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КИРИШҮҮ 

 

Изилдөөнүн темасынын актуалдуулугу. Азыркы мезгилде кызмат 

көрсөтүү тармагы келечектүү жана тездик менен өнүккөн улуттук 

экономиканын чечүүчү тармактарынын бири болуп саналат. Кызмат көрсөтүү 

тармагынын бир бутагы болгон коомдук тамактануу ишканалары калктын 

татыктуу жашоо деңгээлин камсыз кылууда жана мамлекеттин экономикалык 

өнүгүүсүндө өзгөчө орунду ээлеп,  «Таза коом» мамлекеттик стратегиясынын 

эң башкы багыттарынын бири болуп саналат. 

Акыркы учурда республика жана анын региондорундагы коомдук 

тамактануу чөйрөсүн уюштуруу структурасында жана формасында бир топ 

өзгөрүүлөр болду. Бүгүнкү күнү коомдук тамактануу ишканалары интенсивдүү 

түрдө республиканын борборунда өнүүгүдө. Бул жагдай калктын 

кирешелеринин өсүүсүнө жараша болуп, коомдук тамактануу чөйрөсүнүн 

кызмат көрсөтүү сапатынын жогорулашына жана түрдүүлүгүнүн кеңейүүсүнө 

байланыштуу болууда. Коомдук тамактануу секторун өнүктүрүүдөгү мүнөздүү 

өзгөчөлүк адистештирилген улуттук ишканаларды ишке киргизүү жана 

өнүктүрүү, ишканаларды иштетүүгө байланыштуу өндүрүштүк потенциалды 

өнүктүрүү, иш жараянында заманбап инновациялык технологияларды жана 

кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатуу боюнча стандарттарды колдонуу, 

керектөөчүлөрдүн түрдүү жана өсүп жаткан муктаждыктарын белгилүү 

деңгээлде камсыздоо менен коомдук тамактануу секторунун атаандаштык 

жөндөмдүлүктөрүн жогорулатуудагы маанисин чагылдырат.  

Калктын кирешелеринин өсүшү, республикада туризм тармагынын 

өнүгүшү, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн келген туристтердин санынын 

көбөйүшү, мамлекеттин көчмөндөрдүн дүйнөлүк маданият борборуна 

айланышы, сервис тармактарынын анын ичинде коомдук тамактануу  
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ишканаларынын өнүгүшү учурдун талабы болууда. Ушундан улам, коомдук 

тамактануу системасындагы ишканалардын эффективдүүлүгүн жана 

атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатуу, заманбап дүйнөлүк 

стандардарттарга жараша ующтуруу жана башкаруу, тамак-аш коопсуздугу 

жана жогорку деңгээлдеги тейлөө менен камсыздандырууга багытталган иш 

аракеттерди иштеп чыгуу керектелет. Ошондой эле, коомдук тамактануунун 

рыноктук  инфраструктурасын өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттар менен 

камсыздоо, кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатынын жогорулатуу жана аталган 

чөйрөнүн туруктуу жана динамикалуу түрдө өнүгүшү улуттук экономиканын 

өсүп-өнүгүүсүндө мааниси чоң.  

Коомдук тамактануу чөйрөсүнүн теориялык жана практикалык 

маселелери теориялык жана практикалык жактан жетишерлик деӊгээлде 

изилдөөгө алынбагандыгы, диссертациялык иштин актуалдуу экендиги 

аныкталып, бул теманы тандоого түрткү болду.   

Азыркы жашообузда, илим жана технологиянын бардык 

тармактарындагы жетишкендиктер жана алардын өнүгүү прогрессинин 

ылдамдыгы күн сайын үзгүлтүксүз артууда. Иш чөйрөсүндөгү тез өзгөрүлүп 

жаткан шарттар жана атаандаштыктын өсүшүнүн деңгээли, башкаруу 

сферасындагы жаңы нерселердин пайда болушуна чоң түрткү берүүдө. Ошол 

себептен,  коомдук тамактануу ишканаларынын социалдык маанисин 

жогорулатууда, илимдердин негизинде комплекстүү түрдө кайрадан 

жандандыруу керек. 

Тематиканын иштелип чыгуу деңгээли. Коомдук тамактануу тармагы 

мекендештердин жана чет- элдик окумуштуу- адистер тарабынан бааланып, 

илим жана бизнес чөйрөсүндө бул тармакка болгон кызыгуусун тереӊдетти. 

Коомдук тамактануу тармагы өзүнө бир канча тармактарды камтыган татаал 

системаны түзөт.  Тактап айтканда,  айыл- чарба, медицина, туризм жана 
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кызмат көрсөтүү  тармагындагы окумуштуу- адистердин изилдөөлөрү түзөт. 

Бул көйгөйлөр экономика илиминин окумуштуулары кызмат көрсөтүү 

маркетинги, кызмат көрсөтүүнүн сапаты боюнча  маселелер К. Гренрос, А. 

Парасураман, В. Зейтхамл, М. Битнер, Дж. Ратмел, П. Эйглие, Е. Ланжеард, 

Ф.Котлер, К. Лавлок, Аванесова. Г.А, Николайчук, Н. Е. Новаторов Э. В. ж.б. 

изилдөөлөрүндө терең изилденген. Ал эми, жалпы сапат боюнча маселелер 

Э.Деминг, А.Фейгенбаум, Д. Джуран, Г. Тагухи, М.Г. Миронов,  О. В. Аристов 

ж.б. изилдөөлөрүндө кеңири талкууланган. Республикабыздын рынок 

шартында ишканалардын калыптанышы, өнүгүшү жана бул багытта кездешкен 

маселелердин иштелип чыгышы  бир катар ата мекендик окумуштуулардын  А. 

Н. Аюпов, Т. Ш. Абдыров, А. А. Асанова, А. З. Закиров, Дж. А. Мусаева, Ж. Ж. 

Пиримбаев, Э. В. Самигулина, Б. А. Токсобаева ж.б. илимий эмгектеринде 

каралган. Бирок дээрлик илимий иштерде башка тармактардагы ишканалардын 

атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатуу көйгөйлөрү каралган. Ал эми 

коомдук тамактануу рыногунун инфрастуктурасы, ишканаларды иштетүүгө 

байланышкан өндүрүштүк потенциалды өнүктүрүү, сунушталган кызмат 

көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатууга байланыштуу маселелер чечилбеген 

бойдон калып келүүдө. 

Диссертациянын темасынын негизги илимий изилдөө иштери менен 

байланышы. Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү 

министрлиги менен Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин кесиптик билим 

берүү жаатында сапаттуу жумушчу кадрларын даярдоо «САЖУКАД», айыл 

жергесинде мейманкана жана ресторан ишмердүүлүгүн жогорулатууда 

кесиптик билим берүү боюнча Швейцариянын  эл аралык «Хельветас» 

кызматташуу ассоциациясынын,  Германиянын эл аралык кызматташуу 

коомунун  агротуризмди өнүктүрүү боюнча «Кыргызстандагы агротуризм» 

долбоорунун алкагында даярдалды.  
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Изилдөөнүн максаты. Диссертациялык иштин негизги максаты: 

өлкөнүн, анын региондорундагы коомдук тамактануу рыногун өнүктүрүү, 

жөнгө салууну жана келечектүү багыттарын экономикалык нукта негиздүү 

иштеп чыгуу менен теориялык-методологиялык жактан сунуштарын даярдоо. 

Максатка жетүү үчүн илимий иште төмөнкүдөй маселелерди чечүү каралган: 

- коомдук тамактануу ишканаларынын теориялык жактан калыптануу 

өзгөчөлүгүн, өнүгүүсүн жана ишкердик жүргүзүү формалары боюнча ар 

тараптуу изилдөөлөрдү жүргүзүү; 

- коомдук тамактануу рыногун чет өлкөлөрдөгү калыптанган 

тажрыйбаларын ар тараптуу талдоо, алгылыктуу жактарын өлкөдөгү 

ишкердиктин бул түрүнө пайдалануу жагын караштыруу; 

- рынок шартында  республиканын коомдук тамактануу рыногунун 

абалын жана ишканаларды эффективдүү өнүктүрүүгө таасирин тийгизүүчү 

факторлорду аныктоо; 

-  коомдук тамактануу ишканаларында даярдалган тамак-аштардын 

сапатын жана коомдук тамактануу рыногунда сунушталган тейлөө сапатын 

иликтөө;  

- коомдук тамактануу ишканаларында продукциянын сапатын 

жогорулатуу жана эффективдүү ишкердик жүргүзүү формаларына негизделген 

багыттарды иштеп чыгуу. 

Изилдөөнүн предмети жана объектиси. Изилдөөнүн объектиси болуп 

Кыргызстандын коомдук тамактануу ишканалары эсептелет. Изилдөөнүн 

предмети болуп коомдук тамактануу рыногунун калыптанышы, иштеши жана 

өзгөчөлүктөрү, таасир этүүчү факторлор, ошондой эле бул процесстерди 

башкаруу жана жөнгө салуу эсептелет. 

Изилдөөнүн теориялык жана методологиялык негиздери болуп чет 

өлкөлүк жана ата мекендик окумуштуулардын кызмат көрсөтүү тармагы, анын 
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ичинде коомдук тамактануу рыногун өнүктүрүү, калыптандыруу жана анда 

даярдалган кулинардык продукция жана тейлөө сапатын жогорулатуу, 

атаандаштык жөндөмдүлүктөрүн артыруу, коомдук тамактануу рынок 

инфраструктурасын жакшыртуу боюнча илимий эмгектери; маалыматтык, 

эмпирикалык жана укуктук- нормативдик актылары жана өктмөттүн 

токтомдору, КРнын улуттук статистика комитетинин маалыматтары, ата- 

мекендик жана чет өлкөлүк илимий жана мезгилдүү басылмаларда, интернет 

булактарында жарыяланган материалдар болду. 

Изилдөө методдору.  Диссертациялык изилдөөдө чечилүүчү маселелерге 

карата экономикалык- статистикалык, экономикалык- математикалык, 

салыштыруу- аналитикалык , прогноздоо методдору колдонулду. 

Изилдөө ишинин илимий жаңылыгы теориялык жана практикалык 

изилдөөлөрдү жүргүзүүнүн негизинде коомдук тамактануу чөйрөсүн 

эффективдүү өнүктүрүү багытында заманбап продукциялардын сапатын 

башкаруу стандарттарына өтүү иш-аракеттерин жүргүзүү менен  илимий иштин 

жаңылыгын аныктоочу төмөнкүдөй жыйынтыктар алынды: 

- коомдук тамактанууда кызмат көрсөтүүнүн теориялык жактан  

негизделип, ишканалардын иштөө өзгөчөлүктөрү жана эффективдүү 

ишкердүүлүктү уюштуруу формаларын сапаттуу кызмат көрсөтүү 

контекстинде уюштуруунун мааниси  иликтенди; 

- коомдук тамактануу ишканаларын өнүктүрүү максатында чет 

өлкөлөрдөгү калыптанган тажрыйбаларга иликтөө жүргүзүлүп, ишкердик иш- 

аракеттери формаларын тең салмактуу өнүктүрүүдө  чакан бизнести өнүктүрүү 

жактарын республикада колдонуу жагы көрсөтүлгөн; 

-   коомдук тамактануу ишканаларынын өнүгүү деңгээлине комплекстүү  

иликтөө жүргүзүлүп, өнүктүүрүгө таасирин тийгизген факторлор аныкталды;  
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- Бишкек шаарындагы коомдук тамактануу ишканаларында сунушталган 

тамак-аш жана тейлөө сапатынын абалы аныкталып, ишканаларда сапатты 

башкаруу багыттары берилди; 

- коомдук тамактануу рынок инфраструктурасынын шайкештикте 

иштешин жана андан  ары карай өнүктүрүүнүн узак божомолу көп факторлуу 

модель негизинде иштелип чыкты. 

