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 Киришүү. Бюджеттөө - бизнес процесстерин башкаруу максатында 

болжолдонгон жана алынган экономикалык көрсөткүчтөрдү талдоо жүргүзүүгө 

мүмкүндүк берүүчү жоопкерчилик борборлору жана  бизнес сегменттери боюнча 

коммерциялык уюмдун ресурстарын жана ишинин натыйжалуулугун кыска мөөнөттүү 

пландаштыруунун, эсепке алуунун жана контролдоо тутуму.  

Макаланын максаты - бюджеттөө түшүнүгүнүн маанисин жана негизги 

аныктамаларын карап чыгуу. Максаттын негизинде контролдоо ишинин негизги 

милдеттерин карап чыгуу. Аларга төмөнкүлөр кирет: 

• бюджет түзүүнүн концепциясын, максаттарын, функцияларын жана принциптерин 

изилдөө; 

• ишканада бюджеттик процесстин этаптарын талдоо. 

Адабияттар талкуусу. Изилдөөнүн теориялык жана методологиялык негизин 

финансы, башкаруу эсеби боюнча ата мекендик алдыңкы окумуштуулардын эмгектери 

түздү: Карпов А.В. [6,9], Савчук В.П. [10],  Добровольский Е.И. [5] , Тилов А.А. [8]  

жана башкалар. 

Ишканадагы бюджетти, түзүү жана аны жаны заманбап технологиялар 

жардамында өнүктүрүү жолдору Анишин В.М. ж.б. [1] , жана аларды компьютер 

аркалуу жүргүү Новак Б. [7]  тарабынан каралган. 
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 Ишканада бюджетти тузуу жана чыгашаларды контролдоо, ал эми уюмдарда 

бюджеттештирүү жана чыгымдарды көзөмөлдөө, контролдоо Красова О.С. [3] , 

Виталкова А.П., Миллер, Д.П. [4]  пособияларында кеңири келтирилген. 

 Компанияны өнүктүрүүнүн стратегиялары жана тактикасы жана анын бизнес 

планын түзүү Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. Лапыгин [2] тарабынан жазылган. 

Актуалдуулугу. Ишкананы башкаруу ишкананын финансылык 

пландаштыруусусуз, ошондой эле иштелип чыккан финансылык пландардын 

аткарылышын контролдоосуз мүмкүн эмес. Демек, ийкемдүү башкаруунун негизги 

куралы жана ишенимдүү маалымат менен камсыз кылуу үчүн кызмат кылуучу 

бюджетти түзмөйүнчө ишкананын ишинин натыйжасын пландаштыруу жана 

мониторинг жүргүзүү мүмкүн болбой калды. Ал белгилүү бир финансылык 

маалыматтар түрүндө пландаштыруунун жана контролдоонун натыйжаларын 

чагылдырат. 

Маселенинин чечилиши. Изилдөөнүн жыйынтыгы. Пландоо, контролдоо 

менен бирге келечекте аткарыла турган иш-аракеттерди аныктоо процесси 

башкаруунун маанилүү функцияларынын бири болуп саналат. 

Пландаштыруу системасы, адатта, бир нече баскычка ээ. 

Биринчиси - стратегиялык пландоо. Ишкананын стратегиясы – бул ишкананын 

миссиясы жана идеологиясы менен аныкталган узак мөөнөттүү максаттарынын 

системасы, ошондой эле аларга жетүүнүн эң эффективдүү жолдору. Ишкананын 

идеологиясы жана стратегиясы анын саясаты аркылуу ишке ашат. 

Стратегиялык максаттарга жетүү көп убакытты, кээде ондогон жылдарды талап 

кылышы мүмкүн. Ошону менен бирге жекече жеке тактикалык милдеттер анын 

өнүгүшүнүн ар бир этабында чечилүүгө тийиш. Алдыга коюлган милдеттердин 

аткарылышын камсыз кылуу үчүн 5-10 жылга бизнес-пландарды иштеп чыгуу зарыл. 

