал чечимдерди 
кандай кабыл алып жаткандыгын көрсөтүү үчүн уюштуруу 
түзүмүн сүрөттөшүңүз керек.

Экинчиден, бардык уюмдар көлөмүнө карабастан, уюшту-
руу системасына муктаж жана ошондуктан келечекте иш-
кананын өнүгүүсү үчүн толук көлөмдө иштей ала турган 
жана анын муктаждыктарын колдой турган түзүмдү түзгөн 
жакшы. 

Көп учурда кичинекей уюмдар өзүнүн уюштуруучулук 
түзүмдөрүнөн жана системаларынан өсүп чыгып, көзөмөлүн 
жоготушат. Мындай кырдаалда уюштуруучулук түзүм уюм-
дун учурдагы керектөөлөрүнө канчалык дал келерин баалоо 
жана анын өзгөрүүсүн пландоо пайдалуу.

АДМИНИСТРАцИя

Социалдык ишканаларды түзүүдө көп учурда башкаруу ма-
селелерин ойлонууну унутуп коюшат. Админстрация өзү ту-
уралуу гана ойлонот деп же кызматкерлер административ-
дик ишти мүмкүнчүлүгүнө жараша жасай алат деп эсептөө 
жаңылыштык. Мындай мамиле ишкананы үзгүлтүккө 
учуратышы мүмкүн. Администрация уюмда маанилүү роль 
ойнойт жана толук же жарым-жартылай айлык акы форма-
сындагы инвестициялардан турат. Жакшы администрация 
компанияга абдан ылайыктуу. 

Төмөндө Администрация жооп бере турган маселелердин 
мисалдары келтирилген:

 •  Иш өндүрүшү

 •  Инвентаризация
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 •  Жумушка жалдоо жана айлык акыны төлөө

 •  Каражатка күн сайын көзөмөл жасоо

 •  Системаларды колдоо жана жандандыруу

 •  Келишимдерди даярдоо жана юридикалык документа-
цияны жүргүзүү

 •  Төлөмдөрдү ишке ашыруу 
жана төлөмдөрдү кабыл 
алуу

 •  Кызматкерлерди колдоо: 
менеджмент, сатуучулар, 
техникалык персонал

 •  Тапшыруучулар, кардар-
лар, банктар ж.б. менен 
жакшы мамиледе болуу.

 •  Иш-чараларды, жолугушу-
уларды ж.б. уюштуруу

 •  Сапаттуу ички коммуника-
цияны уюштуруу

 •  Убакыттын бардык учу-
рунда эмне болуп жаткан-
дыгын билүү

БАШКАРУУ КеңеШИ 

Чакан жана орто социалдык 
ишканалар үчүн Башкаруу 
Кеңешинин так аныкталган 
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кандайдыр бир модели жок. Кыйла натыйжалуу Башкаруу 
Кеңеши эреже катары – бул зарыл болгон тажрыйба, ык-
малар, кызыкчылыктар жана тиешелүү байланыштарды 
айкалыштырган, Сиздин уюмга тиешеси бар адамдар. Бул 
адамдар социалдык ишкананы стратегиялык башкарууну 
камсыздоого мүмкүнчүлүгү болушу керек. 

Башкармалык Кеңеши төмөндөгүлөрдөн турушу мүмкүн:

 • Сиздин социалдык ишкананын мүчөлөрүнөн же кыз-
маткерлеринен

 • Сиздин бухгалтер же юрист

 • Коомчулуктардын же мамлекеттик органдардын адам-
дарынан

 • Сиздин бенефициарлардан 

 • Ийгиликтүү бизнесмендерден

Башкармалык Кеңешинде жергиликтүү ийгиликтүү бизнес-
мендердин кимдир-бирөөсү болгону дайыма пайдалуу, ант-
кени ал өзүнүн ишинин чоң тажрыйбасын берет жана алар-
да Сизге пайдалуу болгон адатта жакшы байланыштары бар. 
Андан тышкары кээде ийгиликтүү социалдык ишкерлерди 
Башкаруу Кеңешинин курамына кошуу пайдалуу, анткени 
алар өзүнүн тажрыйбалык билимдери жана тажрыйбасы 
менен бөлүшө алышат. 

Башкаруу Кеңешинин мүчөлөрүнүн көпчүлүгү ыктыярчы-
лык (волонтердук) башталыштарда иштеши толук мүмкүн 
жана бардыгы өзүнүн ролдорун, милдеттерин так жана 
ачык билиши абдан маанилүү. Сиз ошондой эле Башкаруу 
Кеңеши кандай иштей тургандыгын эле эмес, ошондой эле 
Кеңеште канчалык көп адамдар\мүчөлөр бар экендигин 
аныктап, жазышыңыз керек. Башкаруу Кеңеши анчалык көп 



156

Cоциалдык ишкердик
Социалдык ишканаларды пландоо жана түзүү боюнча колдонмо

болушу керек эмес, анткени бул чечим кабыл алуу процес-
син кыйындатышы мүмкүн. Бирок, эгерде мүчөлөрдүн саны 
өтө аз болсо, анда бул дагы өзүнүн тескери жактарына ээ, 
мисалы социалдык ишкананын Аткаруучу директору үчүн 
аракеттенүү эркиндиги өтө эле көп болуп калат. Кеңештин 
мүчөлөрүнүн туура саны Сиздин уюмдун көлөмүнөн 
жана анын өнүгүү баскычынан көз каранды. Башкаруу 
Кеңешинин мүчөлөрүнүн чакан жана орто социалдык ишка-
налар үчүн оптималдуу саны 3-5 адам, ирилери үчүн 5-7-9 
адам. 

Социалдык ишкананын натыйжалуу иштеши үчүн Аткару-
учу директор Башкаруу Кеңеши буларды так түшүнөөрүнө 
ишенүүсү маанилүү:

 •  Социалдык ишкананын миссиясын жана баалуулукта-
рын көрүү 

 •  Башкаруу Кеңешинин ролдору жана милдеттенмелери

 •  Башкаруу Кеңешинин ар бир мүчөсүнүн жоопкерчили-
ги

 •  Ишкананын ишмердигинө карата купуялуулуктун 
маанилүү экендиги

 •  Ошондой эле төмөндөгүлөрдү чечүү зарыл:

 •  Башкаруу Кеңешинин отурумдары тез-тез өтүп тура-
бы?

 •  Отурумдар качан, кайда жана кандай форматта 
өткөрүлөт?

 •  Башкаруу Кеңешинин төрагасы ким болот?

 •  Катчысы ким болот, жолугушуулардын протоколу ка-
чан жана кандайча таркатылат?
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Башкаруу Кеңешинин бардык мүчөлөрү менен Аткаруучу 
директор башында эле кандайдыр бир түшүнбөстүктү жана 
талаштарды болтурбоо үчүн белгилүү бир укуктук аспек-
тилер тууралуу билгени маанилүү. Социалдык ишкананын 
Аткаруучу директору мыйзам боюнча белгилүү бир милдет-
темелерди аткарууга жана тартип бузулган учурларда же 
бул милдеттемелер аткарылбай калган учурларда Кыргыз 
Республикасынын жарандык жана\же кылмыш кодексине 
ылайык жеке жоопкерчилик тартат. Мисалы салыктарды 
жашыруу, каржылык каражаттарды максатсыз жумшоо жана 
башка укук бузуулар. 

БАШКАРУУНУН МААлыМАТТыК СИСТеМАСы 

Башкаруунун маалыматтык системасы (БМС) уюмду натый-
жалуу башкаруу үчүн зарыл болгон маалыматты берүүчү 
система болуп саналат. Башкаруунун маалыматтык система-
лары өзүнө негизги үч компонентти: технология, маалымат 
жана адамдарды камтыйт. 

 •  Маалыматты берүүнүн кандай технологиясы колдону-
лушу керек жана ким тарабынан? 

 •  Кандай маалыматтарды алмашуу керек жана кимдер-
дин ортосунда?

 •  Адамдар эмне кылышы керек жана алар БМСке кантип 
тартыла алат?

Бул суроолорго жооп берүү менен, социалдык ишкана өзү 
үчүн уюмдун ичинде да, ошондой эле тышкы оюнчулар 
менен да коммуникацияларды түшүнүүнү орнотот. Жакшы 
маалыматтык башкаруу системасы натыйжалуу уюмдун 
базасын камсыздайт деп эсептелет. 
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УЮМ БИР БҮТҮНДҮК СыяКТУУ

Бардык уюштуруучу компоненттердин жалпы түзүмүн жана 
өз ара аракеттенишүүсүн камсыздоону көрө билүү ыкмала-
рынын бири алардын Башкаруу тууралуу жобонун айлана-
сына жайгашышы болуп саналат, бул конфигурация Жободо 
аныкталган максаттарга, принциптерге жана эрежелерге 
дал келип, ар бир компонент кайталанбашы жана бири-би-
рине карама-каршы келбеши керек.

Башкаруу 
тууралуу 

жобо

Администрация

Ую
ш

ту
ру

у 
тү

зү
мү

М
енедж

менттин 

маалы
матты

к 

системасы

Менеджмент
Командалык иш 

жана кызматтык 

нускамалар

9-сүрөт. Уюмдун компоненттери
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Беш уюштуруучулук компоненттин ар бирин карап, 
алар Башкаруу тууралуу жобого канчалык дал келерин 
текшериңиз. Андан кийин беш компоненттин ар бирин 
бири-бири менен салыштырып, алар макулдашылганды-
гын жана бери дегенде эле бири-бирине карама-каршы 
келбестигин текшериңиз. Бул көнүгүүнү топто биргелешип 
жасаган жакшы. 

КооМдУК ревИзИяЛАр

Социалдык ишканалар Үч биримдик принцибине (ком-
мерциялык, социалдык, экологиялык максаттар) умтулуп 
жаткандыктан, Сиз бул максаттарды өлчөй ала турган 
баалоо системасына ээ болушуңуз зарыл. Сиз бул тармак-
тардын ар биринин ишмердигин ченемейинче, Сиздин 
социалдык ишкананын ишмердиги канчалык ийгиликтүү 
экендигин түшүнө албайсыз. Социалдык ишкана көп учурда 
эгерде бизнес-план жана каржылык аудитке таянуу менен 
өзүнүн милдеттерин сүрөттөсө жана аракеттерин пландаса, 
чектелүү болуп чыга келет. 

Бул бөлүмдөн биз коомдук ревизиялар системасынын идея-
сы менен социалдык ишканалардын жалпы натыйжалуулу-
гун пландоо жана баалоо ыкмасы катары таанышабыз.

Коомдук ревизия – бул системалуу, үзгүлтүксүз 
жана социалдык ишканаларга социалдык жана 
экологиялык баалуулуктарды, алар өзүнүн 
натыйжалуулугун каржылык баалоо менен 
бирге өлчөй ала турган пландарды жана кри-
терийлерди аныктоого мүмкүндүк бере турган 
системалуу, үзгүлтүксүз жана эсепке алуунун 
объективдүү жол-жобосу.
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Ишкана коомдук ревизияны биринчи кезекте социалдык 
ишкананын белгиленген максаттарга жана баалуулуктарга 
дал келишине жардам берүү үчүн ыктыярдуу жүргүзөт. 
Кээде каржылык эмес көрсөткүчтөрдү баалоо убаралуу 
иштей сезилет, бирок иш жүзүндө дээрлик бардык уюмдар 
аны тигил же бул даражада жүргүзүшөт жана чындыгында 
баалоонун башка ыкмаларын издегенге караганда коомдук 
ревизия жүргүзүү кыйла натыйжалуураак.

Коомдук ревизиялар уюмдарга натыйжалуулукту өлчөөнүн 
критерийлерин аныктоо үчүн өзүнүн баалуулуктарын 
изилдөөгө жана өндүрүүгө мүмкүндүк берет. Бул Башкаруу 
тууралуу жободо бекитилиши мүмкүн. 

Коомдук ревизиялар уюмдун ырааттуу жана ачык 
картинасын түзөт, бул социалдык милдеттерди 
айкын жана адилеттүү пландоого, ишке ашырууга 
жардам берет. Коомдук ревизиялар максаттардын 
бардык үч түрү: коммерциялык рентабелдүүлүк, 
коомдук жыргалчылыктарды түзүү жана экологиялык 
жоопкерчиликти калыс баалайт. Коомдук ревизияларды 
жылына бир жолу өткөрүү зарыл (эгерде каржылык аудит 
жүргүзүлсө – анда алар менен бир эле учурда жүргүзүлөт). 
Коомдук ревизия процедурасы Сиздин каалооңузга 
жараша жалпыраак жана үстүртөдөн болушу, ошондой эле 
тереңирээк жана толугураак болушу мүмкүн. Алгач коомдук 
ревизиянын жалпыраак жол-жобосун жүргүзүү жана бара-
бара Сизге абдан ылайыктуу боло турган коомдук баалоо 
системасын курууну өткөрүү сунушталат.

Коомдук ревизия процессин башкарып жана көзөмөлдөй 
турган анча чоң эмес команда уюштуруу керек. Бул команда 
социалдык ишкананын өкүлүнөн, Башкармалыктын 
өкүлүнөн жана тышкы кызыкдар адамдан турушу мүмкүн. 
Төмөндө коомдук ревизия жүргүзүү процесси көрсөтүлгөн:
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Ички көз караш.
Социалдык ишкана

Коомдук ревизия. 
Дал келишүүнү тастыктоо

Тышкы көз караш.
Кызыкдар тараптар

Башкаруу 
тууралуу жобо. 

Үч биримдик 
принциби

10-сүрөт. Коомдук ревизиянын компоненттери

Башкаруу тууралуу жобо жана 
Үч биримдик принциби

Коомдук ревизиянын бул элементи уюмду ачык түшүнүү: 
принциптери жана баалуулуктары, милдеттери жана ком-
мерциялык операциялары кандай экендигин түшүнүү үчүн 
пайдаланылат. Ишмердиги аныкталат, ал ушул тапта кандай 
жүргүзүлүп жаткандыгы аныкталат, өнүгүү үчүн жаңы тар-
мактар белгиленет, кийинки отчеттук мезгил үчүн милдет-
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тер коюлат жана мындан мурунку жылдагы милдеттердин 
аткарылышы бааланат. 