Алынган жыйынтыктардын тажрыйбалык маанилүүлүгү. Алынган 

жыйынтыктар коомдук тамактануу ишканаларынын атаандаштык жөндөмүн 

арттыруу иш- аракеттерин жүзөгө ашырууда, кызмат көрсөтүү сапатын 

жогорулатууда дүйнөлүк стандарттарды колдонуу сунуштары берилген. 

Коомдук тамактануу рыногун өнүктүрүүнүн башкы багыттарын экономикалык 

жактан аныктоодо, стратегиялык маанидеги иштиктүү долбоорлорду 

даярдоодо, ошондой эле ишканалардын кызмат көрсөтүү деңгээлин 

жогорулатуу багытындагы изилдөө иштеринде, «Менеджмент», «Коомдук 

тамактануу ишканаларын уюштуруу жана башкаруу», «Ишкердиктин 

негиздери» ж.б. сабактарын жогорку окуу жайларында окутууда жана окуу-

методикалык комплекстерди даярдоодо көмөкчү материал боло алат. Алынган 

жыйынтыктардын экономикалык маанилүүлүгү. 

Диссертациянын мазмунундагы  методикалык мүнөздөгү жыйынтыктар 

жана сунуштар эл аралык долбоорлорго  киргизилген (киргизүү акты берилген). 

Иштеги жыйынтыкталган сунуштар, коомдук тамактануу ишканаларын 

башкарууда, учурдагы абалын аныктоо жана көйгөйлөрдү натыйжалуу чечүүдө, 

узак мөөнөттүү божомолун даярдоодо кеңири колдонуу мүмкүнчүлүгү менен 

бекемделет. 

Изилдөөнүн жыйынтыгында жактоого алып чыккан негизги 

жоболор төмөнкүлөрдү камтыйт: 
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- коомдук тамактануу рыногунун экономикалык мааниси, калыптануусу 

жана эволюциялык өнүгүүсү, коомдук тамактануу чөйрөсүндөгү ишканалардын 

эффективдүү формалары  жана өнүгүү өзгөчөлүктөрү  аныкталды; 

- чет өлкөлөрдөгү коомдук тамактануу рыногун натыйжалуу иштетүүгө 

багытталган тажрыйбаларга иликтөө жүргүзүлүп, алгылыктуу жактарын 

колдонуу боюнча сунуштар берилди; 

- аталган чөйрөдөгү ишканалардын атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүнө,  

калкка сапаттуу кызмат көрсөтүүгө таасирин тийгизген факторлордун ичинен, 

башкы орун уюштуруучулук, өндүрүштүк жана инновациялык факторуна 

тиешелүү экендиги ырасталды; 

- коомдук тамактануу ишканаларынын кызмат көрсөтүү сапатын 

жогорулатуу жана коомдук тамактануу инфраструктурасын жакшыртуу иш- 

аракеттери, продукциянын сапатын башкарууда алдынкы ыкмаларды колдонуу, 

материалдык-техникалык базаны өнүктүрүү жана жогорку деңгээлдеги 

кесипкөй кадрларды даярдоо  багыттары иштелип чыкты. 

Изилдөөнүн жыйынтыгынын апробациясы. Диссертациялык 

изилдөөнүн жыйынтыктары эл аралык, республикалык жана жогорку окуу 

жайлар аралык илимий-практикалык конференцияларда баяндоо жасалган: 

«Кыргыз Республикасындагы кризистин белгилерин жөнгө салуу социалдык-

экономикалык жана саясаттык аспектилери» (Бишкек ш. / Кыргызстан, 2009-

ж.); «Ишкердүүлүк» III эл аралык конгресс (Бишкек ш. / Кыргызстан, 2011-ж.); 

«Персоналды башкаруу» эл аралык илимий- практикалык конференция 

(Анталья ш. / Туркия, 2011-ж.); International Conference on Eurasion Economies 

конгресси (Алма- Ата ш. / Казакстан, 2012-ж.); «Азыркы коомдун социалдык 

көйгөйлөрү, пайда болуу себептери жана аларды чечүү жолдору» эл аралык 

илимий-практикалык конференция (Жалал- Абад ш. / Кыргызстан, 2013-ж.).  
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Диссертациялык изилдөөнүн жыйынтыктарынын жарыяланышы. 

Диссертациялык ишти даярдоонун жүрүшүндө түрдүү илимий журналдарга 10 

илимий макала чыгарылган жана жалпы көлөмү 4,6 басма табакты түзгөн,  

анын ичинен 2 макала РИНЦке кирген чет элдик басылмаларда, 7 макала 

РИНЦтин базасына кирген Кыргыз Республикасынын Жогорку Аттестациялык 

Комиссиясы тарабынан сунушталган басылмаларда, 2 макала Кыргыз 

Республикасынын рецензияланган журналында жарыяланган.  

Диссертациянын түзүлүшү жана көлөмү. Диссертациялык иштин 

түзүлүшү, анын максаты жана маселелерине карата аныкталып,  иш 

киришүүдөн, 3 бөлүмдөн, корутундудан, пайдаланылган 130 адабияттын 

тизмесинен, 15 таблицадан, 7 сүрөттөн, 7 тиркемеден турат. Диссертациялык 

иштин жалпы көлөмү 170 бет. 

Иштин талкууланышы. Диссертациянын толук тексти Кыргыз улуттук 

университетинде башкаруу жана бизнес институту маркетинг, коммерция жана 

логистика кафедрасынын жыйынында талкууланып, коргоого сунушталган. 
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БИРИНЧИ БӨЛҮМ 

КООМДУК ТАМАКТАНУУ КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮНҮ 

КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ЖАНА ӨНҮҮГҮНҮН ТЕОРИЯЛЫК 

НЕГИЗДЕРИ 

 

1.1. Коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөтүүнүн 

 теориялык негиздери 

 

Азыркы мезгилде кызмат көрсөтүү тармагы келечектүү жана тездик 

менен өнүккөн, экономиканын чечүүчү тармактарынын бири болуп эсептелет. 

Өндүрүштүк тармактан кийин кызмат көрсөтүү тармагынын мааниси 

жогорулап, мамлекеттин өнүгүү деӊгээлинин эӊ негизги көрсөткүчү болуп 

саналат. 

Бүгүнкү күндө кызмат көрсөтүү тармагынын ИДПдагы үлүшү, калкты 

жумуш орундары менен камсыз кылуудагы мааниси, чарба жүргүзгөн 

ишканалардын саны жагынан да башка тармактарга салыштырмалуу алдыӊкы 

планга чыгып, экономиканын, социалдык карым катнаштардын масштабдуу 

тармагы катары каралууда [33]. Дүйнөлүк Банктын маалыматтарына ылайык, 

1970-жылдары кызмат көрсөтүү тармагынын дүйнөлүк  ИДПдагы үлүшү 53% 

түзгөн болсо, бул көрсөткүч  90-жылдары 60%ды, ал эми бүгүнкү күнү 70%дан 

ашкан жана бул көрсөткүчтөр туруктуу темпте өсүүдө [83]. ЕАЭБне кирген 

өлкөлөрдүн экономикалык курамындагы кызмат көрсөтүү тармагы эң көп 

Армения (67,3%), андан кийин Россия 62,3%, Казакстан 60,8% жана Белоруссия 

51,7%ды түзгөнүн көрүүгө болот (1.1-сүр.). Ал эми Кыргызстанда 2016-жылы 

экономиканын тармактык курамында 55,5%ды кызмат көрсөтүү, айыл чарбасы 

14,7%ды жана өнөр жай өндүрүшү 18,7%ды түзөт. Азыркы учурда 
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Кыргызстандын экономикасы ИДПнын өндүрүлүшү боюнча негизинен кызмат 

көрсөтүү тармагына таянган өлкө болуп саналат.  

 

 

1.1 – сүрөт - EАЭБ мамлекеттеринин кызмат көрсөтүү тармагынын ИДПдагы үлүшү, 2016-ж. 

Булак:  http://web.worldbank.org/archive/website01558 

 

Дүйнө жүзүндө кызмат көрсөтүү тармагынын бир бутагы болгон коомдук 

тамактануу чөйрөсү чарба жүргүүзүчү субъектилерди жана тутумдарды 

камтыган татаал система болуп саналат. Себеби, тамактануу адам баласынын  

бар болушуна, татыктуу жашоосуна жана бакубат өмүр сүрүшүнө карата 

биринчи муктаждыгы болуу менен бирге, адамдын жумушка жарамдуулугун, 

улуттук өндүрүмдүлүктүн жана экономикалык өсүүнүн бирден бир көрсөткүчү 

болуп эсептелет [54]. 

Кызмат көрсөтүү адиси  Е. Демченко мезгилдик маалыматтарына карата 

дүйнө жүзүндө 600 ашуун кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү, анын ичинен туристтик, 

транспорттук, маалыматтык- коммуникациялык кызмат көрсөтүүлөр азыркы 

мезгилде өтө таанымал болгондугун белгиленет.  Ар бир кызмат көрсөтүү тармагы 
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жеке жана конкреттүү бутактарына бөлүнгөн. Мисалы, азыркы мезгилде 

дүйнөлүк тажрыйбада банкта кызмат көрсөтүүлөрдүн 300 жакын түрлөрү 

аныталган [47]. 

Дүйнөлүк адабияттардагы кызмат көрсөтүүнүн аныктамасы азыркы 

учурга чейин деле бир макулдашылган бир формага ээ эмес. Себеби окумуштуу 

адистер ар тараптуу жагдайдагы аныктамаларды жана  ар түрдүү түшүнүктөрдү 

беришкен (тиркеме 1). Окумуштуулардын бир тарабы кызмат көрсөтүү 

тармагын  иш- аракеттер жана иш аракеттердин түрү катары топторго бөлүп карашса, 

башкалары иш аракеттердин жыйынтыгы катары, башкача айтканда объект жана 

субъектердин өз ара карым- катнашы негизинде,  каралууга тийиш деп 

белгиленет[83]. 

Ал эми, окумуштуулардын дагы бир тарабы кызмат көрсөтүү тармагын 

эки негиздөөчү- жыйынтык жана процесс катары карашкан. Ишканаларда 

кардарлардын муктаждыктарын канаттандыруу процесси материалдык эмес, 

башкача айтканда социалдык- маданий кызмат көрсөтүүлөргө негизделген. 

Ошондой эле, кызмат көрсөтүү толугу менен бир киши аркылуу ишке 

ашырылышы мүмкүн, же кандайдыр бир технологиялардын, ыкмалардын  

жардамы менен ишке ашырылып материалдык товарлар мүнөзүнө негизделген 

[34]. 

Кызмат көрсөтүү техниканын жардамы жана адамдын аракетинин 

негизинде өндүрүлгөн, керектөөчүлөргө түздөн – түз пайда алып келген, 

материалдык эмес продукция болуп саналат [83]. Башка бир окумуштуунун 

пикиринде, бир тараптын экинчи бир тарапка сунушталган бардык иш 

аракеттери катары белгиленет.  