Бюджетти пландаштыруунун маңызы - уюмдун чыгашаларынын жана 

кирешелеринин ар бир статьясы үчүн жоопкерчиликти белгилөө. Уюмдун финансылык 

туруктуулугу үчүн бюджетти түзүү эң чоң мааниге ээ. Эгерде уюмдун иштөө шарттары 

тездик менен өзгөрүп жатса, анда, эреже катары, үзгүлтүксүз бюджеттөө ыкмасы 

(прокат бюджеттөө) колдонулат. Бюджеттердин жардамы менен пландоо 

тапшырмаларын конкреттештирүүге жетишилет. 

Бюджеттерди иштеп чыгууда жана аткарууда төмөнкү чектөөлөрдү эске алуу 

керек. Оперативдүү (кыска мөөнөттүү) пландаштыруунун ажырагыс бөлүгү катары 

бюджетти түзүү уюмдун стратегиялык, маркетингдик жана башка максаттарына 

шайкеш келиши керек. Аны колдонуунун зарыл шарты маалыматтык технологияларды 

колдонуу болуп саналат. Мындан тышкары, бул системада уюмдун жана тармактын 

өзгөчөлүктөрүн эске алуу керек. 

Бюджетти пландаштыруу төмөнкү милдеттүү принциптерге негизделет: 

биримдик, үзгүлтүксүздүк, ийкемдүүлүк жана тактык. 

Мазмуну боюнча бюджет - бул уюм тарабынан белгиленген форматтагы, 

белгилүү беренелерди жана белгилүү бир мезгилге пландаштырылган көрсөткүчтөрдү 

камтыган финансылык документ. 

Бюджетти түзүү биринчи кезекте башкаруунун эң маанилүү эки функциясын: 

пландоо жана контролдоону ишке ашырууга көмөктөшөт. 

Бюджет түзүү үч негизги функцияны аткарат. 

 Пландоо функциясы. Бул өзгөчөлүк абдан маанилүү болуп саналат. Бюджетти түзүү 

компания ичиндеги пландаштыруунун негизи болуп саналат. 

 Бухгалтердик эсеп функциясы. Бюджеттик башкаруу да эсепке алуу үчүн негиз болуп 

саналат. Бухгалтердик эсеп системасы бөлүм, продукт, соода аймагы же алардын 

айкалышы боюнча так фактыларды көрсөтүшү керек. Ишканада бюджеттештирүүнүн 

аркасында так маалымат алууга, белгиленген максаттарды ишкананын иш жүзүндөгү 

натыйжалары менен салыштырууга болот. 
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 Башкаруу функциясы. Бюджетти пландаштыруу иш-чараларда бюджетте күтүлгөндөн 

четтөөлөрдү аныктоого жана туура иш-аракеттерди жасоого мүмкүндүк берет. 

 Бюджеттин негизги функцияларын төмөнкүчө бөлүп кароого болот: 

 уюмдун максаттарына жетүү үчүн операцияларды пландаштыруу; 

 жоопкерчилик борборлору жана алардын жетекчилери тарабынан пландын 

аткарылышын баалоо үчүн негиздерди иштеп чыгуу; 

 менеджер окутуу. 

Бюджет - бул финансылык жана операциялык максаттарда уюмдун негизги 

максаттарын билдирген иш-чаралардын жана программалардын (активдер, 

милдеттенмелер, кирешелер жана чыгашалар боюнча түзүлгөн) сандык планы. 

Бюджеттештирүү деп, алдыга коюлган финансылык максаттарды эске алуу менен 

компаниянын ишмердигин сыпаттоого жана структуралаштырууга мүмкүндүк берүүчү 

өз ара байланышкан функционалдык (операциялык, финансылык) бюджеттердин 

жыйындысы катары жалпы бюджетти түзүү процесси түшүнүлөт. 

Бизнес-пландын негизин компаниянын отчетторун финансылык талдоо түзөт, ал 

эми бизнес-планды түзүүнүн негизги куралы бюджетти пландаштыруу болуп саналат. 

Бизнес-планды түзүү ишкананын ички башкаруу системасына таасирин тийгизет, 

анткени ал максаттарды коюунун, аларды практикалык ишке ашыруунун 

ыкмаларынын, финансылык, материалдык жана эмгек ресурстарын байланыштыруунун 

негизинде иштелип чыгат. 