Коммерциялык, социалдык жана экологиялык максат-
тардын үч биримдик принциби орто мөөнөттүк жана узак 
мөөнөттүү пландоонун алкагында көрсөтүлүшү керек. 

Башкаруу тууралуу жобо Сизде ал али жок болсо, ал иште-
лип чыгышы керек. Колдо болгон жобо ал зарыл болгон-
до кайра каралышы мүмкүн (“Башкаруу тууралуу жобо” 
бөлүмүн караңыз). Социалдык ишкананын планы уюмдун 
көрө билүүсүн жана ниеттенүүлөрүн чагылдырышы, менед-
жмент үчүн уюмдун иштерин жүргүзүүдө колдонмо болушу, 
кызыкдар тараптар жана жалпы эле коомчулук үчүн уюм 
тууралуу маалыматты камтышы абдан маанилүү.

Башкаруу тууралуу жобону иштеп чыгуу үчүн маалымат бир 
катар булактардан жана документтерден алынышы мүмкүн, 
алар: уюштуруу документтеринде аныкталган максаттары, 
өкүм сүрүп жаткан саясаттары, ички эрежелери жана опера-
циялык милдеттемелери. Бул маалыматтын бардыгын бир 
бүтүнгө топтоп жана Башкаруу тууралуу жобого кыскача 
жазуу зарыл. 

Сиз Социалдык ишкананын планын даярдоонун алкагын-
да жасап жаткан иштин чоң бөлүгү Башкаруу тууралуу 
жобонун негизинде болушу мүмкүн. Ошентип анын неги-
зинде өзүңүздүн ишмердигиңизге өзүңүздүн социалдык 
ишканаңызды ачарыңыз менен коомдук ревизия жүргүзө 
аласыз. 

Тышкы көз караш жана кызыкдар тараптар 

Тышкы көз караш уюмдун жергиликтүү, аймактык, улуттук 
жана эл аралык деңгээлдеги абалына талдоо жүргүзүүнү, 
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ошондой эле социалдык ишкананын анын кызыкдар болгон 
тараптары менен түздөн-түз өз ара мамилелерин билдирет. 

Тышкы көз караш коомдук ревизиянын алкагында тыш-
кы кызыкдар тараптарга эле тиешеси бар: аларды анык-
тоодо социалдык ишкана тууралуу пикирлер тастык-
талат. Бул уюм үчүн кызыкдар тараптар менен өз ара 
аракеттенүү жана алар тууралуу жакшыраак маалымат алуу 
мүмкүнчүлүгү. Бул чоң ишенимге жана уюмду колдоого 
алып келет. 

Бул элемент кызыкдар тараптарды картага түшүрүүнү, 
алардын мүнөздөмөлөрүн сүрөттөөнү жана иштин чыныгы 
абалына баа берүүнү камтыйт. Кызыкдар тараптарды карта-
га түшүрүү, кызыкдар тараптарды классификациялоо жана 
кызыкдар тараптарды каттоо сыяктуу мындай көнүгүүлөр 
аткарылып бүткөндөн кийин Сизде белгилүү бир маалымат 
пайда болот.

Чыныгы ишмердиктин күчтүү жана начар жактары аныкта-
лат, өнүгүү үчүн жаңы тармактар белгиленет жана кийинки 
отчеттук мезгил үчүн милдеттер аныкталат. 

Ички көз караш жана уюм

Ички баалоо уюмдук түзүм жана кызматкерлер, башкарма-
лыктын мүчөлөрү жана ыктыярчылар менен мамилелерге 
тиешелүү. Ошондой эле социалдык ишкананын ишмердигин 
баалоо аткарылат. 

Уюмдун ички түзүмү жана жол-жобосу аныкталат жана ба-
аланат, кызматкерлер, башкармалыктын мүчөлөрү, ыкты-
ярчылар сыяктуу ички кызыкдар тараптар алардын уюмду 
түшүнүүдөгү ачык-айкындыкты жана анын ишмердигине 
канааттануу деңгээлин баалоо үчүн тартылат. 
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Бул элемент өзүнө ролдордун, тапшырмалардын жана жо-
опкерчиликтин матрицасы боюнча талдоону, ошондой эле 
кызматтык нускамалар менен дал келүүнү камтыйт. 

Бул компоненттин алкагында алынган маалымат Башкаруу 
тууралуу жобого ылайык бааланат жана коомдук ревизия-
нын экинчи компонентинин алкагында алынган жооптор 
менен салыштырылат. 

Чыныгы ишмердиктин күчтүү жана начар жактары аныкта-
лат, кийинки отчеттук мезгилде өнүгүү үчүн жаңы багыттар 
аныкталат жана тапшырмалар коюлат. 

Коомдук ревизия жана дал келүүнү тастыктоо 

Бул компоненттин алкагында Коомдук ревизиянын 
жүрүшүндө топтолгон маалымат жана көнүгүүлөрдүн жый-
ынтыктары бириктирилет, кийинки жылга карата пландар 
белгиленет жана коомдук ревизиянын жыйынтыктары 
кызыкдар тараптар жактан Коомдук ревизия отчетунда 
расмий түрдө берилет. 

Бул элементтин толук маалыматтарынын даражасы кара-
лып жаткан маселелер менен милдеттердин маанисинен көз 
каранды. Бул компонент ишкана эмнени билдирип жат-
кандыгын жана ал иш жүзүндө эмне кылып жаткандыгын 
баалайт. 

Мурдагы компоненттердин алкактарында белгилүү бир 
маселелер аныкталат жана аларды чечүү боюнча аракеттер 
белгиленет. Ошондой эле мыкты тажрыйбанын мисалдары 
жана кызыкдар тараптардын канааттануусунун күбөлөрү 
катталат. Айрым маселелер ревизия процессинде чечили-
ши жана Коомдук ревизиянын отчетунда чечилген катары 
белгилениши мүмкүн. Башка маселелер жакынкы жылдарга 
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ж.б. убакыттагы пландарга киргизилиши ыктымал. 

Бул жерде ошондой эле өткөн жыл үчүн пландар жана жый-
ынтыктар изилденет жана уюмдун ийгиликтүүлүк даража-
сын аныктоо үчүн алардын Башкаруу тууралуу жобо менен 
дал келүүсү бааланат. 

Эки баалоо тең тигил же бул отчеттук мезгилди камтышы 
үчүн коомдук ревизиянын отчетун каржылык аудиттин от-
чету менен бир эле учурда даярдоо керек. Коомдук ревизия 
отчету кыска болуп, өзүнө графикаларды, схемаларды диа-
граммаларды камтышы керек. 

УЮШтУрУУ доКУМеНттерИ

Уюштуруу документтерин даярдоонун жүрүшүндө социал-
дык ишкана үчүн алгач өкүм сүргөн мисалдарды изилдөө 
жана андан кийин Сиздин ишкана үчүн уюмдун кандай 
түзүмүн пайдаланууну каалай тургандыгыңыз тууралуу 
чечим кабыл алышыңыз керек. Уюштуруу документтеринин 
айрым статьяларын социалдык ишкананын суроо талапта-
рына ылайыкташтыруу керек болот. Топто Сиз биргелешип 
документтердеги ар бир статьянын мазмуну кандай болу-
шу керектиги тууралуу чечим кабыл алаласыз. Сиз негизги 
уюштуруу маселелерин чечериңиз менен, Сиздин чечим-
дерди юридикалык текстке которо турган юристти чакыра 
аласыз. 

Уюштуруу документтери эки бөлүктөн турат: Уюштуруу 
келишими жана Уюмдун уставы. Уюштуруу келишиминде 
ишкананын максаттары жана милдеттери сүрөттөлөт, ал 
эми Устав бул ишкана кандай башкарыла тургандыгы туура-
луу жобону камтыйт. 
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Бул документтер мыйзам тарабынан талап кылынган 
жоболорду камтыйт, ошол эле учурда айрым негизги ста-
тьялар Сиз тараптан өзгөрүшү мүмкүн, бирок ошондой эле 
мыйзам тарабынан коюлган талаптар жана статьялар бар. 
Төмөндө Уюштуруу келишиминин, ошондой эле Уставдын 
Сиз түзүүнү каалаган социалдык ишканага ыңйгалаштыруу 
керек болгон негизги учурлары келтирилген. 

Уюштуруу келишиминде кароо зарыл болгон маселелер:

Ишкананын катталган аталышы кандай?

Ишкананын юридикалык дареги кандай?

Сиз Уюштуруу келишиминде бекитүүнү каалаган ишкана-
нын негизги принциптери кандай? 

Ишкананын коммерциялык, социалдык жана экологиялык 
максаттары кандай?
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Сиз белгилүү бир географиялык жерде иштөөнү пландап жа-
тасызбы же өзүңүздүн ишмердикти кененирээк жүргүзүүнү 
каалайсызбы? Сиздин социалдык ишкана кандай коом үчүн 
иштей тургандыгын аныктаңыз. 

Киреше кандай бөлүштүрүлөт?

Сиз ошондой эле Сиздин социалдык ишкана ишин токтотсо, 
Сиздин максаттарга окшош иштеп жаткан кайрымдуулук 

уюмун кайсы гана болбосун ак-
тивдерди алуучу катары көрсөтө 
аласыз.

Уставда кароо зарыл болгон 
маселелер: 

Ким ишкананын мүчөсү болууга 
укуктуу? Ишканадагы мүчөлүк 
укугу уюмду башкарууга түздөн-
түз тартылбаган адамдарга 
берилеби?

Кантип ишкананын мүчөсү болсо 
болот?

Ишканадан мүчөлөрдү чыгаруу-
нун жол-жобосу кандай?

Мүчөлөрдүн укуктары кандай?

Ишкананы башкаруу үчүн уюм-
дун мүчөлөрүнүн ичинен Атка-
руучу директор тандалабы?

Эгерде ошондой болсо, анда ал 
ким жана аны кантип шайлашат?
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Башкаруу кеңеши жана анын курамы 

Кайра шайлоо эрежеси

Ревизиялык талаптар

Коомдук ревизия өткөрүү мүмкүнчүлүгү (Сиз социалдык 
ишкана коомдук ревизиядан өтүшү керектиги тууралуу 
жобону кошо аласыз).

Сиз юридикалык жакты уюштуруунун кандай формасын 
тандасаңыз да, социалдык ишкана түзүү боюнча кадамдар 
бирдей болуп саналат. Төмөндө негизги кадамдар 
көрсөтүлгөн. 

Социалдык ишкананы каттоо боюнча кадамдар 

1-кадам

Сиз компанияны каттоону чечериңиз менен, төмөндөгү 
негиздөөчү чечимдерди кабыл алышыңыз зарыл:

 •  Бул социалдык ишканага ким ээлик кылат?

 •  Бул социалдык ишкананы ким көзөмөлдөйт?

 •  Бул социалдык ишкананы ким башкарат?

2-кадам

 •  Социалдык ишкананын аталышын аныктаңыз.

 •  Баштапкы түзүүчү (уюштуруучу) ким болоорун 
аныктаңыз.

3-кадам

Уставдык документтердин мазмунун макулдашыңыз.

Сиздин социалдык ишкананы каттатыңыз (Юстиция минис-
трлиги, статкомитет, салык инспекциясы)
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III бөлүк. 
Социалдык ишкананын 
планы

Бул бөлүмдө Социалдык ишкананын планынын түзүмү кара-
лат.

Планды иштеп чыгуу процессинде Сиз көптөгөн маанилүү 
маалымат топтодуңуз жана социалдык ишканага карата 
бир катар чечимдерди кабыл алдыңыз жана балким, Сиз 
пландын өзүнчө бөлүмдөрүн жумушчу вариантта жазып 
алдыңыз. Ошондой эле пландоо процесси аяктагандан 
кийин социалдык ишкананын планы аяктагандыгын баалоо 
үчүн топ пайдаланышы мүмкүн болгон бир катар критерий-
лер бар. 

СоцИАЛдыК ИШКАНАНыН пЛАНыНыН тҮзҮМҮ

Социалдык ишкананын планы Сиз кызыкдар тараптарга 
каржылоону издөө үчүн жергиликтүү мамлекеттик ор-
гандар менен мүлк алуу маселеси же башка колдоо үчүн 
сүйлөшүү процессинде эмне менен алектенүүнү пландап 
жаткан болсоңуз, маалымдоо үчүн пайдалана турган негиз-
ги документ болот. Социалдык ишкананын планы ошондой 
эле коммерциялык сунуштун бир бөлүгү катары пайдаланы-
лышы мүмкүн. 

Социалдык ишкананын планы мүмкүнчүлүккө жараша 
график жана сүрөттөрдү пайдалануу менен, так жана кыска 
жазылууга тийиш. 
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Төмөндө Социалдык 
ишкананын планынын 
статьяларынын 
темаларынын тизмеси 
берилет жана сунушталган 
беттердин планы көрсөтүлөт. 

титулдук барак

Социалдык ишкананын ата-
лышы 

логотип 

Байланышуучу адам жана 
дарек

План түзүлгөн күн жана орду 

1. Кыскача сүрөттөө (1 бет)

Социалдык ишкананын 
планын кыскача сүрөттөөнү 
1 бетке даярдаңыз. Сиз 
маалыматты окурман бар-
дык калган Планды окууну 
уланта тургандай кылып 
көрсөтүшүңүз керек. Кыска 
сүрөттөөнү абдан позитивдүү 
кылыңыз. 

Кыска сүрөттөөнү пландын калган бөлүктөрү даярдалып 
бүткөн соң акыркы учурда жазуу сунушталат. 
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2. Социалдык ишкананы кыскача сүрөттөө (1 бет)

Социалдык ишкананын планынан алынган негизги пун-
кттар

Ишкананы сүрөттөңүз, ошондой эле ишкана эмне үчүн жана 
кандайча социалдык болуп саналарын жана бул эмнени 
түшүндүрөрүн жазыңыз.

2.1. Негизги коммерциялык ишмердик тармагы

2.2. Кызыкдар тараптар жана кардарлар

2.3. Маанилүү коммерциялык, социалдык жана экологи-
ялык максаттар

2.4. Социалдык ишкананын планындагы негизги пун-
кттар

3. продуктуну/кызматты сүрөттөө (1 бет)

Ар бир продуктуну же кызматты, алардын маанилүү 
мүнөздөмөлөрүн жана пайдалуу касиеттерин, бренддин ата-
лышын, таңгагын, сапатын жана көрүү образын сүрөттөңүз. 
Продукт\кызмат өндүрүү үчүн зарыл болгон тажрыйбалар-
ды жана өндүрүш үчүн кайсы гана болбосун негизги жабду-
улардын түрүн, саламаттыкты сактоо жана эске алуу зарыл 
болгон коопсуздук менен байланышкан тиешелүү маселе-
лерди камтыңыз. 