Кызмат көрсөтүү тармагы көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдө алдынкы тармак 

болуу менен бирге, тармакты башкаруунун теориялык концепциялары да 

жогорку деңгээлде өнүккөн жана кеңири жайылтылган. Тилекке каршы, биздин 
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өлкөдө тармакты эффективдүү башкаруудагы менеджменттик, маркетингдик 

ыкмаларды терең өздөштүрүү, кызмат көрсөтүү концепциясынын теориялык 

негизин өнүктүрүү жана кеңири жайылтуу жаатындагы маселелер чечилбеген 

бойдон калып келүүдө. Бул абал негизинен өткөөл экономикалуу бардык 

өлкөлөргө жалпысынан тиешелүү деп айтууга болот. Андыктан, кызмат 

көрсөтүү тармагындагы негизги тенденциялар, тармактын өтө тездик менен 

өнүгүүсү, кызмат көрсөтүү тармагынын көп түрдүүлүгү жана материалдык 

товарлардан айырмаланган негизги өзгөчөлүктөрү, бул тармакты башкаруунун 

эффективдүү жолдорун окуп үйрөнүү актуалдуу болуп саналат. Буга далил 

катары, көптөгөн окумуштуу жана практикада эмгектенген адистердин кызмат 

көрсөтүү тармагына байланыштуу тынымсыз изилдөөлөрүн жана башка иш 

аракеттерин көрсөтүүгө болот. 

Кызмат көрсөтүү тармагында продукцияны жеткирүү боюнча ишкана 

менен керектөөчүлөрдүн карым- катнашы, байланышына жараша топторго 

бөлүштүрүү менен кароого болот. Ишкана менен керектөөчүлөрдүн ортосудагы 

карым- катнаштын формасына ылайык, кызмат көрсөтүү процессин ишке 

ашырууда, керектөөчү менен ишкананын тыгыз байланышынын натыйжасында 

ишке ашырылат [25]. 

Кызмат көрсөтүү тармагынын бир бутагы болгон коомдук тамактануу 

ишканалары калктын татыктуу жашоо деңгээлин камсыз кылууда жана 

мамлекеттин экономикалык өнүгүүсүндө өзгөчө орунду ээлейт. Коомдук 

тамактанууда кызмат көрсөтүү коом талап кылган, керектөөчүлөр талап кылган 

тамак- аш жана кызмат көрсөтүүлөрдү өндүрүү менен чарба жүргүзүүчү 

субъектилердин узак мөөнөттө пайда табуу же рынок иш- аракетин улантуу 

мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Урматтуу профессор А. З. Закиров Кыргызстанда 

коомдук тамактануу негизинен кызмат көрсөтүү тармагынын чоң бир бөлүгү 
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катары азык-тулук коопсуздукту камсыз кылууда маанилуу орунду ээлейт деп 

белгилеген [45]. 

Адам баласынын муктаждыгынын эӊ негизги формаларынын бири катары 

тамак- аш азыктарынын керектөө организмди ар кандай тамак- аш заттары 

менен адам курагына, жынысына карата, өндүрүш аракетине жана чөйрөдөгү 

социалдык турмуш тиричиликке байланыштуу биологиялык канааттандыруу 

болуп эсептелет [125].  

Тамактануу- адамдын энергетикалык чыгымдарын толуктоо, адамдын 

обьективдүү физиологиялык муктаждыгы болуу менен бирге, коомдун 

материалдык ресурстарын жана эмгек күчүнүн экономиясы, адамдардын бош 

убактысынын пайда болушу менен тамак- ашка болгон муктаждыктарды 

камсыз кылуудагы керектөө чыгымдарын кыскартууга багытталган иш- 

аракеттердин жыйындысы [89]. 

Бул чөйрөдөгү көптөгөн окумуштуу – адистер тарабынан  «коомдук 

тамактануу»  түшүнүгүн  «даярдалган тамак- аштарды сатуу», «үйдөн сырткары 

тамак- аш уюштуруунун формасы», «массалык түрдө тамак- аш даярдоо»  

сыяктуу бир катар терминдер менен бирге колдонулуп келгендиктен,  

«тамактануу» термининин физиологиялык, медициналык жана диэтологиялык 

тамырларын эске алуу менен көптөгөн аныктамага ээ экендиги белгилүү. [125]. 

Коомдук тамактануу -  тамак- аштарды даярдоо жана керектөөнү 

уюштуруу негизинде пайда болгон коомдук уюштуруу формасы болуп саналат. 

Буга ылайык, коомдук тамактануу ишканалары - керектөөчү менен алдын ала 

сүйлөшүүсүз көп сандагы тамак- ашты, кулинардык азыктарды өндүрүү жана 

сатуу иш аракеттерин жүргүзгөн субъектилер болуп эсептелет. 

Орус окумуштуусу Л. Капелюктун айтымында, коомдук тамактануу- эмгек 

күчүнүн, эмгек өндүрүмдүүлүктүн жана коомдук өндүрүштүн 

эффективдүүлүгүн жогорулатууда,  өндүрүштүк процесстин  үзгүлтүксүз иш – 



 

 

16 

 
   

 

аракеттерин камсыз кылууда, эмгекчилердин эмгекке жарамдуулугун 

жандандыруу процесси жана  организмди эс алдыруу жана тамак- аш 

муктаждыктарын камсыздоого негизделген иш- аракеттердин жыйындысы деп 

белгилеген [71]. 

Ошондой эле, орус окумуштуусу Л. Радченконун айтымында,  коомдук 

тамактануу ишканаларынын өндүрүштүн мүнөзүнө, сатыкка чыгарылган 

продукциялардын түрлөрүнө, көлөмүнө жана көрсөтүлүүчү кызмат 

көрсөтүүлөрдүн түрлөрүнө жараша: алгачкы даярдоо, даярдоочу жана толук 

циклде даярдоочу коомдук тамактануу ишканаларын бөлүштүрүү менен 

түшүндүргөн [102]. 

Коомдук тамактануу чөйрөсү экономиканын башка тармактарынан 

айырмаланып, негизги үч бири- бирине байланыштуу болгон, тамак- аш 

даярдоо, сатуу жана керектөөнү уюштуруу сыяктуу функцияларды  аткарат. 

Коомдук тамактануу чөйрөсүндөгү ишканалар максатына ылайык тамак- аш 

даярдоо эӊ баштапкы жана өтө маанилүү функциясы болуп саналат. Бул 

процессти туура жана эффективдүү аткарылышы кийинки функциялардын да 

натыйжалуулугуна түздөн- түз таасирин тийгизет. 

Ошондой эле, кулинардык продукцияларды даярдоо функциясы 

даярдалуучу тамак- аш жана жарым фабрикаттарды кулинардык иштеп чыгуу 

натыйжасында, даярдалган тамак- аш өздүк же керектөө наркына айланып,  

продукциянын сатууга даяр түрүн пайда кылуу өзгөчөлүгү менен өндүрүштүк 

тармак катары кароого болот. Ушул себептен, көпчүлүк учурда  өндүрүүчү 

ишканалар менен  коомдук тамактануу ишканаларынын окшош мүнөздүү 

болгонду байкалат, бирок коомдук тамактануу ишканаларынын айырмаланган 

өзгөчөлүктөрү бар. 

Аларга токтоло турган болсок төмөнкүдөй: 
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 коомдук тамактануу ишканаларында тамак- ашты даярдоо 

сериялык мүнөздө болбойт; 

 ишкана кардарларынын каалоолоруна жараша даярдалган тамак-

аштын түрдүүлүгү  менен  азыктарды алмаштыруу же өзгөрүлмө 

мүмкүнчүлүгүнүн бар болушу; 

 даярдалган тамак- аш аз убакыттын ичинде керектөөгө берилет. 

 

 

1.2 – сүрөт- Коомдук тамактануу ишканаларынын функциялары 

 

Андыктан, азыркы атаандаштык мезгили курч алып турган рынок 

мезгилинде коомдук тамактануу ишканалары керектөөчүлөрдүн 

муктаждыктары менен сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүнө жараша, ар түрдүү 

Коомдук тамактануу ишканаларынын 

функциялары 

Кулинардык 

продукция даярдоо 

Кулинардык 

продукцияны сатуу 

Кулинардык 

продукция 

керектөөнү 

уюштуруу 

Продукциянын сапаты  Тейлөө сапаты  

Коомдук тамактануу ишканаларында тамак- аш жана кызмат көрсөтүү сапаты  
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тамак- ашты даярдоо, сатуу жана уюштуруу иштери ишканалардын негизги 

максаты болуп саналат. 

Коомдук тамактануу ишканаларында даярдалган продукциянын эки түргө 

бөлүп кароого болот, аларга токтоло турган болсок: 

- өздүк- ишканада кулинардык иш- аракеттердин негизинде даярдалган 

тамак- аштар (ысык жана суук татымдар, негизги тамактар ж.б.). 

- сатып алынган- даяр түрдө сатылып алынган, кулинардык иш- аракеттер 

талап кылынбаган продукциялар [92]. 

Жогорудагы өздүк жана сатып алынган продукциялардын айланымы 

коомдук тамактануу ишканаларынын жалпы айланымынын негизин түзөт. 

Коомдук тамактануу ишканаларынын эң маанилүү функцияларынан бири 

даярдалган кулинардык продукцияны сатуу болуп эсептелет. Бул функциясы 

менен коомдук тамактануу ишканалары чекене соода ишканаларына жакын 

болгондугу байкалат. Себеби, өндүрүлгөн товар акчалай формага ээ болуп, 

сатууга чыгарылган нарк өздүк менчикке айланат. Ал эми айырмачылыгы, 

коомдук тамактануу ишканалары даярдаган тамак- ашты сатууга чыгарса, 

чекене соода ишканалары өндүрүүчү менен кардардын ортосунда ортомчулук 

мүнөздө болот [101]. 

Жалпылап айтканда, коомдук тамактануу ишканалары чекене соода 

ишканаларынан, кулинардык азыктарды даярдоо жана керектөөнү уюштуруу, 

ал эми өндүрүштүк ишканалардан азыктарды сатууга чыгаруу жана керектөөнү 

уюштуруу менен айырмаланып турат. 

Кулинардык продукцияны сатуу функциясына негизинен эки фактор 

таасирин тийгизет. Биринчиси, сандык тарабы  калктын санынын көбөйүшү, 

башкача айтканда коомдук тамактануу керектөөчүлөрү санын жогорулашы, 

экинчиси сапаттык тарабы керектөөчүлөргө сунушталган тамак- аш жана 

кызмат көрсөтүүнүүнүн сапаты менен коопсуздугу болуп саналат. 
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Андыктан,  коомдук тамактануу ишканалары тамак- ашты даярдоо иш- 

аракеттеринен баштап, керектөөчүлөргө кызмат  көрсөтүү жана эс алууну 

уюштуруу менен товар айланмада катышат. 

Коомдук тамактануу ишканаларынын эӊ маанилүү функциясы 

кулинардык продукциялардын керектөөсүн уюштуруу болуп эсептелет. Бул 

функция бир гана коомдук тамактануу ишканаларына тиешелүү болуп, тамак- 

ашты даярдоо жана сатуу  функцияларынын жыйынтыгы болуп саналат. 

Коомдук тамактануу ишканаларында кулинардык продукциялардын 

керектөөсүн уюштуруу өзгөчөлүктөрүнө төмөнкүлөрдү айтууга болот: 

- кардарлардын ишканага келүүсү бирдей эмес; 

- кардарлардын ар түрдүү контингентте болуусу; 

- даярдалган тамак- аштардын аз убакытта сакталышы, даярдалышы жана 

керектөөгө сунулушу; 

- ишканалардын функцияларына карата жабдыктардын ар түрдүүлүгү; 

- кардарлардын үзгүлтүксүз суроо- талабын изилдөөгө багытталган иш- 

аракеттер [20]. 

