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М.М.АДЫШЕВ АТЫНДАГЫ ОШ ТЕХНОЛОГИЯЛЫК УНИВЕРСИТЕТИНИН 

БУХГАЛТЕРДИК ЖУМУШУНДАГЫ МААЛЫМАТ СИСТЕМАЛАРЫНЫН РОЛУ  

 

Бул макалада Ош технологиялык университетинин бухгалтериясында маалымат 

системаларын колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн кароону сунуштайт.  

 

Негизги сөздөр:ОшТУ,бухгалтерия,бухгалтердик система, маалымат 

технологиялары,атайын система. 

 

INFORMATIONAL ASPECT OF THE DEVELOPMENT POTENTIAL OF THE 

ENTERPRISE 

 

This article examines the impact of information on the potential development of the 

enterprise. Development potential of a company is determined from the position of the law as the 

total development potential. 
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Азыркы мезгилде өнүгүү шартында бухгалтердик жумуштар үчүн маалымат 

технологиялардын чоң ролун ар түрдүү маалымат системалары ойнойт. Базар 

экономикасында ар түрдүү бухгалтердик билимди тез жана аралыкта актуалдаштырууга 

мүмкүнчүлүк берүүчү усулдук маалымат системалары Ош технологиялык университетинин 

бухгалтериясына сунушталанат. Эрежеге ылайык, мындай системалар бухгалтердик эсеп 

аймагындагы журнал жана газета чыгаруучу басмалар менен экономикалык багыттагы 

программалык камсыздоону иштеп чыгуучулар сунуштайт.  

Биздин көз карашта, сунушталган системалар көбүнчө баардык керектүү 

маалыматтарды комплексттүү түрдө камтыбайт, ошондуктан бухгалтер ар түрдүү маалымат 

булактарына кайрылууга муктаж болот[1-5].  

Биздин оюбузча, “типтүү бухгалтерия” үчүн баардык талаптарды камтып туруучу 

бирдиктүү усулдук маалыматтар ситемасын иштеп чыгуу зарыл. Бул система, жалан гана ар 

тараптуу предметтен толукталган жана актуалдуу гана болушу жетишсиз, ал үчүн Ош 

технологиялык университетинин экономикалык тараптан максаттуу болушу керек.  

Бухгалтердин (ошондой эле окуу жайдын башкармалыгынын) заманбап талаптарын 

эске алып, усулдук маалымат системасы (УМС) төмөнкү критерийлерге жооп бериши керек: 

Материалдык бүтүндүгү жана толуктугу.УМС бухгалтердик эсеп жана 

салыксалуубоюнча жеткиликтүү көп сандагы материалдарды (макалаларды) камтууга 

тийиш. Системанын усулдук материалдары предметтик бүтүндүгүнө ээ жана аталган 

жогорку окуу жайда бухгалтердик эсепти алып барууда баардык типтүү бөлүктөрүн 

каптоочу болууга тийиш.  

Ишенимдүүлүк. Маалымат системаларынын материалдары ишенимдүү болууга 

тийиш. Анын ишенимдүүлүгү мыйзам чыгаруучу палата, министрликтердин жана 

ведомстволордун катарында жана башка ушул сыяктуу шилтемелер менен бекилиши 

мүмкүн. Макалалардагы автордук пикир ачык айкын белгиленип жана системанын 

колдонуучуларын бүдөмүктө калтырбоо керек.  

Универсалдуулук. УМС көп тараптуу колдонуучуларга багытталып, түзүлгөн система 

бир ишканага тиешелүү түрдө адистештирилген болбошу керек. 
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Жогорку кесиптик деңгээли. Маалыматтар системасынын материалдары тиешелүү 

мекеменин бухгалтерине багытталыш керек, анткени окутуу максатында эле эмес, дайыма 

өзүнүн практикалык иш-аракетинде колдонот. 

Материалды сунуштоонун жеткиликтүүлүгү. Маалыматтар системаларынын 

материалдары профилдик билими бар, ошондой эле бухгалтердик эсептин жана салык 

салуунун негиздерин билген колдонуучуга түшүнүктүү болушу зарыл. Макалалар 

жеткиликтүү тилде жазылып, ашыкча маалыматтар менен толуктоонун кереги жок. Мүмкүн 

болушунча макала окуп үйрөнүү үчүн көп убакыт талап кылбаган кыска жана мазмундуу 

болууга тийиш. 

Пайдалануунун ыңгайлуулугу. Усулдук маалымат системасы так структуралык 

түзүлүшкө ээболууга тийиш. Ал ыңгайлуу жана кенен, издөөгө мүмкүнчүлүгү бар болуп, 

пайдалануучу керектүү материалды кыйынчылыксыз табуусу керек. Система менен иштөө 

үчүн кошумча даярдыкты талап кылбашы керек. Системанын интерфейси ыңгайлуу, 

интуитивдүү, кыстармаларды түзүүчү, башка колдонуучуларга шилтемелерди жиберүүчү, 

керектүү материалдарды басмадан чыгаруу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ болуусу керек.  