3.1. Ишкананын бардык коммерциялык операциялары-
на баяндама 

3.2. Учурдагы жана келечектеги продуктулар жана кыз-
маттар – 2 жылдан 5 жылга чейин
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3.3. Өндүрүштөгү жана жабдуулардагы негизги 
керектөөлөр 

3.4. Негизги зарыл билимдер жана тажрыйбалар 

3.5. Тажрыйбалар мезгил өткөн сайын кантип өнүгөт 
жана жабдуулар жакшырат?

3.6. Процесс кантип колдоого алынат?

3.7. Бардык маанилүү узак мөөнөттүү коммерциялык 
максаттар 

4. рыноктор жана атаандаштык (2-3 бет)

4.1. Рынок

• Сиздин продукту/кызмат үчүн рынок эмнени 
түшүндүрөт ?

• Рыноктун маанилүү мүнөздөмөлөрү

• Рынок Жашоо цикли схемасына ылайык кайда 
жайгашкан?

• Сиз азыр кандай сегменттерге багытталгансыз? 
3 жана 5 жылдан кийинчи?

4.2 Атаандаштар

• Сиздин атаандаштарды сүрөттөңүз

• Азыр жана келечекте Сиздин атаандаштар ким 
болуп саналат?

• Күчтүү жана начар жактары эмнеде?

• Сиздин спецификалуу ордуңуз эмнеде?
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• Сиз алар менен кантип атаандашасыз?

5. Маркетинг жана сатуулар (2-3 бет)

5.1. Продуктуну/кызматты сүрөттөө

5.2. Жайгашкан жери жана имарат 

5.3. Илгерилетүү жана жарнама 

5.4. Баа саясаты

6. Уюмдун продукт\кызмат түзүү боюнча ишмердигин 
толук сүрөттөө (2 бет)

6.1. Продукт же кызмат түзүү үчүн зарыл болгон процес-
сти майда-бараттарына чейин жазып чыгыңыз

6.2. Имараттын түрү жана жайгашкан жери 
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6.3. Имараттын өлчөмдөрү жана өзгөчө мүнөздөмөлөрү

6.4. Зарыл болгон жабдуулар жана сатып алуу/лизинг 
ыкмалары

6.5. Таңгактоо, сактоо жана жеткирүү процесси

7. Уюштуруу жана менеджмент (1-2 бет)

7.1 Уюштуруу түзүмүн сүрөттөңүз

7.2 Менеджмент системасы жана иерархия деңгээли

7.3 Чечимди ким кабыл аларын жазыңыз

7.4 Кызматкерди окутуунун бардык өзгөчө ыкмалары

7.5 Ишке жалдоонун кайсы гана болбосун ыкмалары 

8. Башкаруу жана коомдук ревизиялар (1-2 бет)

8.1. Башкаруу тууралуу жобону даярдаңыз

8.2. Башкаруу тууралуу жобо кандай колдонула турган-
дыгын сүрөттөңүз

8.3. Социалдык ишкана тарабынан коммерциялык, со-
циалдык жана экологиялык максаттарга жетишүү 
кандай бааланаарын сүрөттөңүз

9. Юридикалык талаптар (1 бет)

9.1. Социалдык ишкананын укуктук түзүмүн жана кат-
тоо ыкмасын сүрөттөңүз

9.2. Кайсы гана болбосун мыйзамдар жана социалдык 
ишкананын ишмердигине, өндүрүлүп жаткан про-
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дуктуларга/кызматтарга тиешелүү болгон норма-
тивдик-укуктук актылар

10.  Каржы (1-2 бет)

10.1. Баа саясаты жана бир даана продукцияга/кызматка 
болгон баанын эсеби

10.2. Кайсы гана болбосун каржылык талаптар, карыз 
алуу, лизинг, ипотека ж.б.у.с.

10.3. Киреше жана чыгымдар тууралуу отчеттун 3 жыл-
га божомолу

10.4. Накталай акчанын кыймылынын 3 жылга божомо-
лу

тиркеме:

 •  Илгерилетүү үчүн материалдар (көчүрмөлөр)
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 •  Каржылоонун булактары

 •  Ролдордун, тапшырмалардын жана жоопкерчиликтин 
матрицасы

 •  Кызматтык нускаманын стандарттык формасы

 •  Техникалык маалымат

 •  Башка тастыктоочу жана кошумча документтер

СоцИАЛдыК ИШКАНАНыН пЛАНыНыН 
өзҮН өзҮ теКШерҮҮСҮ

Төмөндө Социалдык ишкананын планы канчалык жакшы 
даярдалгандыгын өз алдынча текшерүү үчүн пайдаланылы-
шы мүмкүн болгон критерийлер келтирилди. Бул форманы 
Сиздин Пландын күчтүү жана алсыз жактарын түшүнүү 
үчүн Сиз аны башка адамдарга көрсөткөнгө чейин жана 
өзүңүздүн жаңы социалдык ишкананы колдоого болгон 
мүмкүнчүлүктөрүңүздү көбөйтүү үчүн пайдаланыңыз.
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өзүн өзү текшерүү үчүн суроолор 

1. Кыскача мазмуну

 •  Кыска мазмун канчалык түшүнүктүү 
жазылган?

 •  Планды кыскача сүрөттөө аны 
канчалык бүтүндөй чагылдырат?

 •  Кыскача сүрөттөө кызыкчылыкты 
канчалык ойготот? 

 •  Бардык элементтер өз ара 
аракеттенишерин жана бирге иштей 
тургандыгын кыскача сүрөттөө 
канчалык чагылдырат?

2. Социалдык ишкананы сүрөттөө?
 •  Социалдык ишкана эмне экендигин 

окурман түшүнө алабы? 
 •  Социалдык ишкананы пайдалануунун 

себеби канчалык рационалдуу? 
 •  Социалдык ишкананын түрү 

канчалык так сүрөттөлгөн? 
 •  Максаттар канчалык жакшы 

ойлонулган жана түшүнүктүү? 
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3. продуктуну/кызматты сүрөттөө
 •  Продуктудан/кызматтан түшкөн 

негизги пайда канчалык жакшы 
сүрөттөлгөн?

 •  Продукт өндүрүү, кызмат көрсөтүү 
процесси сүрөттөлгөнбү? 

 •  Жабдууга же техникага болгон суроо-
талап канчалык жакшы сүрөттөлгөн? 

 •  Сиз зарыл болгон тажрыйбаларды 
сүрөттөдүңүзбү жана алар 
жетиштүүбү?

4. рыноктор жана Атаандаштык

 •  Сиз рынокту канчалык толук 
сүрөттөдүңүз? 

 •  Сиз өзүңүздүн атаандаштарыңыз-ды 
аныктап, сүрөттөдүңүзбү? 

 •  Сиздин продукт/кызмат Сиздин ата-
андаштардын продуктуларынан/кыз-
маттарынан канчалык өзгөчөлөнөт 
(дифференцияланат)?
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 •  Сиз продуктуга/кызматка болгон 
суроо-талаптын болушун канчалык 
көрсөтө алдыңыз?

5. Маркетингдер жана Сатуулар 
 •  Максаттуу рынок канчалык так анык-

талган?
 •  Маркетингдин (Маркетинг-микс) ку-

рамдары канчалык бири-бирин өз ара 
толуктайт? 

 •  Сатуулардын техникасы жана процес-
стер пландалган сатуулардын көлөмү 
үчүн канчалык реалдуу?

 •  Маркетинг маселелерине ресур-
старды бөлүү канчалык жетиштүү 
сүрөттөлгөн?

6. продуктуну/кызматты түзүү боюнча уюмдун 
ишмердигин толугураак сүрөттөө

 •  Продуктулар кандай өндүрүлөрү жана 
кызматтар кандай көрсөтүлөрү канча-
лык түшүнүктүү сүрөттөлгөн? 
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 •  Кандай ресурстар зарыл жана алар-
дын баасы канчалык экендиги туура-
луу маалымат жетиштүүбү? 

 •  Тажрыйбага болгон муктаждыктар 
канчалык жетиштүү сүрөттөлгөн? 

7. Уюштуруу жана Менеджмент
 •  Уюштуруу түзүмү түшүнүктүүбү же 

жокпу?
 •  Ким чечим кабыл алары 

түшүнүктүүбү?
 •  Мүчөлөр аныкталганбы жа алардын 

ролу түшүнүктүүбү? 
8. Башкаруу жана Коомдук ревизиялар

 •  Социалдык ишкана Башкаруу тууралуу 
базалык жобону даярдаганбы?

 •  Башкаруу тууралуу жобонун 
статьялары мүчөлөр аны менеджмент 
маселелеринде жана уюмду 
башкарууда колдоно ала тургандай 
кылып түзүлгөнбү?
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 •  Планда социалдык жана экологиялык 
пландар барбы?

 •  Социалдык жана экологиялык план-
дардын натыйжалуулугуна монито-
ринг жүргүзүү жана баалоо ыкмалары 
аныкталганбы? 

9. Каржы
 •  Продуктунун/кызматтын баа саясаты 

жана түзүмү так сүрөттөлгөнбү? 
 •  Социалдык ишкана киреше менен чы-

гашалардын божомолун иштеп чыкты 
беле? 

 •  Жакынкы 3 жылга карата акча кара-
жаттарынын кыймылынын божомолу 
даярдалганбы?

 •  Жогоруда сүрөттөлгөн каржылык 
маалымат ишкананын каржылык 
рентабелдүүлүгүн канчалык 
көрсөтөт?



182

Cоциалдык ишкердик
Социалдык ишканаларды пландоо жана түзүү боюнча колдонмо

Упайларды эсептөө 

то
лу

гу
 м

ен
ен

 (5
)

ж
ет

иш
ер

ли
к 

да
ра

ж
ад

а 
(4

)
Са

лы
ш

ты
рм

ал
уу

 (3
)

Ан
ча

 к
өп

 э
м

ес
 (2

)
та

кы
р 

ж
ок

 (1
)

өзүн өзү текшерүү үчүн суроолор 

10.  Укуктук талаптар

 •  Социалдык ишкана тарабынан тан-
далган юридикалык уюмдун формасы 
тең укуктуу ээлик кылууга жана анын 
мүчөлөрүнө жалпы демократиялык 
көзөмөлгө канчалык ылайык келет? 

 •  Мүчөлүк канчалык так аныкталган?

 •  Эгерде зарыл болсо, башка укуктук 
талаптар канчалык эске алынган?

11.  тиркеме

 •  Бардык зарыл болгон документтер 
тиркелдиби?

 •  Тиркеме Социалдык ишкананын 
планынын негизги текстин канчалык 
колдойт?

жалпы упайлар
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IV бөлүк. 
Кыргызстандагы социалдык 
ишкердик

СоцИАЛдыК ИШКАНАНыН УЮШтУрУУчУЛУК-УКУКтУК 
ФорМАЛАры 

Төмөндө келтирилген таблица ар бир уюштуруучулук-укук-
тук формада кандай жетишкен жана жетишпеген жактары 
бар экендигин, анын социалдык ишкана ишкердик ишмер-
диктин кандай түрү менен алектене тургандыгына карата 
максаттуулугун көрсөтөт. 

Крдагы ишканалардын уюштуруучулук-укуктук 
формалары 

Формасы жакшы 
жактары

Кемчилик-
тери

Максаттуу 
пайдалануу 

Юридика-
лык жакты 
түзбөгөн 
ишкер:

• жеке ишкер 
(жИ)

• өз алдынча 
ишкер (өИ)

• Каттоонун 
жөнөкөйлө-
түлгөн жол-
жобосу жана 
ишкердикти 
токтотуу 

• Эсеп жана 
отчеттуулук-
тун жөнөкөй-
лөтүлгөн 
формасы, 
салыктардын 
азыраак тиз-
меси

• Бардык 
жеке мүлктүн 
карыздары 
боюнча жооп-
керчилик 

• Ишкердик 
ишмердиктен 
келип чыккан 
жоопкерчи-
ликти мил-
деттемелер 
боюнча бөлүш-
түрүүнүн мүм-
күн эместиги

Анча чоң эмес 
жүгүртүүдөгү 
жана тобокел-
чиликтеги бир 
кожоюндун 
бизнеси
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Формасы жакшы 
жактары

Кемчилик-
тери

Максаттуу 
пайдалануу 

• Бухгалтер-
дик эсеп жок 

• ЖИ жана ӨИ 
юридикалык 
жактар менен 
салыштырма-
луу, ишкердик 
ишмердиктен 
келип чыккан 
милдеттеме-
лерге салыш-
тырмалуу 
бүтүндөй бир 
катар укуктар-
да чектелген. 

• Ишкердин 
укуктук абалы 
жетишерлик 
жөн-гө салын-
ган эмес

жоопкерчи-
лиги чек-
телген коом 
(жчК)

• Каттонун 
жөнөкөйлүгү 

• Жоопкерчи-
лик салынган 
сумма менен 
чектелген 

• Башкаруу 
директор 
тарабынан 
жүргүзүлөт 

• Коомдон кай-
сы гана убакта 
болбосун чы-
гууга болот

• Катышуу-
чу коомдун 
курамынан 
чыкканда 
анын коом-
дун мүлктөгү 
үлүшүн 
төлөөгө бай-
ланыштуу кар-
жылык кризис 
келип чыгуусу 
ыктымал. 