 Коомдук тамактануу ишканаларында, тамак- аш даярдоону  ишке 

ашырууда жалпы чыгымдардын 70 - 90%ы жумшалат. Тамак- ашты даярдоо 

функциясынын натыйжасында, даярдалган тамак- аш өздүк же керектөө 

наркына айланып,  продукциянын сатууга даяр түрүн пайда кылуу менен 

өндүрүштүк тармакка окшош болгондугу байкалат.  

Азыркы атаандаштык мезгили курч алып турган рынок шартында 

коомдук тамактануу ишканалары тарабынан, керектөөчүлөрдүн 

муктаждыктарына жана сатып алуу мүмкүнчүлүктөрүнө жараша ар түрдүү 

тамак- ашты даярдоо, сатуу жана уюштуруу иштери ишканалардын негизги иш- 

чаралары болуп саналат. 
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Коомдук тамактануу ишканаларынын экинчи маанилүү функцияларынан 

бири даярдалган тамак- ашты сатуу болуп эсептелет. Бул функциясы менен 

коомдук тамактануу ишканалары чекене соода ишканаларына жакын 

болгондугу байкалат. Себеби, өндүрүлгөн товар акчалай формага ээ болуп, 

сатууга чыгарылган нарк өздүк менчикке айланат. Ал эми айырмачылыгы, 

коомдук тамактануу ишканалары даярдаган тамак- ашты сатууга чыгарса, 

чекене соода ишканалары өндүрүүчү менен кардардын ортосунда ортомчулук 

мүнөздө болот.  

Тамак- ашты сатуу функциясына негизинен эки фактор таасирин 

тийгизет. Биринчиси, сандык тарабы  калктын санынын көбөйүшү, башкача 

айтканда коомдук тамактануу керектөөчүлөрүнүн санын жогорулашы, 

экинчиси сапаттык тарабы керектөөчүлөргө сунушталган тамак- аш жана 

кызмат көрсөтүүнүүнүн сапатын жана тамак- аш коопсуздугун жакшыртуу иш 

аракеттери болуп саналат. Коомдук тамактануу ишканаларынын үчүнчү 

функциясы тамак- аш кызмат көрсөтүүнү уюштуруу, бир гана коомдук 

тамактануу ишканаларына тиешелүү болуп, тамак- ашты даярдоо жана сатуу  

функцияларынын натыйжалуу иш- аракеттеринин жыйынтыгы [26].. 

Ал эми, коомдук тамактанууда кызмат көрсөтүү- коомдук тамактануу 

ишканаларынын комплекстик иш- аракеттери болуп, продукцияларды сатып 

алуу, керектөөнү жана эс алууну уюштуруу шарттарын түзүүдө негизги 

обьектиси  болуп саналат. Коомдук тамактануу ишканаларында кызмат 

көрсөтүү керектөөчүлөрдүн физиологиялык, диний жана маданий 

өзгөчөлүктөрүнө багытталып, кардарлардын даам- татымдарынын  

айкалыштыгы, жагымдуу атмосферанын түзүлүшү жана кызмат көрсөтүү 

түрдүүлүгү сыяктуу көрсөткүчтөргө туура келүүсү менен шартталат.   

Азыркы мезгилде колдонулуп кележаткан Кыргыз Республикасынын 

ГОСТ КР 50764-95 «Коомдук тамактанууда кызмат көрсөтүү.  Жалпы 
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талаптар» мамлекеттик стандарттарында берилген аныктамаларды карай турган 

болсок: 

 коомдук тамактанууда кызмат көрсөтүү- керектөөчүлөрдүн тамак- 

ашка жана эс алууга багытталган, ишкананын жана жеке 

ишмердүүлүктүн иш- аракеттеринин жыйындысы; 

 кызмат көрсөтүүнүн сапаты- керектөөчүлөрдүн белгиленген жана 

божомолдуу муктаждыктарын камсыздоого негизделген кызмат 

көрсөтүүлөрдүн жыйындысы; 

 кызмат көрсөтүүнүн коопсуздугу- керектөөчүлөрдүн ден- 

соолугуна, мүлкүнө таасирин тийгүүзүчү факторлордон коргоого 

негизделген иш- аракеттердин жыйындысы; 

 коомдук тамактануу ишканаларында тейлөө процесси- тейлөө 

кызматкерлер тарабынан керектөөчүлөргө кулинардык 

продукцияны жана эс алууну уюштуруу боюнча иш- аракеттердин 

жыйындысы; 

 тейлөө шарттары- керектөөчүлөргө тейлөө процессинде таасирин 

тийгизүүчү шарттардын жыйындысы деп берилген. 

Коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөтүүнүн жалпы 

өзгөчөлүктөрүнө: тамак- аш даярдоо жана кызмат көрсөтүү  процесстеринин 

бир убакытта болуусу, даярдалган тамак- аштардын даамынын бирдей 

эместиги, даярдалган тамак - аштарды узак мөөнөткө сакталбагындыгы, кызмат 

көрсөтүү процессине керектөөчүлөрдүн катышуусу, ишкананын түрү жана 

чоңдугуна жараша кызмат көрсөтүүлөрдүн ар түрдүүлүгү, керектөөчүлөрдүн 

талаптарына карата тамак- аштын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн көз 

карандылыгын айтууга болот .  
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Коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөтүү түрдүүлүгүн 

төмөнкүдөй бөлүштүрүүгө болот: 

- максатына карата - бөлүштүрүүнү кардарларга кызмат көрсөтүү, 

 жеткирүүчүлөргө жана башка тармактын субъектилерине кызмат 

көрсөтүү; 

- функционалдык мүнөзүнө карата - өндүрүштүк, соода – сатык, 

маалыматтык – кеңещ берүү, көңүл ачуу жана эс алуунун уюштуруу; 

- материалдык мүнөзүнө карата -  материалдык жана материалдык эмес; 

- төлөмдөрдүн түрүнө карата - тейлөө төлөмдөрү тамак –аш 

буюртманын ичинде, тейлөө наркы айрыкча төлөмдөн түзүлөт; 

- кызмат көрсөтүү жерине карата - ишкананын ичинде жана ишканадан 

башка жерде кызмат көрсөтүү; 

- кардарлардын тейлөө процессине катышуу деңгээлине карата – 

активдүү жана пассивдүү катышуу деп айырмалоого болот.  

Ошону менен бирге, коомдук тамактануу ишканаларында кызмат 

көрсөтүүлөрдүн түрдүүлүгүнө жараша негинен үч топко ажыратуу менен 

кароого болот: башкы, кошумча жана кошо жүрүүчү (1.2 – сүр.). 

 Башкы кызмат көрсөтүү- кардарларга тамак- аш даярдоо жана 

керектөөнү уюштуруу, коомдук тамактануу ишканаларынын бардык түрүнө 

мүнөздүү иш- аракеттер. Коомдук тамактануу ишканаларындагы негизги 

кызматтар бирдей болуп, бир гана ишкананын классына жана кызмат 

көрсөтүүнүн түрүнө жараша айырмаланышы мүмкүн. 

Коомдук тамак- аш ишканаларындагы башкы кызмат көрсөтүүлөргө: 

 тамак- аш өндүрүү; 

 керектөөнү уюштуруу жерлерин  камсыздоо; 

 керектөө учурунда кызмат көрсөтүүнү уюштуруу болуп саналат. 
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1.3 - сүрөт- Коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөтүү 

түрлөрү 

 

Тамак -  аш даярдоо процесси ишкананын имааратында же башка бир 

жерде болуп, ал эми сатууну уюштуруу башка жерде, сатуу түйүндөрү бир 

канча жерлерде жүргүзүлүшү мүмкүн. 

Ошондуктан, коомдук тамактануу ишканаларында толук циклде иш алып 

барууда, тамак - аш даярдоо, керектөөнү уюштуруу жана сатуу, тейлөө 

кызматкерлеринин профессионалдуу кызмат көрсөтүүлөрү ишканалардын 

түрүнө жараша айырмаланат. Мисалы, ресторанда кардарларды тейлөө 

процесси жумушчулар тарабынан толугу менен жүргүзүлсө, ал эми шам-шум 

ишканалары жана ашканаларда кардарлар өзүн- өзү тейлөө системасы 

колдонулат, ишкана тарабынан керектөө жери, үстөл жана тазалыкты сактоо 

иш- чаралары үчүн жумушчулар гана болот. 

Кошумча кызмат көрсөтүү - башкы кызматтарды ишке ашырууда 

толуктоочу кызмат, ишкананын атаандаштык жөндөмүн артыруучу кызматтар 

БАШКЫ КЫЗМАТ (тамак- аш 

даярдоо, сатуу жана керектөөнү 

уюштуруу) 

КОШУМЧА КЫЗМАТ 

(атаандаштык жөндөмүн артыруу) 

КОШТОП ЖҮРҮҮЧҮ КЫЗМАТ 

(жагымдуу жагдайды жаратуу) 
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болуп, керектөөчүлөрдүн эс алуусуна багытталган шарттар түзүлүп, тамак- 

ашты керектөө убактысын жагымдуу жана пайдалуу болуусун камсыз кылат. 

Коомдук тамактануу ишканаларында кошумча кызмат көрсөтүүлөргө: 

• үйлөргө жана офистерге тамак- аш жеткирүү кызматы; 

• тамак- ашты таңгактоо кызматы; 

• улуттук тамак- аш жана ичимдиктерди сатуу кызматы; 

• майрамдык үстөлдү сервировкалоо жана үйдө салтанаттык кечени 

уюштуруу кызматы; 

• кейтеринг кызматынын түрлөрүн айтууга болот. 

Бүгүнкү күнү коомдук тамактануу ишкердүүлүгүндө кейтеринг кызматы 

кеңири жайылган, керектөөчүлөрдүн суроо – талабына карата, жеке киши 

тарабынан же мекемелер тарабынан корпоративдик кечелерде  уюштурулган 

тамак- аш кызмат көрсөтүүлөр ишкананын түрүнө жараша уюштурулат.  

Кошо жүрүүчү кызмат көрсөтүү - кардарлардын муктаждыктарын 

канааттандыруу көрсөткүчүн жогорулатуу, жагымдуу жагдайды жаратуу 

максатында уюштурулган кызмат көрсөтүүлөр. Коомдук тамактануу 

ишканаларындагы коштоп жүрүүчү кызматтарга мисал катары, улуттук 

ашканасы бар ресторан жана кафелердеги  сатууга же маалыматтык нукта 

белекке  сунушталган  улуттук кол- өнөрчүлүк буюмдары жана сувенирлерди 

айтууга болот. Ошондой эле, автомагистралдарда жайгашкан коомдук 

тамактануу ишканалары кардарлардын жеке гигиена каражаттарын, 

концелярдык, гезит жана журналдар, байланыш муктаждыктарын камсыздоо 

жана кардарлардын автоунааларын жайгаштыруу, такси чакыруу кызматтары 

мисал боло алат. 