Практикалык баалуулук. Бухгалтердик эсеп жана салыксалуунун мисалдары 

практикада колдонулуучу болуп, материалдары төмөнкү маалыматтарды камтышы зарыл: 

практикада колдонуучу жагдайды; көбүнчө бухалтерлерден суроо пайда кылуучу жагдайды 

жана ар түрдүү жагдайларды. 

Макалалар бухгалтердик эсеп жана салыксалуу аймагындагы бухгалтердик эсепти 

колдонуучу, эсеп маселеси боюнча кеңеш берүү сферасындагы чоң практикалык 

тажрыйбасы бар эксперттер тарабынан жазылышы зарыл. 

Бухгалтерлердин басымдуу көпчүлүгү күнүмдүк жумуш үчүн бухгалтердик эсеп 

жүргүзүүдөгү программаны колдонушат, ошондуктан маалыматтар системасында 

белгиленген программанын жардамы менен бул же тигил жагдайды эсепте чагылдыруучу 

маалыматты камтып турушу жөндүү.  

Эсептик программадагы бухгалтердик жагдайларды каттоонун өзгөчөлүгүн сыпаттоочу 

макалалар, теориялык аспектилерде, биздин көз караш боюнча, УМСтин практикалык 

баалуулугун маанилүү көтөрөт.  

Актуалдуулугу. УМС материалдары актуалдуу болуп, басылган датасын камтуусу 

зарыл, анткени колдонуучу канчалык актуалдуу маалымат алып жаткандыгын баалай 

билиши керек. 

Системада колдонуучу биле турган төмөнкү жаңылыктардын тизмеги болуусу жөндүү: 

мыйзам чыгаруучу палатанын жаңылыктары, бухгалтердик эсеп жана салыксалуу 

аймагындагы окуялар (чоң семинарларда, конференцияларда ж.б.), маалыматтар 

технологиясынын аймагындагы техникалык жаңылыктар (жаңы сайттар, жана Интернет 

тармагындагы сервистер, программалык эсептерди иштеп чыгуу ж.б.), бухгалтердик эсепке 

байланыштуу окуялар[1-3]. 

Колдонуу үчүн жеткиликтүүлүк. Эрежеге ылайык бүгүнкү күндө УМС, 

колдонуучуларга электрондук түрдө сунушталат. Кагаз түрүндө журналдар, газеталар жана 

китептер гана колдонулат. Ошентсе да азыркы учурда альтернативдүү электрондук түрдө 

тартууланбаган журнал, газета, китепти табуу кыйын. Көпчүлүк колдонуучулар кагаз 

түрүндөгү вариантты окууну каалагандыгы, үйрөнгөн адаты боюнча же болбосо техникалык 

мүмкүнчүлүгүнүн чектелгендиги менен белгиленет. Ошондой эле электрондук түрдө 

сунушталган УМС, ар түрдүү маалымат сактоочу жана маалымат алып жүрүүчү каражаттар: 

компакт-диск, маалымат ташуучу (“флэшка”) аркылуу сайтка жеткиликтүүлүк сунушталат.  

Интернет тармагындагы сайтка мүмкүнчүлүк алуу, аны колдонуунун оптималдуу 

варианты болуп эсептелет, анткени аны каалаган компьютерден окуу мүмкүнчүлүгү бар 

(логин жана паролду билүү жетиштүү), жана система дээрлик күнүгө жаңылана алат, анда 

маалымат ташуучу компакт-диск же “флэшка” айына бир-эки жолу жаңылануучу нерсе. 

Кыргызстанда интернет колдонуудагы техникалык чектер кенири таркатылган, 

ошондуктан колдонуу үчүн оптималдуу жеткиликтүү деп бир эле учурда эки маалымат 
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ташуучуну айтсак болот: Интернет тармагындагы сайт жана компакт диск (“флэшка”) 

маалымат системасын эсептейбиз.  

 Жеке консультациялардын мүмкүнчүлүгү. Кээ бир учурда бухгалтер маалыматтар 

системасынан өзгөчө “Өзүнүн жагдайын” издейт, бирок анын эч жерде көрсөтүлбөгөн 

жекече нюанстары бар. Мындай учурда бухгалтерге анын проблемасы боюнча тиешелүү 

адистен (консультант, юрист, аудитор) жекече консультация талап кылат. Эгерде УМС 

колдонуучуга ушул сыяктуу адистерден консультация алуу мүмкүнчүлүгүн сунуштаса, анда 

бул маалымат системасынын маанилүү пайдасы болуп эсептелет. 

Тескери байланыш. Маалымат системасынын көпчүлүк колдонуучуларына 

системанын иштеп чыгаруучулары менен өз ара байланыш кызык жагдайды түзүшү мүмкүн, 

анткени системанын каталары жөнүндө айтып туруу, алкыш айтуу же ыраазычылык 

билдирүү, маалыматтар системасында жок кызыктуу жагдайды көрүүнү сунуштоо, 

каалагандай заманбап маалымат системасына тескери байланыш мүмкүнчүлүгүн берүүгө 

тийиш.  