• Коомдун 
уставдык ка-
питалындагы 
үлүштөгү

Бир канча ка-
тышуучуларды 
тартуу менен 
жүргүзүлгөн 
бизнес жана 
бизнес кор-
кунучунун 
жогорку 
деңгээли бар
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Формасы жакшы 
жактары

Кемчилик-
тери

Максаттуу 
пайдалануу 

сатуу-сатып 
алуу жол-
жобосунун 
татаалдыгы
• Жоюу (лик-
видация) жол-
жобосунун 
татаалдыгы

жабык акцио-
нердик коом 
(жАК)

• Башкаруу 
директор 
тарабынан 
жүргүзүлөт 
• Жоопкерчи-
лик акчанын 
суммасы ме-
нен чектелген 
• Акцияларды 
сатып алуу-
сатуу жол-
жобосунун 
жөнөкөйлүгү 
• Акционер-
дин ЖАКтын 
ишмердигине 
сөзсүз түрдө 
катышпоосу

• 50дөн көп 
эмес катышу-
учу
• Өзүнүн 
капиталдагы 
мүлкүнүн 
үлүшүн акци-
яларды сатуу 
жолу менен 
гана алууга 
болот.
• Менчик ээси 
көп жагынан 
“ээлик кылал-
байт” жана 
компаниянын 
күнүмдүк 
ишмердигине 
көзөмөл кыла 
албайт.
• Акцияларды 
чыгаруунун 
мамлекеттик 
каттоосу жана 
эмиссия туура-
луу отчет

Чыгууда өтө 
жабырланы-
шы мүмкүн 
болгон каты-
шуучуларды 
тартуу менен 
жүргүзүлгөн 
бизнес
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Формасы жакшы 
жактары

Кемчилик-
тери

Максаттуу 
пайдалануу 

Ачык акцио-
нердик коом 
(ААК)

• Жоопкерчи-
лик салынган 
сумма менен 
чектелген 

• Башкаруу 
директор 
тарабынан 
жүргүзүлөт 

• Акционер-
лердин кайсы 
гана болбосун 
саны 

• Акцияларды 
сатып алуу-
сатуу жол-
жобосунун 
жөнөкөйлүгү 

• Акционер-
дин ЖАКтын 
ишмердигине 
сөзсүз түрдө 
катышпоосу

• Өзүнүн 
капиталдагы 
мүлкүнүн 
үлүшүн акци-
яларды сатуу 
жолу менен 
гана алууга 
болот.

• Акцияларды 
чыгаруунун 
мамлекеттик 
каттоосу жана 
эмиссия 

• Менчик ээси 
көп жагынан 
“ээлик кылал-
байт” жана 
компаниянын 
күнүмдүк 
ишмердигине 
көзөмөл кыла 
албайт.

• Уставдык 
капиталдын 
өлчөмүнө бол-
гон жогорку 
талаптар

Өзгөчө не-
гизсиз жана 
тажрыйбасыз 
пайдалануу су-
нушталбайт

дыйкан 
(фермердик) 
чарба

• Чарбаны 
биргелешип 
жүргүзгөн 
жубайлар, бал-
дар, ата-эне-
лер, туугандар

• Дыйкан 
чарбанын 
мүлкү анын 
мүчөлөрүнө, 
эгерде алар-
дын ортосун-

Үй-бүлөлөр, 
туугандар 
үчүн бизнес 
жүргүзүүнүн 
ыңгайлуу фор-
масы
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Формасы жакшы 
жактары

Кемчилик-
тери

Максаттуу 
пайдалануу 

жана башка 
адамдар үчүн 
ыңгайлуу фор-
ма
• Жоопкерчи-
лик уставга 
ылайык
• Катышуучу-
лардын саны 
чектелген эмес

дагы кели-
шимде башка-
ча жазылбаган 
болсо, жалпы 
биргелешкен 
менчиктин не-
гизинде таан-
дык болот

Кооператив • 3 катышуучу-
дан кем эмес 
• Мүчөлөр пай 
акы төлөшөт, 
андан пай фон-
ду түзүлөт
• Директорду 
кооператив-
дин өзүнүн 
мүчөлөрү 
шайлашат 
жана иштен 
кетиришет

• Кооператив-
дин мүчөлөрү 
өзүнүн 
мүлктөрү 
менен жалпы 
(субсидиар-
дык) жоопкер-
чиликке ээ
• Жоопкерчи-
ликтин өлчөмү 
жана тартиби 
сөзсүз түрдө 
уставда анык-
талышы керек

Коопера-
тивдин 
мүчөлөрүнүн 
арасында 
жогорку 
деңгээлдеги 
ишеним болу-
шу керек

Коммерция-
лык эмес уюм 
(КэУ/өэУ):
• Коомдук би-
рикме (КБ)
• Коомдук 
фонд (КФ) 
• Мекеме 

• Директорду 
Башкармалык 
тандайт жана 
иштен кетирет 
• Ишмердиги 
КЭУ\ӨЭУнун 
уставына жана 
миссиясына 
ылайык 

• КЭУ\ӨЭУнун 
киреше алып 
келген иш-
мердигине 
жеңил-
детилген 
салык режими 
салынат

Кыргыз Респу-
бликасында 
социалдык 
ишкердик 
үчүн кыйла 
ылайыктуу
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Формасы жакшы 
жактары

Кемчилик-
тери

Максаттуу 
пайдалануу 

• Жамаат 
(жамааттык 
уюмдар) 

• Юридикалык 
жактарды 
бириктирүү

• Киреше алып 
келүүчү иш-
мердик менен 
алектенүү 
укугу бар

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында социалдык 
ишкердик концепциясынын аныктамасы жок жана ага 
ылайык, бүгүнкү күндө социалдык ишкердик тууралуу али 
өзүнчө мыйзам жок. Социалдык ишкердик тууралуу бардык 
түшүндүрмөлөр чет өлкөлүк тажрыйбадан алынган, ант-
кени бул сектор жаңы жана тез өсүп жаткан тармак болуп 
саналат. 

Ошентип, социалдык ишкердик тууралуу өзүнчө мыйзам-
дын жоктугу Кыргызстандагы социалдык ишкердикти 
өнүктүрүүдө негизги тоскоолдук болуп саналат деп айтууга 
болот. Коммерциялык эмес уюмдардын Кыргыз Республи-
касынын мыйзамында каралган 16 формасынын ичинен 
5 формасы гана жалпы коомдук пайда үчүн\социалдык 
жыргалчылык үчүн түзүлөт: коомдук бирикмелер, коомдук 
фонддор, жеке мекемелер, юридикалык жактарды жана жа-
мааттарды (жамааттык уюмдар) бириктирүү.

Бул уюмдардын же алар түзгөн коммерциялык уюмдардын 
(КЭУ/ӨЭУ) ишкердик ишмердигин Кыргыз Республикасын-
да социалдык ишкердик деп таанууга болот. 

Кыргыз Республикасындагы коммерциялык эмес уюмдар 
адатта социалдык маанилүү кызматтарды көрсөтүүгө тар-
тылган жана өзүнүн ишмердигин каржылык жактан камсыз-
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доо үчүн кайрымдуулуктардан көз каранды. Бирок көптөгөн 
КЭУ/ӨЭУлар Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык 
аларга товар жана кызматтарды сатуу менен алектенүүгө 
жана бул ишмердиктен киреше алууга уруксат берилерин 
билишпейт. Ушул тапта КЭУлар Кыргызстанда өзүнүн кар-
жылык ишмердигин камсыздоонун мүмкүнчүлүктөрүн 
издөөнүн татаал мезгилин башынан өткөрүп жатышат. 
Изилдөөлөрдүн маалыматтары боюнча орто эсеп менен 
КЭУнун бюджеттеринин 70 пайыздан 100 пайызга чейин-
киси донордук акча каражаттардын эсебинен калыптанат. 
Ага ылайык өлкөдөн чет өлкөлүк жана эл аралык донор 
уюмдарынын бара-бара кетүүсү жана алардын жергиликтүү 
ӨЭУлардын ишмердигин каржылоосу акыркылар үчүн 
олуттуу чакырык болуп саналат. Коммерциялык эмес сек-
тор аларды каржылоо эң эле ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү 
пайдалануудан: гранттар, кайрымдуулук, мүчөлүк салым-
дардан, ошондой эле насыя, венчурдук капитал жана кире-
шелерден түшүүсү мүмкүн болгон өнүгүүнүн жаңы моделин 
издөөгө муктаж. 

Каржылык омоктуулуктун маселесин чечүүнүн актуалдуу-
лугуна карабастан, бир катар эксперттер көптөгөн КЭУлар 
социалдык миссиясын жоготуу коркунучунан улам өзүнүн 
коммерциялашуусунан коркуп жаткандыгын белгилешет. 
Буга байланыштуу социалдык ишмердиктин экономикалык 
активдүү стратегиясы өнүгүүнүн кыйла ылайыктуу атаан-
даш варианттарынын бири катары каралышы мүмкүн. Баш-
кача айтканда, ӨЭУнун ишмердигинин социалдык багытта-
луу тажрыйбасын бизнес-уюмдардын принциптерин жана 
иштөө ыкмаларын жайылтуу менен толуктоо туура болушу 
мүмкүн. 

Коммерциялык ишмердигин пайдалана баштаган КЭУлар 
социалдык ишкердикке жакыныраак турушат.
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СоцИАЛдыК ИШКАНАЛАрдыН ИйГИЛИКтҮҮ 
доЛБоорЛорУ 

«КОлДОО ШОП»

Бул социалдык дүкөн балдар 
үйлөрүндөгү жана ден соолук 
мүмкүнчүлүгү чектелген жа-
так үйлөрдөгү таланттуу 
балдардын колу менен жасал-
ган сувенир буюмдарын жана 
товарларын илгерилетүүгө 
жардам берет. Социалдык 
ишкана көрсөткөндөй, социал-
дык ишкердик биздин коомдогу 
маселени – айлык акы алуу 
же калктын аялуу катмарла-
ры үчүн киреше алып келүүнү 
түп-тамыры менен чечпесе да, 
бери дегенде аны камсыздоону 
көрсөтөт. Андан тышкары, ден 
соолук мүмкүнчүлүгү чектел-
ген адамдардын өзүнчө бөлүнүү 
маселеси чечилет, анткени алар 
кол өнөрчүлүк менен алектенүү 
учурунда бири-бири менен пикир 
алышып, социалдаша алат. 

«Колдоо Шоп» социалдык 
дүкөнүнүн бизнес-модели 
жөнөкөй - кирешенин 50 пайызы 
ден соолук мүмкүнчүлүгү чектел-
ген балдарга жана адамдарга 
айлык акы катары кетет. Ошондой эле гранттык жана 
демөөрчүлөрдүн кайрымдуулук каражаттары ижара акысын 
төлөө сыяктуу чыгымдарды жабууга кетет. 
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«Колдоо Шоп» социалдык дүкөнүнүн Facebook баракчасына 
шилтеме: https://www.facebook.com/KoldoShop

“Колдоо Шоп” социалдык дүкөнүн түзгөн Алтынай ры-
скулова менен маек

Алтынай америкалык элчиликтеги кадыр-барктуу жумушу-
нан жумасына 80 сааттан иштеп, демөөрчүлөрдү издеп чур-
коо, анан дагы жардамга муктаж болгон адамдарга жардам 
берүү үчүн кеткен.

Бүгүнкү күндө Сиз жакшы иш менен алектенип жатасыз – со-
циалдык дүкөндү башкарасыз. Сиз буга кантип келдиңиз?

Алтынай Рыскулова: Эки жылдай мурда мен АКШнын элчи-
лигинде иштечүмүн. Мени бардыгы канааттандырчу, бирок 
кийин ишимди алмаштырып жана кайрымдуулук менен 
байланышкан өзүмдүн теледолбоорумду чыгаргым келди. 
Өтө кичинекей жетим балдар тууралуу программа тартууну 
пландагам. Менин максатымды ишке ашырууга бардыгы 
дээрлик даяр болуп калган. Бирок, майда чиновниктер мага 
аны чыгарууга уруксат беришкен жок. Мен айласыз абалда 
калдым. Өзүмдү урушуп: “Мына карачы, кандай келесоомун, 
жакшы төлөнүүчү жумуштан кеттим. Эми болсо жыртык 
тепши менен калдым” деп ойлондум. Бирок, көпкө деле 
кайгырууга туура келген жок, мага дээрлик ошол эле замат 
максаты муктаж болгон адамдарга жардам берүү болгон 
өзгөчө дүкөндү башкарууну сунушташты. Баш тарта алган 
жокмун, баш тартууну каалаган да жокмун. 

Көрсө, бул дүкөн өтө оор абалда калыптыр. Ал жерге бирин-
чи жолу киргенимде, ал мага таптакыр жаккан эмес. Жарым-
жартылай бош болчу, ошол эле учурда эки аял сатуучу болуп 
иштечү экен, кийин байкасам алар майыптар экен. Мен 
аларды иштен кетиргим келген жок, бирок кетирүүгө туура 
келди, анткени айлык акы төлөөгө акча жок болчу, азыр 
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бул жерде сатуучулардын ролунда ыктыярчылар иштешет. 
Сатууга коюлган товар жетишсиз болчу, анын үстүнө ал 
анчалык кооз, көрүнүктүү жана сапаттуу эмес эле. Ошондук-
тан мен балдар үйлөрүн кыдырып издей баштадым. Менин 
жолум болду. Менин жакшы мамиледе жүргөн курбум дагы 
кайрымдуулук менен алектенет, ал “Светлый путь” (“Жарык 
жол”) аттуу балдар үйүнө баруумду сунуштады. Ал жердеги 
балдар абдан аракетчил болуп чыгышты. Алар кийизден эле 
бир нерселерди жасашпастан, ошондой эле жыгачтан дагы 
ар кандай сувенирлерди жасашат. 

Ошентип дүкөндү оңдоого аракеттене баштадым. Ал эми 
бул дүкөндү ачуу идеясынын өзү “Борбор Азиянын евразия 
фондуна” таандык. Бул идеяга жетишерлик белгилүү болгон 
өлкөнүн микро насыя берүүчү компаниясы демөөрчү бол-
ду, ал долбоорду биринчи жарым жылда каржылап турду. 
Бул мезгил ичинде чоң иш жасалды: дүкөн үчүн жай таап, 
аны төлөдүк, сатуучуларды таптык, тапшыруучулар менен 
мамиле түздүк, белгилүү бир маркетингдик иш-чараларды 
өткөрдүк. 

Дүкөндү жандандыруу үчүн Сиз эмне кылдыңыз?