Ошентип, коомдук тамактанууда кызмат көрсөтүү ишканалардын 

негизги максаттарын ишке ашырууда  башкы, кошумча жана коштоп жүрүүчү 

кызмат көрсөтүүлөрдүн өзгөчөлүктөрүн камтыган, өндүрүүчүлөр менен 
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керектөөчүлөрдүн ортосундагы экономикалык тыгыз мамилелер тутумун 

туюткан жана өзүнчө товар- акча алмашуу чөйрөсү болуп эсептелинген 

товардык чарбанын категориясы. Ушундан улам, коомдук тамактануу рыногу 

ишканаларда тейлөөлөрдүн жогорку сапаттуулугуна, өндүрүш чыгымдарынын 

төмөндүгүнө, керектөөчүлөрдү жеткиликтүү канааттандыра тургандыгына 

багыттайт; бир жагынан алып караганда атаандаштык менен шартталган 

экономикалык мажбурлоону, экинчи жагынан болсо материалдык 

кызыкчылыкты көздөйт.  

Рынок шартында коомдук тамактануу ишканаларынын  мамлекетти 

өнүктүрүүдө олуттуу орду бар. Рынок- өндүрүүчүлөр менен керектөөчүлөрдүн 

ортосундагы экономикалык тыгыз мамилелер тутумун туюткан жана өзүнчө 

товар- акча алмашуу чөйрөсү болуп эсептелинген товардык чарбанын 

категориясы. Рынок иш- аракеттери товар өндүрүүчүлөрдүн ортосундагы 

байланыштарды жөнгө салып туруучу мыйзамга, адамдардын ич  ара 

экономикалык мамилелери товарларды сатуу- сатып алуу аркылуу айкындалып, 

түбү келип товардык өндүрүш шартында коомдук эмгекти бөлүштүрүүгө жана 

стимулдаштырууга ыктайт [Камалова, 2014:25]. Ошондуктан, рынок - бардык 

катышуучуларды товарлар менен тейлөөлөрдүн жогорку сапаттуулугуна, 

өндүрүш чыгымдарынын төмөндүгүнө, керектөөчүлөрдү жеткиликтүү 

канааттандыра тургандыгына багыттайт, бир жагынан алып караганда 

атаандаштык менен шартталган экономикалык мажбурлоону, экинчи жагынан 

болсо материалдык кызыкчылыкты көздөйт.  Рынок товар өндүрүүчүлөрдүн көз 

карандысыздыгы, алардын толук өз алдынчалыгы, товарлардын олуттуу 

чөйрөсү боюнча эркин баа коюу, жеткирип- тапшыруучуларды жана 

керектөөчүлөрдү эркин тандоо, товар өндүрүүчүлөрдүн, сатуучулардын рынок 

үчүн атаандаштык таандык. Атап айтканда, калыптанган атаандаштык рынок 

шартындагы ишкана ээлерин техникалык жаңылыктар боюнча баамдагыч 
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кылып, баанын өсүшүн тигил же бул өлчөмдө басаңдатып, керектөөчүлөрдү 

дурус канааттандырууга багыттайт.  

Рынок түшүнүгүнүн тарыхый өнүгүү жолунда ар кандай деңгээлде, ар 

кыл көз карашта каралып келген. Алардын негизгилерине токтоло турган 

болсок төмөнкөдөй: Меркантилистер (XV — XVI к.) мектебинин өкүлдөрүнүн 

көз карашына карата (Т.Мен, А.де Монкретеьен ж.б.) калктын жана 

мамлекеттин байлыгынын товар- акча алмашуу чөйрөсү болгон рынок деп 

эсептешкен.  Физиократтар (80-ж. XVIII к.) меркантилистер айткан көз 

карашты, окумуштуулар (Ф. Кенэ, А.Смит, Д.Рикардо ж.б.) жокко чыгарышкан, 

б.а. калктын байлыгы айыл чарба өндүрүшүнөн алынган продукцияларды, айыл 

чарба тармагы катарында биринчи орунда карашкан [Пятницская, 1990:254].112 

Англиялык окумуштуу Дж. Кейнс (40-70ж. XXк.) экономиканын бирден бир 

негизи катары суроо деп белгилеген, б.а.  суроо- талап жөндөмдүлүгү керектөө 

катары болгондугун, ошондой эле товар- акча алмашуу процесстери 

мамлекеттин көзөмөлүндө жөнгө салып туруу зарылдыгын айтышкан. 

Институацианализм мектебинин өкүлдөрү (Дж. Гелбрейт, Т. Веблен, У.К. 

Митчелл ж.б) субъектилердин алмашуу чөйрөсү, чарба жүргүзүүнүн рынок 

формаларынын, өндүрүүчү менен керектөөчүлөрдүн ортосундагы  финансалык- 

экономикалык байланыш катары карашкан. Демек, жогорудагы айтылгындар 

тастыктап тургандай, ар кайсы убакта  рынок түшүнүгүнө ар түрдүүчө баа 

берилип келген. Ал эми бүгүнкү күндө рынок- бул өндүрүштүн экономикалык 

мамилелеринин жыйындысы, акчанын жардамы менен товарды алмаштыруу, 

экономикалык маселелерди натыйжалуу чечүүнү камсыз кылуучу чарбаны 

уюштуруунун формасы болуп саналат [126].  

Рынок тейлөөлөрү- сатып алуу жана сатуу объектиси болуп саналуучу 

тейлөөлөр: товар чыгаруучулардын чыгымдары алардын сатуудан түшкөн 

каражаттын  эсебинен толугу менен же бир кыйла өлчөмдө жабылат. Аларга 
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төмөнкүлөр кирет: чекене жана дүңүнөн соода кылуу тейлөөлөрү жана коомдук 

тамактануу ишканалары.  

Орус окумуштууусу М. С. Абтюринанын айтымында, коомдук 

тамактануу рыногу керектөөчүлөрдүн муктаждыктарын камсыз кылууда айыл- 

чарба продукциясын кайра иштетүүчү, керектөөчүлөр менен тыгыз байланышта 

болгон татаал система экендигин билгилеген. Кийинки автордун пикирине 

ылайык, коомдук тамактануу рыногу – бул чарбалык, коммерциялык жана 

жумуш ордун сунуштоочу жаңы шартта иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүүчү кеңири 

чөйрө катары карайт [18]. 

Коомдук тамактануу багытындагы окумуштуу С. Н. Новоселовдун көз 

карашы боюнча коомдук тамактануу рыногу - татаал уюштуруучулук-

экономикалык тутум катары калктын суроо-талабы алардын төлөм 

жөндөмдүүлүгүнүн негизинде тамак- аш жана кызмат көрсөтүүлөрдү 

жаратууда толук эске алуу менен калыптанат деп белгилеген [100]. 

Демек, коомдук тамактануу рыногу  товар өндүрүүчүлөрдүн ортосундагы 

байланыштарды жөнгө салып туруучу мыйзамга, адамдардын ич ара 

экономикалык мамилелери товарларды сатуу- сатып алуу аркылуу айкындалып, 

түбү келип товардык өндүрүш шартында коомдук эмгекти бөлүштүрүүгө жана 

стимулдаштырууга ыктайт. Коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү рыногунун 

экономикалык максаты кардарлардын керектөөлөрүн камсыздандырууда 

керектөө ресурстарын эффективдүү колдонууну камсыз кылуу болуп саналат. 

Бул максатты ишке ашыруу, кардарлардын муктаждыктарын изилдөө менен 

керектүү кызмат көрсөтүүлөрдүн түрдүүлүгүн жаратуу, рынок изилдөөнүн 

негизинде ишке ашырылышы менен мүнөздөлөт [17]. 
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1.2. Коомдук тамактануу рыногунун мамлекеттин өнүгүүсүндөгү  

социалдык-экономикалык мааниси 

 

 Дүйнөлүк экономиканын өнүгүү баскычтарында пайда болгон жагдайлар, 

экономикалык системанын бардык тармактары сыяктуу, чарба субъектилери 

саясий жана экономикалык- социалдык абалдарга жараша өзгөрүүлөр менен 

коштолот.  

Советтер союзу мезгилиндеги коомдук тамактануу ишканаларынын 

негизги мааниси регионалдык материалдык- техникалык базаны түзүү, калкты 

азык- түлүк менен камсыздоо менен коммунисттик бөлүштүрүү принцибин  

уюштуруу иш- чаралары болгон. Тарых барактарын карай турган болсок, 1917 – 

жылындагы 8- ноябрда  (27- октябрда) В.И.Лениндин мыйзамында (декрет)  

коомго кызмат көрсөткөн ашканалардын уюштурулушу жөнүндө белгиленген. 

Андыктан, 1920- жылы мамлекетте эӊ алгачкы коомдук тамактануу жайлары 

пайда болуп, колхоз жана совхоз эмгекчилерине ысык тамактандырууну 

уюштуруу менен Кыргызстандын аймагында керектөөчүлөрдүн кооперациясы 

иш- аракетеринин башталышына түрткү болгон.  [78]. 

Коомдук тамактануу ишканаларынын мааниси жөнүндө В.И.Ленин 

төмөнкүдөй деп жазган: «өндүрүүдө адам эмгегинин экономиясы, 

керектөөчүлөр үчүн щарттар, продукцияларды сактоо, аялдарды үй- 

тиричилигинен (рабство) бошотуу, ишканалардын санитардык абалын 

жакшыртуу маселелери ийгиликтүү коммунисттик иш аракеттердин 

натыйжасында жасалып, коомго жана эмгекчилерге жайылат» деп айтылган 

[78]. 

Ал эми  Улуу Октябрь Революциясынын алгачкы күндөрү кабыл алынган 

―шаардык башкармачылыктардын азык- түлүк  иш- чараларында укуктарын 

кеӊейтүү,‖ декретинде шаардык башкармачылыктар коомдук тамактануу 
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жерлерин уюштуруу жана коомдук ашканаларда ысык тамактар менен камсыз 

кылуу, ошондой эле даярдалган тамактарды жеткирүү иш- чаралары жөнүндө 

белгиленген. Бул  декретте биринчи жолу «коомдук ашкана» жана «коомдук 

тамактануу» терминдери пайда болгон [78]. 

1921- жылдын статистикалык маалыматтарга ылайык, коомдук 

ашканаларда 8 миллиондон ашуун адам бекер тамактандыруу уюштурулуп, 

мамлекет тарабынан керектүү тамак- аштар толугу менен 

камсыздырылгандыгы белгиленген. 1931- жылы 19- августта коомдук 

тамактануу ишканларын жакшыртуу, даярдалып жаткан тамактардын түрлөрүн 

көбөйтүү, санитардык абалын жана жумушчулардын жумуш шарттарын 

жакшыртуу чечим кабыл алынган [78]. Ушундан улам 1932- 1940 жылдар 

аралыгында  жалпы республика боюнча коомдук тамактануу ишканаларынын 

саны 426 бирдиктен (1932ж.) 544 бирдикке (1940ж.) жогорулап, анын ичинен 

коомдук кооперацияларга кирген коомдук тамактануу ишканаларынын саны 

134 бирдикти түзгөн, ал эми республиканын айланма динамикасы 1940- жылы 

3,3 млн.руб.ды түзгөн [82]. 

Коомдук тамактануу ишканаларынын материалдык- техникалык 

базасынын өнүүгүсү Улуу Ата- Мекендик согуш убагында байкалган. 1940- 

жылдагы коомдук тамактануу субъектилеринин саны 134 бирдик болсо, ал эми 

1945- жылы 150 бирдикке көбөйгөн. Башкача айтканда, 1940- жылы 

товарайланма 3,3 млн.руб. же 112%ды түзгөн болсо, 1945- жылы товарайланма 

5,4 млн.руб. же 163%га жогорулаган. Бул башка Борбордук Азия өлкөлөрүнө 

кирген эӊ жогорку көрсөткүчтөрдүн бири болгон. Мисалы, Узбек ССР 

товарайланмасы 109,3%, Таджик ССР товарайланмасы 100%, Түркмен ССР 

товарайланмасы 104,5%, жалпы СССР боюнча  товарайланма 97,2% ды түзгөн. 