Экономикалык максаттуулугу. Эң негизги критерийлердин бири болуп маалыматтар 

системаларынын баасы эсептелет. УМС канчалык жакшы болбосун, аны сатып алуучу окуу 

жайдын жетекчиси, ал системаны сатып алууга жана кийинкиликте колдонууга кеткен 

чыгымдардан келип түшкөн пайдасын салыштырмалуу түрдө карап чыгуусу зарыл. Эрежеге 

ылайык, маалыматтар системасына кеткен чыгым системанын өзүнүн баасынан, ошондой 

эле анын күзөтүү баасынан ашуусу зарыл. Маалыматтар системасынын өздүк баасы 

колдонуучуга жеткиликтүү болгон маалыматтын көлөмүнөн (маалымат блокторунан) көз 

каранды. Бул себептен системаны иштеп чыгууда ар түрдүү тарифтүү пландарды 

сунуштоого болот. Андан сырткары системанын баасы, колдонулуучу жумушчу оорундун 

санынан көз каранды. Күзөтүү баасы көбүнчө ай сайын төлөө түрүндө абонементтик негизде 

сунушталат. 

Маалыматтар системаны колдонуунун экономикалык натыйжалуулугун баалоого 

болот, анткени МТ-долбоорун киргизүүдө экономикалык эффектти аныктоо үчүн, 

колдонуучу белгилүү усулдарды пайдаланышы керек.  

Айрыкча МТ-долбоордо инвестицияны аныктоочу үч негизги финансылык усулдар 

колдонулат.  

- NPV (Net present value) – таза келген киреше же таза алынган баа. 

- IRR (Internal rate of return) – кирешенин ички нормасы же рентабелдүүлүктүн ички 

нормасы. 

- Payback – инвестициянын акталуучу мөөнөтү. 

Инвестициялык долбоорго карата классикалык кадам, болочок эффекттин баасына 

кандайдыр бир иш аракетин болжолдойт, ошентип: 

- жаңылык киргизүүдө алынуучу пайданын (кампадагы каражаттардын азайуусу, анын 

айландыруусунун тездетүүсү, ишкананын жумушунун жогорулашы ж.б.) мүмкүн болгон 

белгилүү багытын аныктоо; 

- кандайдыр бир башка каражаттарды колдонуп жаткан системаны киргизбей, бул багыт 

боюнча чыгымдардын ыктымалдуу үнөмдөөсүн баалоо; 

- долбоордун жүрүшүндөгү кирешенин элементтерин жана анын түшкөн убактысын 

аныктоо системасын киргизүүдө чыгымдардын ыктымалдуу үнөмдөөсүн баалоо; 

- инвестициялык долбоорлордун классикалык көрсөткүчтөрүнүн жыйындысын эсептеп 

чыгуу (таза алып келинген киреше (NPV (Net present value), кирешенин ички нормасы 

(IRR (Internal rate of return), короткон каражаттын акталуусу (PP Payback period), кошумча 

баа (economic value added (EVA)); 
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- NPV оң маанисинде сезгичтик предметке анализ жүргүзүү, долбоордун бүтүшүнүн 

мөөнөтүн жылдыруу коркунучуна каршылык көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жана 

коромжуларды азайтуу; 

- долбоор менен байланышкан чыгымдарды ар бир бөлүмдүн бюджети менен дал келишин 

аныктоо; 

Ошентип классикалык усулдардын эң чоң тоскоолдугу – ERP- системасын киргизүү 

натыйжасынын эң чокусу экендигине тартыш жоктугун эске алып алар калыптандыруунун 

түз пайдаларын гана эске алышкан. Автоматизация боюнча долбоор канчалык масштабдуу 

болсо, ошончолук түз эмес баскычка карата мүмкүн болуучу кирешенин проценти чоң 

болот. Ишкана аркылуу башкаруу системасын эксплуатациялоонун дүйнөлүк тажрыйбасы 

көргөзгөндөй, негизги пайда алуу экинчи деңгээлдеги натыйжа, кошумча натыйжа, түз эмес 

аймактарда жатат. Аларга төмөнкүлөр кирет: 

- уюштуруудагы өзгөрүлүштөр (милдеттерди жана жоопкерчиликтерди бөлүштүрүү); 

- эффективдүүлүктүн өсүшү жана процесстин регламентациясы (өндүрүштүк жана 

финансылык тартип); 

- бирдиктүү маалымат мейкиндиги (маалыматтардын ишенимдүүлүгү жана 

жеткиликтүүлүгү); 

- каталарды башкаруучу чечим кабыл алуу коркунучун төмөндөтүү; 

- процесстердин, иш кагаздарынын, жыйынтыктоолордун стандартизациясы жана МТ-

системаларды колдоо[3-4]; 

Ошентип, маалымат системасын сатып алуу чечимин кабыл алуу үчүн Ош 

технологиялык университетинин жетекчиси,бухгалтердик эсеп жүргүзүү үчүн маалымат 

системасын калыптандырууда жана сатып алуудан түз жана жандоочу пайдаларын эске 

алышы керек. 
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