Декабрга чейин биз жөн гана отурдук, өзүбүздүн жумуш-
чу ордубузда жөн эле отурдук деп айтсак да болот. Сатып 
алуучулар абдан аз болчу. Анан мага күн сайын жаңы жыл-
га чейин жарманкелерди өткөрүү идеясы келди. Бул үчүн 
мен иш-чара өткөрүүгө орун табуу максатында дээрлик бүт 
шаар ичин кыдырып чыктым. Жыйынтыгында америкалык 
элчилик жардамдашты, көргөзмө ошол жерде өттү. Кийин-
черээк жарманке менен еККУнун (ОБСе) дагы эки кеңсесине 
жана дагы бир канча эл аралык уюмдарга бардык. Ошентип, 
мисал үчүн “Светлый путь” балдар үйү үчүн биз ошондо 
30 миң сомго товар саттык. Бул жайдагы балдар кийизден 
буюмдарды даярдоого күнүнө эки сааттан окушат. Алардын 
өзүнүн мугалими бар. Балдар негизинен бут кийим жасашат, 
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анткени ага көп күч керек, кыздар болсо сувенирлердин 
үстүнөн иштешет. Жалкоолонуп, иштегенди каалабаган 
учурлары болот, бирок акча алышканда, шыктанышып жана 
иштөөнү улантышат. 

Түшкөн акчаны кантип бөлүштүрөсүз? 

Кирешенин 50 пайызы балдарга айлык төлөө үчүн кетет. 
Биз аларды дайыма каржылык жактан сабаттуу болууга 
жана акчаларды туура бөлүштүрүүгө үйрөтөбүз. Ар биринин 
өзүнүн конверти бар, ага иштеп тапкан акчалары салынат. 
Эгерде кимдир-бирөө кааласа, ал анын канча акчасы бар 
экенин караса болот. Өзүнүн мугалиминин уруксаты менен 
аларды алып, өзүнүн муктаждыктарына жумшай алышат. 
Мен балдар өзүнүн топтогон акчаларын адатта эмнеге ко-
ротушат деп сурадым. Көрсө, көп учурда кийимге жумшайт 
экен. Кимдир-бирөөсү досуна белек берүү үчүн, кимдир-
бирөө уюлдук телефон сатып алууга чогулткандары дагы 
бар. 

Кирешенин калган 50 пайызы материалга: кийиз, жип жана 
окутууда кеткен нерселерге кетет. Анан, албетте, мугалим-
дердин айлык акысына жумшалат. 

Сиз бардык акчаларды берип салсаңыз, дүкөндүн ижарасын 
ким төлөйт?

Биз бул үчүн дайыма демөөрчүлөрдү издейбиз. Буга чейин 
азыркыдан эки эсе чоң дүкөндө иштечүбүз, бирок ижарасы 
да эки эсе кымбат болчу. Ал гана эмес, мен акча таба албай-
мын, жабууга туура келет деп ойлонгон учурларым да болду. 
Ошондо биздин тапшыруучулар келишип, бизге өзүнүн 
акчаларын сунушташты, бирок ал болбогон эле акча болчу 
да. Дүкөн алардын жалгыз багуучусу экендигин айтышчу. 
Эгерде биз жабылып калсак, анда алардын жасагандарын 
эч ким кабыл алууну каалабайт. Бизге абдан арзан баадагы 
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жер төлөдөгү жайларды сунушташты, бирок ал жерге ким 
бармак эле? Ал гана эмес, шаардык борборунан дагы же-
тишерлик сатып алуучуларды табуу кыйын. Ошондой эле 
жаңы жайды издөөдө ошол райондо чет өлкөлүктөрдүн көп 
болуусу маанилүү болчу. Алар биздин дээрлик жалгыз сатып 
алуучуларыбыз. 

«Светлый путь» балдар үйүнөн башка дагы кимдер Сиздин 
тапшыруучулар болуп саналат? 

януш Корчак жатак үйүндөгү майып балдардын иштерин 
сатабыз. Ар бир жасалган эмгек аябагандай көп убакытты 
алат. Ошондуктан мен ал жерде иштеген социалдык кыз-
маткерлерге абдан ыраазымын. Анткени майып адамды 
үйрөтүү оңой эмес. Бир эле сайма бир ай дегенде жасалышы 
мүмкүн. Ошол эле учурда биз эмгектерди жан-дилибиз ме-
нен алабыз жана сатууга коёбуз. Ошондой эле майып аялдар 
менен кызматташабыз. 

Товарларды даярдоо үчүн материалдарды Сиз сатып аласыз-
бы?

Жок, материалдарды тапшыруучулар өздөрү сатып алышат. 
Андан кийин аларга болгон чыгымдарды өздөрү эсептеп 
жана баасын коюшат.

Кайрымдуулук – бул жакшы иш болсо дагы, абдан оор иш, бул 
ишти таштагыңыз келген учурлар болду беле?

Албетте, ансыз кантип болсун. Дүкөндүн ижарасын төлөө 
үчүн демөөрчүлөрдү табуу абдан кыйын. Ошондой эле 
айрым учурда өзүңдүн тапшыруучуларыңа бир нерсеге 
тапшырык берсең, алар сени жакшы түшүнбөй калышат, 
жыйынтыгында такыр башка иш жасалган болот. Анан 
кээде отуруп алып, болду бардыгын таштайм жана кандай-
дыр бир эл аралык уюмга барып иштеймин деп ойлоймун. 
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Анткени ишимди алмаштырып, мен айына 1 000 доллардан 
ашык акча ала аламын, ал эми бул жерде кээде мага ал гана 
эмес, тырмак жасатканыма дагы акча жетпейт. Бирок адам-
дар мага аларга жашоого акча табууга жардам берип жат-
каным үчүн ыраазычылык айтышканда, мен шыктанамын, 
демөөрчүлөрдү кайдан да болсо издөөгө даяр болом. Чын 
жүрөктөн “ыракмат” деген сөздү угуу – бул ушундай бир 
бакыт. Ал эми ыраазы болгон жүздөрдү көрүү – бул мен үчүн 
бакыттын туу чокусу. Ал гана эмес, ички сезимдеримди кан-
тип билдиреримди билбеймин. Сөз жок, бул тим эле айтып 
бере алгыс сезимдер!

«БИШКеК МеБель» («БИШКеК ЭМеРеК»)

«Бишкек Мебель» социалдык ишканасы – ден соолук 
мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды ишке орноштуруу ма-
селесин чечип жаткан Кыргызстандагы саналуу социалдык 
ишканалардын бири. «Бишкек Мебель» социалдык ишканасы 
мамлекетке жүк болгусу келбеген жана эмерек өндүрүшү бо-
юнча кесиптик тажрыйбага үйрөнүүнү каалаган, өзү иштеп 
акча тапкысы келген жана көз карандысыз жашоону каала-
ган, ошону менен биздин өлкөнүн экономикалык жана соци-
алдык өнүгүүсүнө салым кошууну каалаган мүмкүнчүлүгү чек-
телген жаштарды жумуш орундары менен камсыздайт. Бул 
социалдык ишкана туруктуу өнүгүп, өзүнүн корпустук эмерек 
өндүрүү боюнча ишмердигин 2006-жылдан бери ийгиликтүү 
жүргүзүп келе жатат. 

«Бишкек Мебель» социалдык ишканасынын 
негиздөөчүсү Мирбек Асангариев менен маек.

Мирбек Асангариев Кыргызстандын ийгиликтүү жана 
үлгүлүү социалдык ишкерлеринин бири болуп саналат: 
«Бишкек Мебель» социалдык ишканасынын жана Кыр-
гызстандын социалдык ишкерлер ассоциациясынын 
негиздөөчүсү. 
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Сиздин пикириңиз боюнча социалдык ишкер деген ким жана 
бүгүнкү күндө социалдык ишкердик эмне үчүн дүйнө жүзүнө 
кеңири белгилүү болуп калды?

Мирбек Асангариев: Социалдык ишкер – бул, биринчи кезек-
те, ишкердик мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалана билген жана 
ошол замат пайда табуу зарылчылыгын эмес, коомдук жана 
адамдык жыргалчылыктардын идеяларын карманган адам. 

Биздин көз алдыбызда төрөлүп жаткан социалдык ишкер-
дик тармагы чындап эле тынымсыз өнүгүүдө жана саясий, 
социалдык жана экономикалык жашоонун көптөгөн сектор-
лору тарабынан дайыма көбөйүп жаткан көңүл бурууларды 
өзүнө тартып турат. Социалдык ишкердик бүгүнкү күндө 
белгилүү болуп бара жаткан бир канча себептерди анык-
тоого болот. Көптөгөн адамдар үчүн эң эле жалпы планда 
алардык адамдык позициясын чагылдырган жана алардын 
күнүмдүк көйгөйлөрүнө жана социалдык ишкана алектенип 
жаткан нерсеге болгон муктаждыкка арналган кандайдыр 
бир кызык нерсе бар. Адамдарды социалдык ишкерлерден 
Нобель сыйлыгынын лауреаты Мухаммад Юнус сыяктуулар 
өзүнө тартып турат, ошол эле нерсени алар мисалы, Apple 
корпорациясынын негиздөөчүсү Стив Джобс сыяктуу чарба-
чыл ишкер-новатордон табышат, аларды ушул экстраорди-
нардуу адамдар эң сонун, оригиналдуу идеяларды тапкан-
дыгы жана эч кандай кыйынчылыктарга карабастан, өзүнүн 
баштаган иштерин ийгиликтүү ишке ашырышып, көп 
сандаган адамдардын жашоосун кыйла жакшырткан жаңы 
товарларды жана кызматтарды түзгөндүгү кызыктырат. 
Ишкерлердин эки категориясы тең чарбалык гана чөйрөнү 
эмес, ошондой эле бүткүл дүйнө жүзүндөгү өтө көп адамдар-
дын жашоосунун өзүн өзгөрткөн тайманбаган, уникалдуу 
долбоорлорду ишке ашырышты. 
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Биринчи кезекте социалдык ишкердикти түшүнүү үчүн эко-
номикалык ишкердик менен социалдык ишкердиктин орто-
сунда кандай айырмачылык бар? 

Социалдык ишкердикте негизги дифференциялык фак-
тор катары баюуну каалоо тууралуу элестен баш тартуусу 
маанилүү, б.а. экономикалык ишкер материалдык жана 
акча максаттарынан баш тартат, ал эми социалдык ишкер 
альтруисттик ой жүгүртүүлөрдөн улам аракеттенет деген 
элестетүү болушу керек. Кеп социалдык ишкерлер каржы-
лык гана келечекке кызыкпаганында, ошол эле учурда муну 
бүтүндөй жана толугу менен көңүлдөн чыгарып салууга 
болбойт. Тескерисинче, кадимки экономикалык ишкерлер 
сыяктуу эле социалдык ишкерлер да көп жагынан калыпта-
нып калган нерселердин тартибин өзгөртүүгө шыктанып, 
келечекти так көрүүнү, мыкты тартипти иштеп чыгышат 
жана өз максаттарын көздөп, ошол эле учурда курчап тур-
ган чындыкты кайра түзүү процессинен, өзүнүн идеяларын 
жана идеалдарын ишке ашырууну, дүйнө жүзүн жакшыртуу-
га өзүнүн жеке катышуусун түшүнүүдөн негизги сыйлыкты 
жана канааттанууну алышат. 

Сиз Кыргызстандагы белгилүү социалдык ишкерлердин бири 
болуп саналасыз, Сиздин ишмердик эмнени түшүндүрөт жана 
Сиздин социалдык ишканаңыз биздин коомдо кандай мааниге 
ээ?

 «Бишкек Мебель» социалдык ишканасы мамлекетке жүк 
болгусу келбеген жана эмерек өндүрүшү боюнча кесиптик 
тажрыйбага үйрөнүүнү каалаган, өзү иштеп акча тапкы-
сы жана көз карандысыз жашоону каалаган, ошону менен 
биздин өлкөнүн экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө 
салым кошкусу келген мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарды 
жумуш орундары менен камсыздайт. Мүмкүнчүлүгү чектел-
ген жаштар өндүргөн эмерек немис жабдууларында даярда-
лып, жогорку сапатка жана корпустук эмеректердин рыно-
гунда атаандаша алат жана кымбат эмес.
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Социалдык ишкана менен Сиз канчадан бери алектенесиз?

Биздин социалдык ишкана 2006-жылдан бери уюмду турук-
туу өнүктүрүү жана мүмкүнчүлүгү чектелген жаштарды иш 
менен камсыз кылуу максатында корпустук эмерек өндүрүү 
боюнча ишмердик жүргүзүп келет. Өндүрүштүн өзгөчөлүгү 
негизги эмгек ресурстары катары мүмкүнчүлүгү чектелген 
жаштарды тартуу болуп саналат. Кийинчерээк социалдык 
ишканага «Бишкек Мебель» аталышындагы соода маркасы 
жана фирмалык стиль иштелип чыккан. 

Сиздин социалдык ишкананы мындан ары өнүктүрүү боюнча 
пландарыңыз кандай?

Жакынкы келечектеги пландарга биздин социалдык иш-
кананын Кыргызстан менен Казакстандын бүткүл айма-
гы боюнча эмерек рыногуна чыгуусу, ошону менен биз-
дин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды ата мекендик 
өндүрүштө жумуш орундары менен камсыз кылуу кирет.

Сиз социалдык ишкердиктин Кыргызстандагы келечегин 
кандай көрөсүз?

Социалдык ишкердик биздин республика үчүн – бул жаңы 
келечектүү багыт. Социалдык ишкердик, биринчиден – 
адамдын өзүнүн өнүгүүсү. Балким бизде мунайдын же 
газдын жоктугу жакшы болду, бизде таза суу жана жара-
тылыш бар, бул мунай жана башка пайдалуу жер кендери 
бар өлкөлөрдү туурабоого мүмкүнчүлүк берет. Социалдык 
ишкердик өзүн жакшыртуу үчүн жаңы инновациялык ыкма-
ларды жайылтууга мүмкүнчүлүк берет. 

Биздин өлкөдө социалдык ишкердикти коомчулуктун соци-
алдык көйгөйлөрүн чечүүдөгү инновациялык жана натый-
жалуу мамиле катары жайылтуу жана илгерилетүү өлкөнүн 
экономикасына жакшы таасирин тийгизет. Мен социалдык 
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ишкердик Кыргызстанда мындан ары дагы өнүгө берерине 
жана биз дагы көптөгөн ийгиликтүү окуяларды угабыз деп 
ишенемин.