Бизнес-пландардын классификациясы сүрөттө көрсөтүлгөн диаграмма түрүндө 

берилиши мүмкүн сүрөт 1. 

 

  
 

Сүрөт 1. Бизнес-пландардын типологиясы, бизнес объектилери. 

 

 

Бюджетти түзүүнүн максаты - уюмдун финансылык-экономикалык 

натыйжаларын пландаштыруу жана эсепке алуу. 

Бюджеттер менен иштөөнүн ыңгайлуулугу үчүн алар иштин түрлөрү боюнча же 

финансылык жоопкерчилик борборлору боюнча жалпыланган. Кеңири мааниде 

бюджеттерди төмөнкүдөй классификациялоого болот: 

- мөөнөттүү бюджет - 1 ай, 1 квартал ж.б. мөөнөткө түзүлөт; 

 БИЗНЕС- 

 ПЛАН 

Бизнес- 

сызыгы 

Мекеме 

оркундотуу 

Атайын муноз 

-Продукталар 

-Жумуш 

-Тейлоо 

-Техникалык чечим 

-Кызыкчылык колдоо 

-Финансылык онугуу 

-Стратегиялык онугуу 

-Кошулуу 

-Болуу 

-Кымчылуу 

-Эмиссия баалуу кагаздары 

-Баалуу кагаздар базарында иш 

-Социалдык проектилер 

-Политикалык проектилер 
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- келечектүү бюджет. Ал бир жылдан ашык мезгилге ишкананын жалпы өнүгүүсүн 

пландаштыруу үчүн түзүлөт. 

Бюджеттер бюджеттик процесстин инструменттери болуп саналат. Бюджеттердин 

түрлөрү 2-сүрөттө көрсөтүлгөн. 

Өндүрүш бюджети продукциянын өздүк наркын түзөт. Жалпы уюштуруу 

(башкаруу жана коммерциялык) чыгашалар өндүрүштүк чыгымдарды толуктап, 

сатуунун жалпы наркын түзөт жана негизги бюджеттерди: кирешелер жана чыгашалар 

бюджетин, акча каражаттарынын кыймылынын бюджетин, балансты түзүүгө кызмат 

кылат. 

Бюджетти иштеп чыгуу негизги этаптарды камтыйт: 

- көйгөйдү баяндоо жана бюджеттин долбоорун иштеп чыгуу үчүн баштапкы 

маалыматтарды чогултуу; 

- чогултулган маалыматтарды талдоо жана жалпылоо, ишкананын чарба-лык ишинин 

далилдүү көрсөткүчтөрүн эсептөө, бюджеттин долбоорун түзүү; 

- бюджеттин долбоорун баалоо; 

- бюджетти бекитүү. 

Бюджеттердин негизги форматтарынын негизги форматтарын иштеп чыгууда 

төмөнкүдөй негизги талаптар колдонулат: 

- мазмуну боюнча бюджеттер максималдуу, финансылык эсептин эл аралык 

стандарттарына ылайык келүүгө тийиш; 

- структурасы боюнча бюджеттер бухгалтердик эсептин ата мекендик формаларына 

мүмкүн болушунча жакын болушу керек; 

- чыгашалардын өзүнчө статьялары катары сатуунун көлөмүндөгү үлүшү 1%дан кем 

эмес болгон чыгашалардын түрлөрү пайда болушу керек. 

Бюджеттик жөнгө салуунун аныктамасы. Бул этапты ишке ашыруунун 

жүрүшүндө төмөнкүлөр аныкталат: бюджеттик мезгил, Борбордук федералдык округга 

бюджеттик отчеттуулукту берүүнүн мөөнөттөрү, бюджеттерди координациялоо, тактоо 

жана консолидациялоо тартиби. 

Бюджеттик жөнгө салууну куруу процессинде бюджеттик мезгил маанилүү роль 

ойнойт, башкача айтканда, бюджеттер түзүлүүчү, такталган жана алардын аткарылышы 

контролдонуучу мезгил. минималдуу бюджеттик мезгил - бюджеттик мезгилдин 

(квартал, ай, декада ж.б.) өлчөм бирдиги. 