[82]. 
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Согуштан кийинки коомдук тамактануу чөйрөсү өнүгүү менен, 

тамактандыруу жана калка кызмат көрсөтүү сапаты жогорулаган. 1957- жылы 

Кыргызстандагы керектөө кооперациясы коомдук тамактануу субъектилери 

ашкана, чайкана жана шам- шум ишканалары  санын көбөйткөн. Айрыкча 

региондордо Ысык-Көл, Фрунзе жана Ош аймактарында 19 ашкананын  

ачылганына шарттар түзүлгөн. Кара-Балта шекер заводундагы ашкана, Калинин 

чайканасы жана Ысык-Көл райондук керектөөсоюзундагы ашканалар 

жергиликтүү калк ичинде мааниси чоӊ болгон. Калинин районундагы 

чайкананын иштөө циклин уюштуруу боюнча толугу менен жабдылган  

ишканаларындын тизмесине кирген. Бул ишканада жашылча- жемиштерди 

сактоо базасы, муздаткыч жабдыктар жана керектөөлүүчү азыктардын запасын 

сактоо боюнча кампалар уюштурулган. Жогорудагы жагдайлардын негизинде 

түзүлгөн ишканалардын рентабилдүүлүк көрсөткүчү 30 миӊ руб. түзгөндүгү 

жазылган. 

Кыргызстан Советтер Союзу мезгилинде тамак- аш өнөр жайы жана 

тамактандырууну уюштуруу кызматттары боюнча алдыӊкы орундарды 

ээлегенин, 1958- 1972 жылдагы коомдук тамактануу ишканаларынын 

экономикалык көрсөткүчтөрүн жогору болгондугу байкалган (табл.2.1).  

Көрсөткүчтөрдүн жогорулашы КЦ КПССтин жана СССР министрлер 

советинин 20 - февраль 1959- жылдагы токтомуна негизделген. Токтомдо 

коомдук тамактануу ишканаларын өнүктүрүү жана жакшыртуу, бул тармактын  

өнөр- жай рельстерине коюлуусу каралган, ресторан, кафе, ашкана жана шам- 

шум жайларынын жарым фабрикаттар менен иштөөсүнө багыттылган  [78]. 

Борборлоштурулган даярдоо пунктары,  тамак- ашты рационалдуу колдонуу, 

ашпоозчулардын эмгек  өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, өндүрүштүк 

аянтчаларды туура колдонуу менен кошумча линияларды ачуу жана тамак- аш 

өндүрүш чыгымдарды азайтууга жол ачкан. 
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1984- жылы коомдук тамактануу ишканаларынын сапатын жогорулатуу 

максатында Вечерний Фрунзе гезитинде «Заводской сервис» борбордук 

маалымат рубрикасы ачылган. Ал рубрикада ишканалардын иштөө 

өзгөчөлүктөрү, өнөр- жай ишканаларындагы кызмат көрсөтүү сапаты жана 

көйгөйлөрү талкууланган. Гезиттин маалыматтарына карата, он биринчи беш 

жылдык 3,5 жылдын ичинде завод жана фабрикалардагы коомдук ашканаларда  

пландалган 912 отуруу орундун саны 2282 отуруу орунга жогоруланганы 

белгиленген. Ошондой эле № 3 жашылча- жемиш базасында  

«Кыргызавтомаш» уюмунун, ВЛКСМ атындагы тигүү уюмунун, 8- Март 

кездеме- фабрикасынын ашканаларынын ачылгандыгы жана өнөр- жай 

ишканаларындагы коомдук тамактануу менен камсыздоо 57,6%-дан 

пландаштырылган көрсөткүчтөн  72,3%га жогору болгондугу белгиленген. 

1.1- таблица.  Кыргыз СССРиндеги керектөө кооперациясынын коомдук 

тамактануу ишканаларынын товар айланма, жумушчулардын саны жана эмгек 

өндүрүмдүүлүгү 

Көрсөткүчтөр 1958- 

ж. 

1965-

ж. 

1970-

ж. 

1972- 

ж. 

1972-ж. 

1958-ж. 

% 

Коомдук тамактануу товар айланмасы 

(млн.руб) 

20,6 30,8 38,2 45,2 218,4 

Тамак- ашты өндүрүү 18,6 39,9 50,9 60,9 327,4 

Орто эсеп менен жумушчулардын саны 

(миң киши) 

1865 3844 4832 5237 280,8 

Бир жумушчу үчүн даяр тамак      

а) товар айланма (миӊ руб) 11,0 8,0 8,1 8,6 78,0 

б) тамак- ашта (миӊ) 9,9 10,3 10,5 11,6 117,1 

Булак:  [35]. 

 



 

 

32 

 
   

 

Ошол убакта жыл сайын завод, фабрика, автотранспорт жана курулуш 

объектилеринде 160 миӊ кызматкер ашканаларда тамактандыруу системасынын 

уюштурулушу жөнүндө  белгиленген. 19 ири өнөр- жай ишканаларында 36 

механизмдүү линиялар комплекстүү түшкү тамактануу боюнча  «Эффект»  

бөлүштүрүү системасы жана эсептөө системасын тездетүүгө негизделген 

«Сурко» системалары эффективдүү иш жүргүзүүлүшү жөнүндө баяндалган. 

[Маткеримов, 1967: 25]. Борборлоштурулган башкаруу системасында коомдук 

тамактануу ишканалары узак мөөнөттүн ичинде мамлекеттин карамагында 

болуп, социалдык багытта тамак- аш кызматы көрсөтүлгөн. 1980- жылдардын 

аягында көпчүлүк коомдук тамактануу ишканалары чарбалык эсептөө же өздүк 

баланс менен иштөөгө баштаган. 

Бул мезгилде көптөгөн кооперативдик ишканалар ачылган, бирок 

көпчүлүгү мамлекеттик соода уюмдарынын составында болгон. Алар 

ишканаларга азык- түлүктөрдү, жарым- фабрикаттарды, жабдыктарды, 

кызматкерлерди ишке даярдоо жана орноштуруу, жумуш сааттарын белгилөө, 

жаӊы технологияларды киргизүү жана жабдыктарды оӊдоо боюнча иш- 

чараларды жүргүзүшкөн. Өлкөнүн экономикалык- социалдык өнүгүүдөгү 

негизги багыттарынын бири коомдук тамактануу ишканаларын жакшыртуу 

болгон. Бул багытта коомдук- тамактануу ишканаларын комплекстүү- 

автоматташтырылган системаны киргизүүгө багытталган. Бирок, политикалык- 

экономикалык кайра- куруу мезгилинде мамлекет тарабынан коомдук 

тамактануу ишканаларына кайрадан көӊүл буурулуусү азайган. 

Белгилүү бир мезгилге чейин чоӊ экономикалык механизмдин бөлүгү 

болгон постсоветтик мамлекеттер, СССРдин таркашынан кийин алдында жаӊы 

экономикалык проблемалар пайда болгон. Чарбанын бир түрдөгү 

структурасынан башка түрдөгү структурага өтүү процесси, чарбанын 

структурасы макро деӊгээлде түзүлгөн «пландык- балансталган» бир 
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системадан сунуш- талап теӊ салмактуулугуна негизделген рыноктук система 

түрүнө өткөн [68]. 

Рыноктук өзгөрүлөрдүн башталышында коомдук тамактануу чөйрөсү 

репрессия стадиясында болгон. Тактап айтканда, 1970-1980 жылдар 

аралыгында калктын чыгымдарынын коомдук  тамактануу ишканаларындагы 

көрсөткүчү 6-7% болсо, 1990-2000 жылдар аралыгында 2-2,5%га төмөндөгөн. 

Бул көптөгөн факторлорго негизделген, ишканалардын менчик формасына 

өтүүсү, баалардын либерализациясы, калктын жашоо деӊгээлинин төмөндөшү 

болгон. 

Кыргызстандын рынок мамилелерине өтүүсү менен экономикалык 

субъектилерге эркиндик берүү, менчиктин ар кандай түрлөрүнө бирдей укук 

берүү, атаандаштыкка жол берүү, товарлардын бааларынын эркиндигин жана 

финансы рыногун ачуу негизинде коомдук жашоо - турмуштун жалпы 

өзгөрүшү, экономикалык системадагы тармактардын жана ишканалардын 

формаларынын өзгөрүлүшүнө,  менчиктештирүүгө алып келген [78]. 

Кыргыз Республикасында массалык түрдө менчиктештирүү процесси 

1991-1993 жылдар аралыгында мамлекеттик мүлктүн 40% менчиктештирилген.  

Бул системанын татаал жана жаӊы болгондугунан бир канча нормативдүү- 

техникалык базанын жана мыйзамдардын толук иштелип чыкпагандыгынан 

ийгиликтүү болгон эмес. Бул көрүнүш ийри ишканаларды менчиктештирүүдө 

байкалган. Менчиктештирүүнүн формалары тармактын өзгөчөлүктөрүнө, 

мисалы курулуш жана транспорт тармагында 87%ы акциялаштыруу, ал эми 

соода тармагында акционердик уюмдар 12,4%ы, анын ичинен 30,1%ы 

коллективдик менчик катары, 1,8%ы курулуш тармагында, 14,8%ы соода 

тармагындагы ишканалар менчиктештирилген [13]. 

1992 - жылы мамлекеттин курамына кирген соода жана коомдук 

тамактануу ишканаларынан 811 бирдик ишкана менчиктештирүүгө берилген. 
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Ал эми 1993-1994 жылдар аралыгында 1749 бирдик коомдук тамактануу 

ишканалары менчиктештирилген. Бул убакта менчиктештирилген коомдук 

тамактануу ишканаларынын иш алып баруусу өтө татаал болгон. Себеби, 

башкаруунун борбордук пландаштырылган системасынан рыноктук 

экономикада жеке менчикти башкаруу, өнүктүрүү жана натыйжалуу колдонуу  

маселеси турган. Бул жагдайлар коомдук тамактануу ишканаларынын 1991- 

1995-жылдар аралыгында товар айланма  көрсөткүчтөрү 9%дан 3,2%га  

төмөндөгөн. 1994-1995 жылдары эл аралык каржы институттардын кеӊештерин 

эске алуу менен жаӊы мыйзамдар кабыл алынган жана купондук  

менчиктештирүү системасы ишке киргизилген.  Бул убакта өндүрүштүк эмес 

тармакта 78 бирдик объект, 62 өнөр жай тармагында жана 34 бирдик курулуш 

тармагында объекттер менчиктештирилген.  1990-2002 жылдар аралыгында 

соода жана коомдук тамактануу тармагында 2745 бирдик ишканалар 

менчиктештирилген (тир. 1). 1991- жылдагы акча реформасы, 1997-жылдагы 

деноминация, 2006-жылдагы коомдук тамактануу ишканаларынын учеттунун 

өзгөрүлүшү ишканалардын айланма анализин жүргүзүүдө бир канча 

кыйынчылыктарды жараткан [78].  

Рынок шартына өтүүдөн улам келип чыккан жагдайлар коомдук 

тамактануу иканаларынын типологиялык структуранын өзгөрүшү, кызмат 

көрсөтүү деңгээлинин төмөндөшү жана финансалык булактардын 

жетишсиздиги коомдук тамактануу ишканаларын абдан татаал шарттарда иш 

алып баруусуна дуушар кылган.  