«ӨНӨР БУлАГы»

«Өнөр Булагы» социалдык ишканасы Чоң-Кемин, Кемин 
районунун, Чүй областынын кол өнөрчүлүк менен алектен-
ген таланттуу аялдарын бириктирип турат жана айылдык 
аялдардын арасында жумушсуздук маселесин чечет. Бул 
социалдык ишкана туруктуу жана мындан аркы өнүгүү үчүн 
бардык мүмкүн болгон булактарды, анын ичинде өлкөнүн 
мамлекеттик түзүмдөрүнөн, ошондой эле эл аралык уюм-
дардан гранттык колдоолорду алып пайдаланат. 

«өнөр Булагы» социалдык ишканасынын түзүүчүсү жа-
нышбаева Алтын менен маек.

Алтын Ишеновна Чоң-Кемин айылында аялдарга сүйүктүү 
иши менен алектенип, акча табуу, жагымдуу ишти пайдалуу 
нерсе менен айкалыштыруу мүмкүнчүлүгүн берип, аларды 
11 жылдан бери колдоп келет. 

Бардыгы эмнеден башталган? 

Алтын Жанышбаева: Мен Чоң-Кеминге 2001-жылы көчүп 
барганмын. Бул жылдарда Чоң-Кеминде сенек мезгил болчу, 
адамдар, өзгөчө аялдар, эптеп күн көрүп жатышкан, эркек-
тер үчүн да, аялдар үчүн да жумуш жок болчу. Көптөгөн аял-
дар үйүн, балдарын таштап, борборго үй-бүлөсүн багуу үчүн, 
бир аз болсо дагы акча табыш үчүн кетип жатышты, бирок, 
бир аз убакыт иштеп, балдарды караган киши жок болгон-
дуктан, кайтып келип жатышты, аталар балдарын багууга 
жетишпей жатты. Ошентип бир жолу мага: эмне үчүн биз 
өзүбүз өзүбүзгө жумуш таба албайбыз, б.а. эмне үчүн жумуш 
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орундарын түзүүгө болбосун, мисалы, кол өнөрчүлүк менен 
эмнеге алектенүүгө болбосун деген идея келди. Ошол эле 
учурда бизде, Чоң-Кемин айылында, ЖӨБ (жергиликтүү өз 
алдынча) үчүн “АРИСтин” координаторлору тарабынан тре-
нинг өткөрүлүп жаткан, алар мага менин идеям боюнча кол 
өнөрчүлөрдүн жетекчиси Д.Чочунбаева менен сүйлөшүүгө 
кеңеш беришти. Мен аны менен апрелде жолугуштум жана 
июнь айында мени кийизди кайра иштетүү жана кийиз бу-
юмдарын жасоону үйрөтүү боюнча семинарга чакырышты. 
Үйгө келгенден кийин мен бир канча аялды топтоп, өзүм 
үйрөнүп келгенди үйрөтө баштадым. Аялдар менин идеям-
ды ошол замат колдошту, ошентип биз ар кандай кийиз бу-
юмдарын даярдай баштадык. Үзөңгүлөштөрдүн катары бул 
иште дайыма толукталып турду. Биздин бирикмени “Өнөр 
булагы” деп атадык. Биринчи жылдары даярдаган буюмда-
рыбызды сатуу кыйынга турду. Ошондо Чочунбаева бизди 
Алма-Атада өтүп жаткан көргөзмөгө чакырды. Көргөзмөдө 
биз бардык алып келген буюмдарыбызды сата алдык. Ошон-
дой эле биз башка катышуучулар менен буюмдарды сатуу 
тармагында тажрыйба алмаштык. Бул биз үчүн чоң тажрый-
ба болуп калды. Ушул тапта тапканыбыз миллион сом эмес 
дечи, бирок аялдардын өзүнүн үй-бүлөсүн багып, кийин-
дирип жана бут кийимин алып берүүсү үчүн жетиштүү деп 
айтаар элем. 

Буга өзүңүздүн көңүлүңүздү жана жумуш убактыңызды арна-
гыдай социалдык ишкердик идеясында Сизди эмне ушунчалык 
кызыктырды?

Биринчи кезекте, бул – аялдар эркектерден, кайын энеси-
нен көз карандысыз болуп калганы. Алардын үй-бүлөлөрү 
такыр башкача мамиле кыла башташты. Бирок, башкысы 
мен өзүнүн эле балдарын эмес, өзүнүн үй-бүлөсүнүн башка 
мүчөлөрүн да бага ала турган өзүнө ишенген аялдардын 
бактылуу жүздөрүн көрөмүн. Анткени айыл жергесиндеги 
аялга өзү үчүн үйдүн иштери жана балдарды тарбиялоо 
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менен шайкеш келген ылайыктуу иш табуу абдан кыйын 
эмеспи. 

Сиздин социалдык ишкананы түзүү жолунда кандай кыйын-
чылыктарга туш болдуңуз?

Биринчиден – бул биздин ишти каржылоонун жоктугу, 
башында ошол эле кийиз, боёк, жабдуу ж.б. акча табуу 
кыйын болду, бирок биз биргелешип жеңдик. Ал гана эмес, 
жакында эле КРнын Социалдык өнүктүрүү министрлигинен 
Чоң-Кемин айылында чакан тигүү цехин ачууга грант утуп 
алдык. 

Экинчиден – бул бизде иштеген ошол эле аялдар менен 
алардын ортосунда киреше бөлүүдөгү түшүнбөстүктөр. 
Көпчүлүгү каржы тармагындагы сабатсыздыгынан улам 
ижара, свет ж.б. майда чыгымдарды эске албастан, бүтүндөй 
киреше жумушчулардын ортосунда бирдей бөлүнөт деп 
түшүнүштү. Алардын ортосундагы түшүнбөстүктү жеңүүгө 
ар кандай тренингдер, семинарлар жардам берди, анда 
биздин жумушчу аялдарга продукцияны сатуудан түшкөн 
киреше кайда жана кандайча бөлүштүрүлүшү керектигин 
толук түшүндүрүштү. 

Коомдук чакырыктарга жооп катары чечимдерди издөө 
үчүн социалдык ишкердиктин белгилүү болушуна кантип 
көмөктөшүүгө болот жана кантип көмөктөшүү керек?

Мен белгилүүлүк жана кызматкерлерди социалдык иш-
кердикке тартуу – бул социалдык ишкерлердин маанилүү 
ийгиликтүү мисалдары деп эсептеймин. 

Сиздин күчүңүз менен ушул тапта социалдык ишкердик тар-
магында эмнеге жете алдыңыз жана жакынкы кезге карата 
өзүңүздүн алдыңызга кандай милдеттерди коюп жатасыз?
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Ушул тапта мен буга чейин билдирип кеткендей, биздин 
продукцияга жакшы суроо-талапка жетиштик жана албетте 
продукция даярдоо үчүн айлык акыны көбөйттүк, ошону ме-
нен биз көптөгөн айылдарга жумуш орундарын бердик жана 
мезгил-мезгили менен тренинг жана семинарлардын жар-
дамы менен биздин бирикмеде иштеп жаткан аялдардын 
сабаттуулук деңгээли жогорулап жатат. Компьютерлерди 
сатып алдык, мезгил-мезгили менен компьютердик сабатту-
улукка окутуп жатабыз. Сатылып алынган компьютерлерге 
Интернет киргиздик. 

Ал эми биз өзүбүздүн алдыбызга биздин айылдын аялдары-
на жумуш ордун жана алар үчүн туруктуу киреше алып келе 
турган биздин тигүү цехин өнүктүрүү милдетин койдук. 
Мен айлыбыздагы ар бир аял иштеп, айына аз дегенде 5 000 
сом алышын каалаймын, бул менин башкы максатым. 

Кыргызстандагы социалдык ишкердиктин келечеги кандай?

Эгерде жарандар, компаниялар жана мамлекеттик бий-
лик социалдык ишкердиктин кандай жакшы жактары бар 
экендигин, социалдык ишкердик канча адамга пайда алып 
келгендигин жана алып келиши мүмкүн экендигин түшүнсө, 
анда балким биздин мамлекетте социалдык ишкердик бар-
дык областтарда өнүгөт. Биз жалпы коомчулук жана мамле-
кет буга келет деп ишенемин. 

Биздин мамлекетте социалдык ишканалардын ишмердигине 
көбүрөөк катышкан тенденциялар жокпу?

Менин билишимче, мамлекет социалдык ишкананын иш-
мердигине сейрек катышат. Көптөгөн тармактарда мамле-
кеттик түзүмдөр өздөрү түшүнбөйт жана социалдык иш-
кердиктин коомчулук үчүн мааниси тууралуу маалыматы 
жок. Бул биринчи кезекте ошол эле жергиликтүү өзүн өзү 
башкаруу органдарында иштеген кызматкерлердин сабат-
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сыздыгы, көптөгөн кызматкерлер ага катышмак турсун, со-
циалдык ишкердик деген эмне экендигин жана ал эмне үчүн 
керектигин түшүнүшпөйт.

Социалдык ишкердиктин мындан аркы активдүү өнүгүүсү 
коомчулукка кандай пайда алып келиши мүмкүн?

Менин пикиримде, социалдык ишкердик коомчулукка эле 
эмес, жалпы эле мамлекетке ири пайда алып келе алат. 
Анткени эгерде КРнын ар бир жараны өзүнүн иши менен 
алектенсе жана бул иш аны багып жаткан болсо, ал мамле-
кеттин мойнуна отурбайт жана андан өзү таба ала турган 
акчаны, жумуш ордун талап кылбайт, бул мамлекет үчүн 
жакшы. Ал эми коомчулук үчүн бул – биздин мамлекетте 
абдан көпчүлүк үчүн жетишпей жаткан негизги айлык акы 
жана жумуш орду. 

Бул бизнес активдүүрөөк өнүгүшү, “чынжыр реакциясы” ке-
тиши үчүн эмне керек?

Биринчи кезекте маалыматтуулук, социалдык ишкердик 
тармагындагы сабаттуулукту жогорулатуу б.а. өзүнүн 
ишине окутуу. Экинчиси – бул ишкер алектенүүнү каалаган 
нерседе кичине болсо дагы тажрыйбасынын болушу, өзүнүн 
ишин билүүсү. Үчүнчүсү – бул каржылоо, социалдык ишкер 
ар кандай кошумча чыгымдарга кошумча каржылоо таба 
билиши керек.
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V бөлүк.  
Кошумча материалдар

СоцИАЛдыК ИШКердИКтИН тАрыхы 

Коомчулуктагы социалдык кооптонуу адилетсиздикти 
кабыл алуу, демократиянын жоктугу, менчик укуктарынын 
жана бийликтин азчылыкка топтолуусу жана көптөгөн 
адамдар үчүн өзүнүн идеяларын иштеп чыгуу үчүн за-
рыл болгон ресурстарга ээ болуу мүмкүнчүлүктөрүнүн 
чектелүүсү менен шартталган. Жыйынтыгында бүткүл 
дүйнө жүзүндөгү жарандык коом адилеттүүлүк, теңчилик 
жана толеранттуулук сыяктуу баалуулуктарды парламен-
тарийлердин эле деңгээлинде эмес, ошондой эле бул прин-
циптер кеңири жайылтылып жаткан жумуш орундарында 
да кабыл алышат. Ага ылайык, айрым ишканалар коммер-
циялык жактан көз карандысыздыгынан тышкары коомдук 
байлык түзүүгө, экологиялык жоопкерчиликти күчөтүүгө 
жана жалпысынан бизнеске карата керт башынын пайдасын 
көздөбөстөн умтулууда. Бул мамилени иш жүзүнө ашырууга 
жаңы бизнес моделин пайдалануу көмөктөшөт. 

Социалдык ишканалар кирешени максималдаштыруу менен 
чектелген салттуу жеке сектордун тар баалуулуктарына ата-
андаш мамиле катары түзүлө баштады. Социалдык ишкана 
бир эле учурда өзүнүн ишмердигинде адилеттүүлүк, демо-
кратия, социалдык жана экологиялык жоопкерчиликтин 
принциптерин айкалыштырууга умтулат. Бул – XXI кылым-
дагы ар бир адам суроо-талап, сунуштарга жана ачык ата-
андаштыктын принциптерине ылайык соода жүргүзө ала 
турган, жалпысынан рынок экономикасынын жакшы жакта-
рын колдогон бизнес жүргүзүүнүн заманбап ыкмасы.
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Ошол эле учурда социалдык ишканалардын жана ишмер-
диктин кооперативдик формаларынын булактары XVII 
кылымдагы мурдагы социалдык карама-каршылыктардын 
жүрүшүндө негизделген. Улуу Британияда адамдардын 
тобу Жер казуучулар коомуна уюшкан жана жерди биргеле-
шип frishnf (культивациялай) башташкан. Жер казуучулар 
өзүнүн мамилелерин “бир адам – бир добуш” идеясынын 
жана алынган пайданы тегиз бөлүштүрүүнүн негизинде 
түзүшкөн. Уюштуруунун кооперативдик формаларын пай-
далануунун ушул биринчи тажрыйбасы социалдык жана 
коммерциялык ишмердик интеграциясынын идеяларын 
орнотту. Жер казуучулардын коому жерге болгон менчик 
укугуна жетишкен эмес, бул жыйынтыгында аларды кууп 
таркатууга себеп болгон. 

1659-жылы голландиялык Питер Корнелиус өндүрүш 
демократиялуу жана социалдык жактан багытталган бо-
юнча калышы үчүн ал кандайча уюштурулушу керектигин 
көрүүнү сунуштаган. Өзүнүн “Талкууга сунушталган ыкма” 
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деп аталган китепчесинде ал ошол кездеги демократиянын 
“жаңы” идеяларын жүзөгө ашыруу үчүн жеке менчиктин 
жаңы формаларын киргизүүнүн зарылчылыгы тууралуу 
ишенимдүү айткан. Ал жерге жана ишмердиктин бир катар 
коммерциялык түрлөрүнө жалпы эрежени сунуштаган. 

Көп убакыт өткөндөн кийин уюштуруунун кооперативдик 
формалары пайда боло баштаган. 1830-жылы жумушсуз кал-
ган бир канча тегирменчи өзүнүн үй-бүлөсүн жана өзүнүн 
коомунун ага муктаж болгон башка мүчөлөрүн камсыздоо 
үчүн халл шаарындагы эски тегирменди башкаруу милде-
тин өзүнө алышкан. Буга чейинки эки жүз жыл мурдагы 
Жер казуучулар сыяктуу эле алардын максаттары киреше 
алууга багытталганга караганда кыйла социалдык жакты 
көздөгөн жана алар Жер казуучулар сыяктуу эле тегирменге 
ээ эмес болчу жана жыйынтыгында ал жерден айдалышкан. 