Бюджеттик процессти уюштуруу. Бюджеттик процесстин катышуучуларынын 

тизмеси жана алардын өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби аныкталат; алардын ортосунда 

милдеттер жана функциялар бөлүштүрүлөт. Уюштуруу-башкаруу документтери да 

иштелип жатат. 

Финансылык эсептерди автоматташтыруу. Ишканада финансылык 

пландаштырууну автоматташтыруу үчүн программалык камсыздоону тандоо жана 

адаптациялоо. 

Ишкананын системасын куруу менчик ээсинин жеке максаттарын жана уюмдун 

максаттарын балансташтырууга багытталышы керек. Уюмдун ээси уюмдун 

кызыкчылыгы үчүн мүмкүн болуучу каржылык жоготууларга даяр болушу керек. 



Известия ОшТУ, 2022 №1 31 

 

 
Сүрөт 2. Уюмдун бюджеттеринин типтүү классификациясы. 

 

Корутунду. Башкаруу эсеби уюмду башкарууда колдонулган ишкердик иш-

аракеттер жөнүндө маалыматты аныктоо, өлчөө, топтоо, талдоо, иштетүү жана 

жеткирүү үчүн колдонулат жана уюмдун ичиндеги чыгымдарды жана натыйжаларды 

пландаштыруу, баалоо жана контролдоо үчүн кызмат кылат. Башкаруу эсепке алуу 

уюмду башкарууга оптималдуу чечимдерди кабыл алууга жардам берүү үчүн иштелип 

чыккан, продукт иштеп чыгуу стадиясында, бааны негиздөө, маркетинг, продукт 

ассортименти, ж.б. 

Финансылык пландоодо бөлүштүрүү жана контролдоо функциясы катары 

каржынын ролу көрүнүп турат. Ошол эле учурда каржылык пландаштыруу ишкананын 

финансылык-чарбалык ишмердүүлүгүн пландаштыруунун жалпы системасынын бир 

бөлүгү болуп саналат. Финансылык пландаштыруу бизнести пландаштыруунун 

элементтеринин бири болуп саналат. 

Негизги 

бюджеттер 

Киреше - Чыгаша 

бюджети 

Акча жургузуунун 

бюджети 

Эсеп балансы 

Сатуу бюджети 

Даяр продукциялар 

запастар бюджет ии 

Ондуруштук   

бюджет 

Башкаруудагы чыгыша 

бюджети 

Коммерциялык 

чыгышалар бюджети 

Коммерциялык 

чыгышалар бюджети 

Коммерциялык 

чыгышалар бюджети 

 

Ондуруштук  бюджет 

Туз материалдык 

чыгышалар бюджети 

Туз материалдык 

чыгышалар бюджети 

Накладдык чыгашалар 

бюджети 
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Бизнес-план - бул ишкана долбоорго болгон мамилесин аныктаган документ. Ал 

уюмду өнүктүрүүнүн деталдуу, узак мөөнөттүү планы түрүндө түзүлөт. Бизнес-план 

иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу жана уюмдун бизнес долбоорун каржылоо 

боюнча иштерди уюштуруу жана координациялоо үчүн кызмат кылат. 

Бюджеттик система ишканада кабыл алынган бюджеттик формалардын бардык 

көрсөткүчтөрүн эсептөөнүн тартибин жана схемасын аныктайт. Финансылык-

экономикалык эсептөөлөр колдонулган ар кандай уюмда сөзсүз түрдө бюджетти түзүү 

үчүн белгилүү бир финансылык моделди колдонот. Демек, бюджеттик система 

пландарды ишке ашыруунун финансылык натыйжаларынын ар кандай варианттарын 

талдоого багытталган деп айта алабыз. Бюджеттик система ошондой эле ишкананын 

финансылык абалын өзгөртүүнүн ар кандай варианттарын талдоону жана дайыма 

өзгөрүп туруучу рыноктук чөйрөдө финансылык туруктуулукту баалоону камсыз 

кылат. 
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