Ушундан улам коомдук тамактануу ишканалары өндүрүштүн өнүгүшү 

жана жумушчулардын эмгек шарттарын жакшыртууга багытталган иш- 

чараларды жүргүзүү, ысык тамак- аш менен ишканаларда, окуу жайларында 

камсыз кылуу, коомдук эмгекти жана каражаттарды үнөмдөө, коомдун бош 

убактысын пайда болуусуна, айрыкча үйдө тиричилик жүргүзгөн айымдар үчүн 
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эс алуу шарттардын пайда болуп, социалдык- экономикалык маанисин 

чагылдырган.  

Тамактануу менен эмгек өндүрүмдүүлүгү ортосунда тыгыз катнашын 

академик С. Струмилинанын аныктоосу боюнча,  күнүмдүк каллорияны 35%га 

азайтууда, жылдык ишке жарамдуулук 77%га пайызга, жылдык өндүрүү 

78,4%га азайганын белгилеген [104]. 

Ошондой эле, академик А. Кочерга тамактануу жана өндүрүмдүүлүктүн 

түшкү тамактануу менен байланышын төмөнкүдөй деп берген: кызматкердин 

эмгек өндүрүмдүүлүгүнүн көрсөткүчү, түшкү тамактанбаган 23%га, ал эми 

түшкү тамактанган кишинин 26,2%га жогору болгондугуна  мүнөздөмө берген. 

БУУнун азык түлүк жана айыл чарба уюму (ФАО) тарабынан 

«Сунушталган тамак- аштардын көлөмү» аныктамасынын негизинде, бир 

суткага керектүү азык- заттарды алуу менен нормалдуу тамактануу 

мүмкүнчүлүгүнө негизделет. Тамак-ашта 6 негизги зат каралат: суу, белок, май, 

углевод, витаминдер жана минералдык заттар. Тамак-аш жетишсиз өлкөлөрдө 

биринчи кезекте организмдин энергетикалык керектөөсүн кандыруу үчүн 

тамак-аш минимумун камсыз кылуу маселелси каралат. 

БУУнун азык түлүк жана айыл чарба уюму (ФАО) жана Бүткүл Дүйнөлүк 

саламаттык сактоо уюму (ВОЗ) тарабынан жүргүзүлгөн иш аракеттердин 

негизинде жеңил физикалык жумуш аткарган эркек үчүн тамактанууну 

суткасына 2400-2000 ккал. түшүрсө, анда эмгек өндүрүмдүүлүк 100%дан 70%га 

түшүшү мүмкүн. Орточо физикалык жумуш аткарган киши, тамак- аштан 3000 

ккал. эмгек өндүрүмдүүлүк 100% болот, ал эми 2500 ккал. – 58%,  2000 ккал – 

27%га төмөндөйт деп белгилешкен. 

Бүгүнкү алаамдашуу процесстердин натыйжасында коомдук тамактануу 

ишканаларына суроо - талаптын жогорулашына алып келүүдө, себеби, 

мекемелерде, офистерде жана ишканалардагы жумушчулардын түшкү 
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тамактануусу дээрлик кооомдук тамактануу ишканаларында болот. Ошону 

менен бирге үй тиричилигин жүргүзүү, тамак- аш даярдоо процесси көптөгөн 

убакыт жана эмгек чыгымдары менен коштолот. Мисалы, 4 - кишилик үй- 

бүлөгө тамак- аш даярдоо үчүн 3-4 саатты талап кылынат, үйдө тамак- аш 

даярдоого кеткен убакытка салыштырмалуу коомдук тамактануу 

ишканаларында тамак- аш даярдоо убакыттын аздыгы жана эс алуу 

мүмкүнчүлүгү пайда болуусу менен түшүндүрүлөт.  

Коомдук тамактануу ишканаларынын эң негизги социалдык маанисине  

азык- түлүктөрдүн унөмдөлүшүнө алып келет. Себеби, үй тиричилигинде 

тамак- аш даярдоо процессинде рационалдуу түрдө азык- түлүктөрдү 

колдонулбагандыгы, даярдоо көлөмүнүн чоӊ болбогондугу, технологиялык 

процесстердин жетищсиздиги, кулинардык квалификациянын ар түрдүүлүгү, 

тамак- аш даярдоо процессиндеги өндүрүштүн кошумча продукциясын кайра 

иштетүү жана калдыктарын утилизациялоо мүмкүнчүлүктөрүнүн жоктугу 

болуп саналат. Коомдук тамактануу ишканаларында өндүрүштүн кошумча 

продукцияны  рационалдуу түрдө кайра иштетүү менен жалпы азык- түлүк 

ресурстарынын көлөмүнүн 10-15%га төмөндөтүүгө болот. Ошондой эле, тамак- 

аш даярдоого кеткен отун жана энергиянын эффективдүү колдонуу 

мүмкүнчүлүгүн берет. Үй тиричилигинде 1 түшкү тамак даярдоо үчүн щарттуу 

түрдө 1 кг отун, ал эми коомдук тамактануу ишканаларында 350- гр. отун 

керектүү болгондугу аныкталган. 

Коомдук тамактануу ишканалары калктын тамактануусун илимдердин 

негизинде уюштурулушун камсыздайт. Тамактануунун илимий негизделиши 

тамак- аштардын физиологиялык нормаларын жана керектөөчүүлөрдүн кесиби, 

жашы, ден- соолук абалына карата тамактануу өзгөчөлүктөрү менен 

белгиленет. 
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Коомдук тамактануу ишканаларынын социалдык- экономикалык 

мааниси: өндүрүштүн өнүгүшү жана жумушчулардын эмгек шарттарын 

жакшыртууга багытталган иш- чараларды жүргүзүү, ысык тамак- аш менен 

ишканаларда, окуу жайларында камсыз кылуу, коомдук эмгекти жана 

каражаттарды үнөмдөө, коомдун бош убактысын пайда болуусуна, айрыкча 

үйдө тиричилик жүргүзгөн айымдар үчүн эс алуу шарттардын пайда болуусу 

менен түшүндүрүлөт.  

Коомдук тамактануу рыногунун мүнөздүү өнүгүү өзгөчөлүктөрү калкты 

эң негизги тамак- аш муктаждыктарын камсыздандыруу менен түздөн- түз 

байланышта болуп, коомдун бош убактысын эффективдүү колдонуу 

мүмкүнчүлүктөрүнүн пайда болуусу менен түшүндүрүлөт.  

Коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү рыногунун экономикалык максаты - 

кардарлардын керектөөлөрүн камсыздандырууда керектөө ресурстарын 

эффективдүү колдонууну камсыз кылуу болуп эсептелет. Бул максатты ишке 

ашыруу, кардарлардын муктаждыктарын изилдөө менен керектүү кызмат 

көрсөтүүлөрдүн түрдүүлүгүн жаратуу болуп саналат. 

Орус окумуштуулары  И. Н. Смагина жана  Д.А. Смагин төмөнкүдөй 

аныктама берген: «Коомдук тамактануу- эл чарбасынын спецификалык 

тармагы жана соода иш- аракеттеринин бир түрү, өндүрүш чөйрөсүнүн 

керектөө жана айланым чөйрөсүнө өтүп кетүүсү» деп  белгилеген [105]. 

Азыркы мезгилде колдонулуп кележаткан Кыргыз Республикасынын 

ГОСТ Р 50646-94 «Калкка кызмат көрсөтүү. Түшүнүктөр жана аныктамалар» 

мамлекеттик стандарттарында берилген аныктаманы карай турган болсок: 

коомдук тамактануу - бул экономиканын өз алдынча тармагы,  ар түрдүү 

укуктук формадагы жана организациондук - башкаруу структурасында, 

калктын тамактануу иш- аракеттерин уюштурууда, тамак- аштарды жана 

жарым фабрикаттарды даярдоо жана сатуу, керектөөнү уюштуруу коомдук 
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тамактануу ишканаларында же ишканадан сырткары, кардарларга ар түрдүү 

кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу иш- аркеттери деп айтылган.   

Учурдагы шартта коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөтүү 

процесси төмөнкүлөрдү камтыйт: 

- тамак- аш даярдоо; 

- кулинардык продукцияларды жана кондитердик азыктарды даярдоо; 

- керектөөнү уюштуруу жана тейлөө; 

- кулинардык продукцияларды сатуу; 

- эс алууну уюштуруу; 

- маалыматтык жана кеӊещ берүү кызмат көрсөтүүлөрдү камтыйт.  

Бул процесстерди  ишке ашыруу, кардарлардын муктаждыктарын 

изилдөө менен керектүү кызмат көрсөтүүлөрдүн түрдүүлүгүн жаратуу, рынок 

изилдөөнүн негизинде ишке ашырылышы керек. 

Бүгүнкү күнү коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү чөйрөсү бир кыйла 

көбөйүп,  калктын тамак- ашка болгон муктаждыктарын камсыз кылууда ар 

түрдүү кызмат көрсөтүүлөр пайда болгон. Мисалы, узак сапарга 

жүргүнчүлөрдү ташуудагы  - темир- жол жана учактардагы  тамактануу, 

ишканадан бөлөк жерлерде тамак- аш даярдоо жана тейлөө ишканалары 

(кейтеринг), тез тамактануу (фаст-фуд)  ишканалары, соода борборлорундагы 

жана көчөдөгү киоска (тонар) ишканалары түзөт [99]. 

Коомдук тамактануу ишканалары социалдык – экономикалык маанисин 

мүнөздөлүшүндө рынокто бир канча түрлөргө бөлүштүрүлүп каралган. Аталган 

ишканалардын продукция түрдүүлүгү жана кызмат көрсөтүүнүн мүнөзүнө, 

тейлөө өзгөчөлүктөрүнө жана ишмердүүлүктүн максатына карата өзгөчөлөнүп 

турат ( 1. 4 - сүр ).  

Коомдук тамактануу ишканаларын топторго бөлүштүрүүдө, дүйнөлүк 

практикада жана эл аралык уюмдар тарабынан колдонулган жана кеӊири 
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таралган коомдук тамактануу ишканаларынын кызмат көрсөтүү рыногуна 

карата бөлүштүрүү каралган.  

Ошондой эле, коомдук тамактануу ишканалары негизги классификацияга 

кирген субъектилер өз алдынча топторго бөлүнүшөт. Алар алгачкы даярдоо 

ишканалары,  жарым фабрикаттарды даярдоочу комбинаттар, алгачкы даярдоо 

фабрикалары, алгачкы даярдоо ашканасы жана адистештирилген цех жана 

финансалык чарба жүргүзүүнүн максаттына карата коммерциялык жана 

социалдык  багыттагы ишканалар болуп бөлүнүшөт. 

Коомдук тамактануу ишканаларынын коммерциялык багытында 

ишканалардын түрүнө жараша төмөнкүдөй түрлөрү белгиленген: 

Ресторан- даярдалуусу татаал болгон кеңири түрдөгү тамак- аштарды, 

алкоголдук, сериндетүүчү, ысык жана башка түрдөгү суусундук- 

ичимдиктерди, кондитердик азыктарды cатууга даярдаган, интерьер, 

шаймандары, жабдыктары, сервировка жана керектөөчүлөрдүн эс алуу жана 

көңүл ачуусун уюштуруу менен айкалыштырган жогорку деңгээлдеги тейлөө 

көрсөткөн  ишканалар.  