Капитализмдин таасири өсө баштагандыгына байланыштуу 
Америкадагы Роберт Оуэн (1771-1858) сыяктуу жер кото-
руучулар коомду уюштуруунун атаандаш ыкмасын түзүү 
маселелеринде жаңы түзүлгөн профсоюздарга таасирин 
тийгизишкен. 

Оуэн жумушчу классты өндүрүш каражаттарына жалпы 
менчик укуктары бар өндүрүүчүлөрдүн тобун түзүүгө 
чакырган. Ал кооперативдерди коммерциялык эле максат-
тарда түзүүгө чакырган эмес, ошондой эле ал коомдорду 
коомдук жана коммерциялык баалуулуктарга жуурулуш-
турууга чакырган. Оуэндин идеялары өзгөчө белгилүү 
болгон. Жыйынтыгында көптөгөн кооперативдер жана 
өнөрканалар, “эмгек биржалары” жана социализмдин кон-
цепциясы түзүлгөн.
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Маркс менен Энгельс өздөрүнүн эмгектеринде өзүнүн 
социалисттик система идеясын “эркин жана тең укуктуу 
өндүрүүчүлөрдүн ассоциациясынан турган коом” катары 
аныкташкан – бул принцибинде жамааттык менчикке ээ 
болгон ишканаларга оңой эле колдонулушу мүмкүн. 

Рочдейлдин (1844) адилеттүү пионерлеринин (алгачкы 
отурукташкандар) коому өзүнүн таасирин түздөн-түз 
керектөөчүлөрдөн тышкары кеңейткен жана кыйла кеңири 
кызыкчылыктарды, анын ичинде демократиялык башкаруу 
жана тандалма укуктар идеяларын камтуу менен жайылт-
кан. 

Салттуу кооперативдик кыймылдын биринчи негизги прин-
циби бардык каалоочулар үчүн ыктыярдуу негизде ачык 
мүчө болуп саналган. 

Бирок убакыттын өтүшү менен, бул өздөрүнүн негизги 
принциптерин карманбай калган көп мүчөлөрү бар ири 
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уюмдарды пайда кылды. Көптөгөн өлкөлөрдө кооператив-
дер атаандаштыкка жөндөмсүз болуп калышты жана өзүнүн 
ишмердигин токтотушту же болбосо майда өндүрүүчүлөрдү, 
кофе жана какао сыяктуу товарларды экспорттоочуларды 
уюштуруу үчүн пайдаланылуучу мамлекеттик куралдын бир 
бөлүгү болуп калышты. 

Менчиктин жамааттык формаларына негизделген ко-
оперативдик ишканаларда жумушчулар тарабынан 
мүчөлүктү ишкананын жумушчулары менен гана чектеген 
партисипативдүүлүк (катышуу) принциби кабыл алынган.

АКШда эң сонун билим алган жана Теннеси штатындагы 
университетте эки жыл экономика профессору болуп иш-
теген Мухаммад Юнус 1976-жылы мекенине – Бангладешке 
кайтып келген. Жакыр кыштактардын бирине барганда, 
ал анын жашоочулары жергиликтүү сүткорлордун айынан 
жакырчылыктан чыга албай жаткандыгын көргөн, алар на-
сыяларды абдан жогорку пайыз менен жана кыска мөөнөткө 
бергендиктен, дыйкандар товарды базарга сатууга үлгүрбөй 
калып турушкан. Жыйынтыгында өзүнүн продукциясын 
өзүнүн эле насыя берүүчүлөрүнө арзыбаган тыйынга сату-
уга туура келген. Юнус жакыр дыйкандардын карыздарын 
төлөп, аларга өзү насыя бере баштаган – насыя аз өлчөмдө 
абдан төмөнкү пайыз менен жана эч кандай күрөөсүз жана 
кепилдиксиз, бирок эреже катары, үй-бүлөлүк бизнести 
кеңейтүү же ачуу шарты менен берилген. Мухаммад Юнус 
микро насыя берүү концепциясын иштеп чыгып, өзүнүн 
GrameenBank банкын түзүп, 1983-жылы анын башкы ди-
ректору болгон. 1996-жылдан тарта Бангладеш өкмөтүнүн 
кеңешчиси болгон. 2006-жылы өзүнүн социалдык жана 
коммерциялык жактан ийгиликтүү долбоору үчүн дүйнөнүн 
Нобель сыйлыгын алган.

1978-жылы йоркширдеги Бичвуд Колледжиндеги Бирге-
лешкен өнөр жай менчиги кыймылы окуу жайына Улуу Бри-
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тания социалдык ишкердиктин аныктамасын жана түзүмүн 
киргизген. Негизги эрежелери ар бир мүчө ага ишкананы 
жалпы башкарууда бир добуш укугун берген бир акцияга 
ээ болгон ишканага карата кооперативдик жана жалпы 
менчиктин болушу менен байланышкан. Ал кездеги жаңы 
социалдык ишканалар бул эрежелерден тышкары бирдей-
лик принцибинин негизинде иштей башташкан, ага ылайык 
ишкана өзүнүн каржылык рентабелдүүлүгү үчүн эле эмес, 
ошондой эле коомдук жыргалчылык түзүү жана курчап тур-
ган чөйрөгө кам көрүү үчүн жоопкерчиликтүү болот. 

Социалдык ишканалар бүгүнкү күндө адамдар, коомчулук 
жана курчап турган чөйрө үчүн атаандаштык жана туруктуу 
ыкма менен тең укуктарды берет. Алар менчиктөө укугун-
дагы жана жыргалчылыктарды бөлүштүрүүдөгү теңдик, 
катышуунун тең укуктуулугу, бүткүл дүйнө жүзүнүн адам-
дары менен тилектештик, максаттарга жетүүдөгү чынчыл-
дык, ишмердикке карата айкындуулук жана коммерциялык 
ишмердик, социалдык жоопкерчилик жана курчап турган 
чөйрөнү коргоодогу тең салмактуулукка болгон укуктагы 
теңчилик сыяктуу баалуулуктарга негизделген. Социалдык 
ишкердиктин тенденциясы ааламдык күч болуп калды. Со-
циалдык ишканалар жана түйүндөр тынымсыз өсүп жатат, 
анткени адамдар атаандаш жана омоктуу уюмдарды түзүү 
үчүн бирге чогулушат. Ар бир адамдын укуктары жеке мен-
чик, добуш берүү укугу, социалдык жана экологиялык жыр-
галчылыкка көмөктөшүү көз карашынан алганда бирдей 
баалуулукка ээ. 

ИШКердИК

“Ишкердик” термини экономикалык жана ишкердик кон-
текстте жетишерлик көп мезгилден бери, XVIII кылымдан 
бери, пайдаланылып келе жатат. Аны француз экономисти 
Р.Кантильона киргизген. Бул багытта кыйла белгилүү эмгек-
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терди Ж.-Б.Сэй, й.Шумпетер, П.Друкер жазган.

ж.-Б. Сэй экономикалык ресурстарды төмөнкү 
өндүрүмдүүлүк тармагынан жогорку тармакка которуп 
жаткан ишкердин экономикалык натыйжалуулугу тууралуу 
айткан.

йозеф Шумпетер 1911-жылы жазылган өзүнүн “Экономи-
калык өнүгүү теориясы” аттуу китебинде ишкердин башкы 
милдети инноватор болууда, жаңылыктарды ишке ашыруу 
жана ошону менен экономикалык өнүгүүнүн коштоочусу 
болууда турат деп ынандырган: “Өнүгүүсүз ишкердик киреше 
жок, ал эми ансыз өнүгүү болбойт”.

п.друкердин пикиринде «ишкер дайыма өзгөрүүлөрдү из-
дейт, аларга жооп берет жана аларды мүмкүнчүлүк катары 
пайдаланат”.

СоцИАЛдыК ИШКердИК

SchwabFoundation (www.schwabfound.org):

«Социалдык ишкердик:

 • Эптүү, новатордук жана туруктуу ыкмаларды коомчу-
луктун жыргалчылыгы үчүн пайдалануу;

 • Экономикалык жана социалдык көйгөйлөргө уникалдуу 
мамиле жасоо;

 • Социалдык ишкерлер кайсы гана тармакта иштебесин 
жана алар коммерциялыкпы же коммерциялык эмес 
уюм түзүп жатабы ага карабастан, алар үчүн жалпы 
болгон баалуулуктарга жана процесстерге негизделген.
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Социалдык ишкер – кеңири масштабдуу, системалуу жана 
туруктуу социалдык көйгөйлөргө жетишкен прагматик-ви-
зионер.

Бардык социалдык ишкерлер жалпы сапаттарга ээ, анын 
ичинде: кыйшайгыс ишеним; күчтүү каалоо; тажрыйбалык 
жана ошол эле учурда инновациялык мамиле; өзүнүн таа-
сирин өлчөө жана ага байкоо салууну каалоосу; сергек чы-
дамсыздык. Социалдык ишкерлер бюрократия менен келише 
алышпайт. Алар отуруп алып өзгөрүүлөрдү күтө алышпайт 
– алар өзгөрүүлөрдү өздөрү алдыга жылдырышат. 

TheSocialEnterpriseCoalition  
(http://www.socialfirmsuk.co.uk):

«Социалдык ишканалар – бул бүткүл Улуу Британияда жана 
бүткүл дүйнө жүзү боюнча социалдык тармакта жана кур-
чап турган чөйрөнү коргоо тармагындагы узакка созулган 
өзгөрүүлөргө жетишүү үчүн иштеп жаткан социалдык мак-
саттары бар динамикалуу өнүгүп келе жаткан ишканалар. 

SocialEnterpriseLondon (www.sel.org.uk):

«Социалдык ишкана – бул киреше акционерлердин жана 
кожоюндардын чөнтөктөрүнө агылбастан, айрыкча 
социалдык максаттарга ээ болгон, негизги кирешеси бул 
максаттар менен бизнеске же жергиликтүү уюмдарга 
инвестицияланган бизнес”. 

AshokaFoundation (www.ashoka.org):

«Социалдык ишкерлер ири социалдык маселелерди чечүүгө 
келгенде дымактуу, өжөр келишет жана масштабдуу 
өзгөрүүлөргө кантип жетүү керектигин билишет. Коомчу-
луктун муктаждыктарын мамлекеттин же бизнес-сек-
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тордун кароосуна калтыруунун ордуна социалдык ишкерлер 
көйгөйдүн булагын издешет жана аны системаны өзгөртүү 
жолу менен жоюшат. 

Социалдык ишкерлер көп учурда өзүнүн идеясына берилген 
адамдардай таасир калтырышат. Алар ошол эле учурда 
кыялкечтер дагы жана дээрлик реалисттер дагы. Алардын 
идеялары түшүнүктүү, этикага сыят жана бул канчалык 
мүмкүн болсо, ошончолук кеңири колдоого тартып турат, 
алардын кыялдарын бөлүшүүгө жана аны жүзөгө ашырууга 
жөндөмдүү келген адамдардын санын көбөйтөт. 

Социалдык ишкер өзгөрүүлөрдү кыймылга келтирүүчү 
жергиликтүүлөр үчүн үлгү боло алат. 

«Ашока» компаниясынын негиздөөчүсү Билл драйтон со-
циалдык ишкердикти төмөндөгүдөй аныктайт:

«Социалдык ишкерлер адамга балык берип же аны кантип 
кармоо керектигин үйрөтүп эле коюу менен ыраазы болуш-
пайт. Алар балык тармагына революция жасамайынча 
тынчтанышпайт”. 

СоцИАЛдыК ИШКерЛер: МотИвАцИя жАНА 
БААЛУУЛУКтАр

Ар кандай булактарда социалдык ишкерлердин жеке са-
паттарына, көңүлү эргип иштеген, өзүнүн көз карашы бар, 
чыгармачылыкка умтулган, дымактуу жана өжөр адам 
катары чоң көңүл бурулат. Мисалы, Skoll Foundation1 соци-
алдык ишкерлердин өзгөчөлүктөрүн мындайча аныктайт: 
“коомчулукту өзгөртүүнүн жоокерлери, инновацияларды 
түзүүчүлөр, статус-квону бузуп жана дүйнөнү жакшы жагы-
на өзгөртүүчүлөр”.
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Бирок бул сапаттар принцибинде бардык ишкерлерге 
мүнөздүү экендигин белгилей кетүү керек. Темперамент, 
тажрыйба, драйв, суроо берүү ыкмасы жана көйгөйлөрдү 
ойлонуу жагынан алганда – коммерциялык жана коммерци-
ялык эмес уюмдардын негиздөөчүлөрү көп жагынан алган-
да бирдей адамдар. 

Негизги айырмачылык уюмдун негиздөөчүсү эмнени 
максималдаштырууга умтула тургандыгында. Уюм кан-
дай формада жашап жатса да аны түзүүдөгү алгачкы себеп 
кандай эле? Сиз катуу ооруган адамдарга жардам берүү 
мүмкүнчүлүктөрүн табууга умтулуп жатасызбы же Сиз крос-
совкалардын же модалуу шорталардын дүйнөлүк рыногун 
багынтууга умтулуп жатасызбы? Коммерциялык ишкерлер 
дээрлик ар кандай нерселерди жасашат. Социалдык ишкер-
лер негизинен этикалык нормаларды карманышат. Алар 
шашылыш муктаждыктарга чара көрүүгө умтулушат. 

Социалдык өзгөрүүлөр менен алектенген уюмдарга ишке 
барган адамдар чоң акчаларды иштеп табууну көздөшпөйт, 
анткени адатта бул алар үчүн эң эле башкы нерсе эмес. Эгер-
де ушундай уюм болуп көрбөгөндөй ийгиликке жетсе, ал 
болуп көрбөгөндөй бай болбойт, ал – дүйнөнү өзгөртөт. Бул 
айырмачылык кандайдыр бир түрдө адамдын чечимдерин 
шарттаган баалуулуктардын иерархиясы менен байланыш-
кан – алардын сезиминде алар бактылуу болушу жана өзүн 
жакшы кабыл алышы үчүн жасашы “керек” же башка жагы-
нан алганда, алар умтулуп жаткан урматтоого же суктанууга 
ээ болуу үчүн зарыл. 

Албетте, биздин бардыгыбызды акча иштеп табуу маселеси 
тынчсыздандырат. Бирок адамдар күн сайын кылып жаткан 
тандоо – мугалим болушат, балдарды төрөшөт, кайрымду-
улук кылышат – мунун бардыгы бизге көптөгөн ар кандай 
нерселер себепчи болуп жаткан биздин татаал жан экени-
бизди көрсөтөт. 



214

Cоциалдык ишкердик
Социалдык ишканаларды пландоо жана түзүү боюнча колдонмо

Бизнесмендер социалдык ишкердик менен коомчулуктагы 
башка көптөгөн адамдар алектенген себептен улам алекте-
не башташат: алар чыгармачылык жол менен көйгөйлөрдү 
чечүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрүн көрүшөт; алар мурдагы-
га караганда масштабдуу маселелерди чечүү үчүн чоң күчкө 
жана түшүнүүгө жеке өздөрү ээ; алар салттуу институттар, 
мейли ал бизнес, өкмөт же коомдук уюмдар болсун, алар 
алектенбеген көйгөйлөрдү чечүүдөгү аябагандай чоң суроо-
талапты көрүп турушат; чоң акчаларды иштеп табуу менен 
алар өзүндө канааттанбагандыкты жана көп учурда боштук-
ту сезишет. 

Мунун абдан белгилүү мисалы – Microsoft компа-
ниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтстин тагды-
ры. Ал өзүнүн фондун башкаруу үчүн Microsoft 
компаниясынан кетип жаткандыгын жарыя-
лаганда, ал отставкага кетип жатпагандыгын, 
жөн гана өзүнүн артыкчылыктарынын тарти-
бин өзгөртүп жаткандыгын ачык билдирди. 
Өзүнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жасаган 
изилдөөчү иш сапарларынын жардамы менен 
ал азап чегип жана өлүп жаткан адамдарды 
көргөн – ал муну таптакыр унута алган эмес. Ал 
программалык куралдар канчалык баалуу болсо 
да аларды көбүрөөк түзүүгө көмөктөшүүгө ка-
раганда СПИДдин жана безгектин вакцинасын 
иштеп чыгууга жардам берүү менен же медици-
налык кызматтардан пайдаланууга көбүрөөк 
жол ачуу менен дүйнө жүзүнө көбүрөөк жардам 
бере аларын көргөн. Көптөгөн адамдар ушун-
дай эле жыйынтыкка келишет. Бул – өзүнчө бир 
ааламдык ойгонуу. 

Бардык мүмкүн болгон артыкчылыктары менен төрөлгөн, 
мыкты билим, кеңири тажрыйба алган, өзүнө толук ишен-
ген көп адамдар бар, алар ишкер болушпайт. Аларды бул 
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нерсе кызыктырбайт. Ишкерлерди баарынан дагы өзүнүн 
кыялын ишке ашыруу таасирлентет. Башка адамдар башка 
нерселерден – балким өз ара мамилелерден же окутуу же 
музыка жазуудан кыйла канааттанышат. 

Ошондой эле ар кандай деңгээлдеги ишкерлер бар. Айрым 
адамдар кичинекей ишканаларды түзүшөт, кимдир-бирөө 
орто, айрымдары чоң бизнес-түзүмдөрдү жаратышат. Айыр-
масы алар үчүн жашоодо алар канчалык чоң кыялдарга ба-
тышарында жана бул жолдо алар кайда токтоп жатышкан-
дыгында. Сөзсүз түрдө бүткүл дүйнө жүзүндө миллиондогон 
микро ишкерлер кол тие элек, пайдаланыла элек дараметке 
ээ экендиги талашсыз. 

Ишкерлер алар команда катары өз-өзүнчө жасай албаган 
нерсени жасай ала турган ар кандай таланты бар жана 
жөндөмдүүлүктөргө ээ болгон адамдарды бирге топтой 
алууга жөндөмдүү экендигине карата ийгиликке жетишет. 
Ишкерлер – бул эпицентрлер же магниттер, алар – уюштуру-
учу күч. Кайсы гана болбосун маанилүү өзгөрүүлөрдү ишке 
ашыруу үчүн бирге иштей турган көп колдор талап кылы-
нат. 

ИННовАцИяЛАрдыН роЛУ

Инновациялардын маанисин толук көлөмдө түшүнүү 
үчүн инновация жана креативдүүлүк (же чыгармачылык) 
түшүнүктөрүн так ажыратуу зарыл. Алар көп учурда сино-
ним болуп эсептелет, бирок иш жүзүндө андай эмес.

Креативдүүлүк — бул чыгуучу идеялардын же 
ойлоп табуулардын өнүгүшү.

Инновация — бул ойлоп табууларды жайылтуу.
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Ишкерлер аныктама боюнча новаторлор болушат, бирок 
(ошол эле учурда кимдир-бирөө бул эки функцияны айка-
лыштыра алса дагы) дайыма эле ойлоп табуучу же түзүүчү 
боло беришпейт.

Грегори Дизот «инновация татыктуу максатка 
жетишүүнүн жаңы жана кыйла натыйжалуу ыкмаларын 
түзүүнү камтыйт” деп кыялданган. Социалдык ишкердик 
тармагында “татыктуу максат” чыгармачылык идеядан 
турат. йозеф Шумпетер инновациялардын беш түрүн анык-
таган, ал эми Диз дал ошол социалдык ишкерликке окшогон 
дагы эки түрүн кошкон:

1) Жаңы продуктуларды же кызматтарды түзүү жана 
рынокко алып чыгуу (социалдык ишкердиктеги про-
граммалар же долбоорлор). Маселенин мындай кою-
лушу дегиңкиси креативдүүлүк менен инновациянын 
ортосундагы чек араны жууп кетет. 
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2) Өндүрүштүн жаңы процесси же рынокту өкүм сүргөн 
продукт, кызмат, программа же долбоор менен таа-
ныштыруу. Мисалы өткөн кылымда АКШнын өкмөтү 
аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө турак-жай комплек-
стерин куруп, андагы квартираларды ижарага бе-
рип, кол жетерлик турак-жай менен камсыздаган. 
HabitatforHumanity долбоору аз камсыз болгон үй-
бүлөлөр ыктыярчылардын жардамы менен өзүнүн 
жеке үйлөрүн кура ала турган жаңы модель менен 
тааныштырган. 

3) Иштеп жаткан продуктуну, кызматты, программалар-
ды же долбоорду жаңы же буга чейин көңүлдү бур-
дурбаган рынокко алып чыгуу. Мухаммад Юнус микро 
насыя идеясын түзгөн учурда, алгач аны өзүнүн меке-
ни – Бангладештеги майда ишкерлер менен иштөөдө 
жайылткан. Ушундан кийин концепция бүткүл дүйнө 
жүзүнө таркаган. 

4) Эмгек же башка өндүрүштүк ресурстар-
дын жаңы булагын пайдалануу. Нью-йорктук 
GreystonBakeryofYonkers компаниясы ресторан-
дар жана мейманканалар үчүн жогорку сапаттагы 
нандарды өндүргөн нан бышыруучу цехтин ишин 
башкарат. цехте мурда соттолгондор жана башка 
“жалдоого болбой турган” кызматкерлер иштейт. 
Негизги максаты арзан жумушчу күчүн жалдоо эмес, 
жумушсуз адамдарды иш менен камсыздоо (кадимки 
бизнес-моделдин алкагында мындай “кызматкер-
лер” көп учурда жана деги эле көңүлгө алынбайт). 
GreystonBakery компаниясынын өкүлдөрүнүн сөздөрү 
менен айтканда, “биз адамдарды булочка бышырыш 
үчүн жалдабайбыз; тескерисинче, биз адамдарды 
жалдоого мүмкүнчүлүк болушу үчүн булочка бышы-
рабыз”.
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5) Жаңы уюмдук же өндүрүштүк түзүмдү жайылтуу. Ко-
омдук өнүгүү банктары – бул өзүнүн коммерциялык 
туугандарына окшош келген жеке менчик банктар. 
Бирок алар эсептерди тейлөөнү же депозиттик уяча-
ларды ижарага берүүнү сунуштабайт. Мунун ордуна 
алар өзүнүн инвесторлоруна депозиттик сертификат-
тарды сатышат жана өзүнүн уюмдарынын өнүгүүсү 
үчүн эң эле ар кандай ыкмалар менен күч жумшашат. 
Адатта алар кадимки банктар үчүн өзгөчө кызыкчы-
лык туудурбаган долбоорлорго инвестиция салышат 
(мисалы, ар кандай социалдык жактан аялуу коом-
дорго таандык анча чоң эмес компанияларды түзүү 
же жакырларга жардам берүү). Мисалы, ушундай бир 
банк кары-картаңдардын үйүнүн начарлап кеткен 
чатырын кайра курууга көп суммадагы карыз берген.

6) “Керектөөчүлөрдү” же максаттуу пайда көрүүчүлөрдү 
тартуунун жаңы ыкмаларын жайылтуу. Нью-йоркто 
салыштырмалуу түрдө жаңы коммерциялык эмес 
BlueSkies социалдык долбоору өнүгүп жатат. Долбоор 
өзүнүн аймагында социалдык кызматтар тармагын-
дагы программалар тууралуу маалыматты алуу үчүн 
Интернетти пайдаланат, бул билдирме берүү процес-
син жөнөкөйлөтөт.

7) Каржылоонун жаңы моделдерин пайдалануу. Биз 
айтып өткөндөй, коммерциялык эмес социалдык 
долбоорлорду каржылоо барган сайын кирешеге чоң 
көңүл бурган салттуу филантропикалык булактардан 
сейрек көз каранды.
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КАржыЛоо КөйГөйҮ

Дэвид Борнштейндин пикиринде, социалдык ишкерлер 
үчүн негизги тоскоолдук адамдарга биринчи класстагы 
уюмдарды курууга жардам бере турган өсүү максаттарына 
рационалдуу бөлүштүрүлгөн каржылоонун жетишпестиги 
болуп саналат. 

Көпчүлүк ири компаниялар капиталдын рынокторунда 
каражаттарды – заемдук капитал же акцияларды чыгаруу 
менен тартууга жөндөмдүү. Бирок коммерциялык эмес уюм-
дарды башкарган социалдык ишкерлер адатта көптөгөн ка-
ражаттарды аларга анча көп эмес көлөмдө кыска мөөнөттө 
бөлүп берүүчү ар кандай фонддордун гранттары түрүндө 
тартууга мажбур болушат. Каржылоо ушундай бөлүктөргө 
бөлүнгөндүктөн, социалдык ишкерлер жыйынтыгында 
өзүнүн убактысынын 80 пайызын уюмун түздөн-түз башка-
рууга жумшоонун ордуна каражат топтоого коротушат.
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“Социалдык ишканаларды” башкарган социалдык ишкер-
лер ушундай эле көйгөйлөргө – бир эле учурда социалдык, 
жаратылышты коргоо жана экономикалык кирешелерди 
максималдаштырууга умтулган компанияларга багыттал-
ган өсүүнүн муктаждыктарына капитал жеткирүүчүлөрдү 
издөөдөгү кыйынчылыктарга туш болушат. Бул көйгөйдүн 
кесепети өтө таланттуу адамдарды жалдоодогу жана кармап 
калуудагы кыйынчылыктар болуп саналат. Дагы бир тоско-
олдук – бул бир жактан социалдык ишкерлер жана экинчи 
жактан коммерциялык ишкерлер жана өкмөттөр тарабынан 
эки тараптуу байланыштын жоктугу. 

СоцИАЛдыК ИШКердИКтИН ИдеяЛАрыН 
ИЛГерИЛетҮҮ

Социалдык ишкердикти колдоого боло турган жана колдоо 
зарыл болгон көп баскычтар бар. Социалдык ишкердиктин 
ааламдык максаты – абдан көп адамдар айланасынан көрүп 
турган көйгөйлөрдү чечүүдө өзүнө ишенген, тажрыйбага 
жана каалоого ээ болгон коомчулукту курууга жардамдашуу. 
Социалдык ишкердиктин эң эле маанилүү сапаттары – бул 
биргелешип иштөөгө болгон жөндөмдүүлүк жана көп нерсе-
ни өзгөртүүгө боло тургандыгына өжөр ишеним – эмпатия 
(кошо тынчсыздануу), адамдардын аракеттенүүсүнө түрткү 
берүү.

Жаштарда өзүндө ушул сапаттарды тарбиялоого мүмкүндүк 
берүүчү, алар ушул процесстин катышуучусу экендигин 
сездирүүчү, өзүнүн этикалык алкактар менен байланышкан 
күчүн сезүүгө тажрыйба алышы үчүн билим берүү система-
сын жакшыртуу зарыл. Бул билим берүүнүн фундаментал-
дык максаттарынын бири болууга тийиш. Дэвид Борнштейн 
балада анын алдында келип чыккан көйгөйлөрдү чечүүнүн 
жолун активдүү изденүү тажрыйбасы пайда болору менен 
мындай бала коомдогу пассивдүү байкоочу болбойт: “Ал 
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дайыма “Эмне үчүн биз бул маселени чече албайбыз?” деген 
суроону берет жана ал кайда барса дагы өзүнүн айланасына 
чыгармачыл бузуу толкундарын түзүп турат” деп эсептейт.

“Биз мындай тажрыйбаны ар бир мектептин жана ар бир 
колледждин окуу пландарына киргизе алмакпыз. Биз социал-
дык ишкердиктин тармагын кыйла көрүнүктүү кылуу үчүн 
ЖМКлардын күчүн колдоно алмакпыз. Кыйла алга жылган 
деңгээлде социалдык ишкерлер каржылык жана түзүмдүк 
колдоонун ар кандай формаларына – жаңы мыйзамдарга, 
капиталдын азыраак бөлүктөргө бөлүнгөн жана кыйла раци-
оналдуу рынокторуна, өкмөт, бизнес жана илимий коомчулук 
менен кыйла бекем байланыштарга муктаж. Бул кичине гана 
чыгармачыл башталышы бар жана оң маанисинде ченемдер-
ден чыгуу жаккан кайсы гана адам үчүн болбосун чоң эмгек”. 
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