Ресторанда продукциянын түрүнө жана керектөөчүлөрдүн контингентине 

карата бөлүнүшөт. Аларга токтоло турган болсок төмөнкүлөр:  

- тамак- аш, азыктарды даярдоо боюнча-  адистештирилген жана 

адистештирилбеген (балык, сыра, сыр, улуттук ашкана жана эл аралык 

ашкана); 

- жайгашкан жери боюнча- коомдук мекемелерде, өзүнчө турган 

имаратта, мейманкана, вокзал имаратында, маданияттык көңүл ачуу 

жана спорт мекемелеринде, эс алуу жайларында;  транспорттук 

ишканаларда (вагон, самолет, круиз ж.б); 

- керектөөчүлөрдүн кызыкчылыгы боюнча- клуб ресторан, спорт- 

ресторан, түнкү- клуб рестораны ж.б.; 
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 транспорттук  ресторан окуу жайларда 

ишканалар бар бала- бакчаларда 

 уюмдар  кафе ооруканаларда 

 мекемелер ж.б. тез тамактануу  абактагыларга ж.б. 

1.4 - сүрөт. Коомдук тамактануу ишканаларынын кызмат көрсөтүү рыногу 

 

- тейлөө формасы жана ыкмасы боюнча- официанттардын тейлөөсү, швед 

столу системасы менен иш алып барган ресторан, кейтеринг- 

ресторандары; 

- ишкана составы боюнча – стационардык жана жылып жүрүүчү 

ресторандар (вагон, самолет, круиз ж.б) болуп бөлүнүшөт. 

Ресторандарда кызмат көрсөтүү комплексттик, универсалдык жана 

адистештирилген болуп айырмаланышат. 

Ресторандагы кардарлардын контингентине жараша туруктуу (мейманкада, 

санаторий – курортук мекемелерде ж.б.) жана өзгөрүлмө контингентке 

(мегополис, шаарлар ж.б.) тейлөө көрсөтүлүп керектөөчүлөрдүн тамак- аш 

жана эс алууга болгон муктаждыктарын камсыздайт. Аталган ишканаларда 

Коомдук тамактануу рыногу 

Коммерциялык ишканалар 

Белгилуу бир 

рынокко 

багытталган 

Бардык 

рынокко 

багытталган 

Коомдук 

ишканалар  

Өндүрүштүк 

ишканалар 

Социалдык  ишканалар 
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тейлөө ыкмаларына карата - толук тейлөө официанттардын тарабынан, 

кардарлардын өзүн – өзү тейлөө жана аралаш тейлөө көрсөтүү болуп саналат.   

Бар – бар стойкасы менен жабдылган, алкоголдук жана алкоголдук эмес, 

ысык жана сериндетүүчү суусундук- ичимдиктер, коктейлдер, ысык жана суук 

татымдарды сатууга чыгарган коомдук тамактануу ишканалары. Бардагы 

даярдалуучу продукция түрүнө, тейлөө жери  ж.б критейлерге карата 

бөлүнүшөт. Аларга токтоло турган болсок төмөнкүлөр: 

- даярдалуучу продукция түрүнө жана даярдоо ыкмасы боюнча шарап- 

бар, сыра- бар, кофе, сүт, коктейл-бар, суши-бар ж.б.; 

- көңүл ачууну уюштуруу жана тейлөө түрүнө жараша диско, түнкү- 

клуб, лобби-бар, кино- бар ж.б.; 

-    жайгашкан жери боюнча коомдук мекемелерде, өзүнчө турган 

имаратта, мейманкана, вокзал, маданияттык- көңүл ачуучу жана спортук 

мекемелерде, эс алуу жайларында, транспорттук ишканаларда ж.б.. 

Төмөндөгү таблицада (1.1- табл.) ресторан жана барда тейлөө деңгээли 

жана сунушталган кызматтардын номенклатурасы боюнча түрлөрү 

чагылдырылган. Белгилей кетчү нерсе, ресторан жана бар ишканаларынан 

башка коомдук тамактануу ишканалары класстарга бөлүштүрүү каралган эмес.  

Кафе- ресторанга салыштырмалуу продукция түрдүүлүгү жана кызмат 

көрсөтүү түрдүүлүгү менен айырмаланган коомдук тамактануу ишканалары.  

Кафе ишканалары продукцияларынын түрүнө, жайгашкан жерине, тейлөө 

формасына карата бөлүштүрүлүп каралат.  Аларга токтоло турган болсок 

төмөнкүлөр: 

- сунушталган продукция түрү боюнча - балмуздак, сүт, пицца, 

кондитердик азыктар ж.б.; 

- кардардын кызыкчылыгы боюнча – жаштар, клуб, балдар, студенттик 

ж.б.; 
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- жайгашкан жери боюнча коомдук мекемелерде, өзүнчө турган 

имаратта, мейманкана, вокзал, маданияттык- көңүл ачуучу жана 

спортук мекемелерде, эс алуу жайларында, транспортто ж.б.; 

- тейлөө формасы жана ыкмасы боюнча- официанттардын тейлөөсү, швед 

столу системасы менен иш алып барган кафе, кейтеринг- кафе ж.б.; 

- ишкана иштөө убактысы боюнча – дайыма жана мезгилдик; 

- ишкана составы боюнча – стационардык, жылып жүрүүчү кафелер, 

транспорттордогу (вагон, самолет, круиз ж.б) ишканалар болуп 

айырмаланышат [103].  

1.2 –таблица. Ресторан жана бардын класстары 

Класс/ тип Ресторан Бар 

Люкс Кызмат көрсөтүүнүн көп 

түрдүүлүгү, интерьердин 

сыпайылыгы, залдын 

комфорттуулугу, тамак- аш 

жана өнүмдөрдүн 

оригиналдулуугу жана ар 

түрдүүлүгү 

Интерьердин сыпайылыгы, залдын 

жогорку деӊгээлдеги комфорттуулугу, 

өздүк жана буюртмалуу ичимдик, 

коктейль жана суусундуктардын ар 

түрдүүлүгү 

Жогорку 

деңгээлдеги 

Интерьердин оригиналдуулугу, 

кызмат көрсөтүүнүн 

түрдүүлүгү, тамак- аш жана 

продукциялардын түрдүүлүгү 

Интерьердин оригиналдуулугу, 

кызмат көрсөтүүнүн түрдүүлүгү, 

комфортуулук, буюртмалуу ичимдик, 

коктейль жана суусундуктардын  

түрдүүлүгү 

Биринчи 

класстагы 

Интерьердин айкалыштуулугу, 

комфортуулук, кызмат 

көрсөтүүнүн түрдүүлүгү, тамак- 

аш жана продукциялардын 

түрдүүлүгү 

Интерьердин айкалыштуулугу, 

комфортуулук, кызмат көрсөтүүнүн 

түрдүүлүгү, буюртмалуу ичимдик, 

коктейль жана суусундуктар 

Булак: Коомдук тамактануу. Коомдук тамактануу ишканаларынын классификациясы 

ГОСТ Р- 50762-95 

 

Ашкана – жалпыга таандык же чектелген гана кардарларга тейлөө 

көрсөткөн, белгилүү бир менюга жараша тамак- аштарды даярдаган коомдук 

тамактануу ишканалары. 
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Ашканалар бир канча критерийлер боюнча айырмаланышат. Аларга 

токтоло турган болсок төмөнкүлөр: 

- сунушталган продукция түрү боюнча – көп өлчөмдө даярдалган тамак- 

аш, ысык жана сериндетүүчү суусундук- ичимдиктер, вегетериандык, 

диеталык ж.б.; 

- кардардын кызыкчылыгы боюнча – бала- бакча, мектеп, студенттик, 

кызматкелердин, жумушчуулардын ж.б.; 

- жайгашкан жери боюнча коомдук мекемелерде, окуу, жумуш, кызмат 

жерлеринде, ооруканаларда, санаторийлерде, эс алуу жайларыныдагы 

коомдук тамактануу ишкалары болуп саналат.   

Шамшум жайы-  чектелген жана даярдалуусу татаал эмес тамак- аштарды 

сунуштаган, кардарларды бат тейлөөчү, чектелген ысык жана сериндетүүчү 

суусундук - ичимдиктер сунуштаган коомдук тамактануу ишканалары болуп 

саналат. Алардын төмөнкүдөй түрлөрү бар: 

- ишкана составы боюнча – стационардуу жана жылып жүрүүчү; 

- иштөө убактысы боюнча - дайыма жана мезгилдик болуп бөлүнүшөт.  

[Калашников, 2008:384]. 

Азыркы мезгилде, коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү чөйрөсү бир 

кыйла көбөйүп,  калктын тамак- ашка болгон муктаждыктарын камсыз кылууда 

ар кандай коомдук тамактанууда кызмат көрсөтүү ишканалары тарабынан 

сунушталат. 

Бүгүнкү күндө кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүктөрүнө жараша кеңири 

жайылган чайкана, той жана маарекелерди өткөрүүчү тойкана жана 

тамактарды жеткирүү кызматы кейтеринг ишканаларынын, тез татым жана 

өзгөчөлүктүү кофекана ишканаларын мамлекеттик стандарттын ичине 

киргизүү муктаждыгы пайда болууда. Бул ишканалардын статистикалык 

маалыматтарынын жоктугу, ишканаларды каттоо жана финансалык иш- 
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аракеттеринин көзөмөлүнүн мамлекет тарабынан жетишсиздиги, 

ишканалардын ар кандай шарттарда иш алып баруусуна түрткү болууда.  

Бүгүнкү күндө интернет баракчаларындагы маалыматтарга карата Кыргыз 

Республикасы жана анын региондордогу тойкана, чайкана, тез татым жана 

кейтеринг ишканаларынын саны күн сайын көбөйүүдө. Бирок тилекке каршы 

сунушталган тамак – аш, азык – түлүк коопсуздугу жана санитария 

эрежелеринин сакталбагандыгы керектөөчүлөрдүн тамак- аштан улануу, ар 

түрдүү нааразычылыктарын пайда кылууда. Ошондуктан аталган ишканаларда 

сунушталуучу тамак- аштардын, азык- түлүктөрдүн түрдүүлүгүнө жана 

сервистин түрдүүлүгүнө жараша мамлекет тарабынан жөнгө салуу иш- 

чараларын жүргүзүү керектелет. 

 Жогорудагы изилдөөлөргө карата, коомдук тамактануу ишканаларынын 

социалдык- экономикалык маанисинин негизги маселелерин чечүүдө 

төмөнкүдөй жыйынтык чыгарууга болот: 

- кардарларды  сапаттуу тамак- аш менен камсыздоо; 

- тамак- аш продукцияларын даярдоо, керектөөнү уюштуруу жана сатуу  

иш- аракеттеринин жүргүзүлүшү; 

- ишкананы уюштурууда рационалдуу жайгаштыруу; 

- өндүрүштө заманбап технологияларды колдонуу; 

- керектөөчүлөргө эс алууну уюштуруу жана индивидуалдык кызмат 

көрсөтүү, той- маарекелерди жана бизнес жолугушуларды уюштуруу; 

- керектөө чыгашаларынын экономиясы аркылуу, тамак- аш даярдоо, 

идиш- аяк жана жабдыктарды тазалоо иш- аракеттеринин натыйжасында 

керектөөчүлөрдүн бош убактысынын пайда болуусу; 

- ишкананын ийгиликтүү иш алып баруусундагы ички жана сырткы 

факторлорунунун таасирин изилдөө менен  ишканада өндүрүлгөн тамак- 
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аш жана кызмат көрсөтүү сапатын жакшыртуу маселелерин чечүүгө 

болот. 

 

1.3.  Коомдук тамактануу рыногун натыйжалуу өнүктүрүү боюнча эл 

аралык  тажрыйбалары 

 

 Бүгүнкү күндө ишканаларды уюштуруу жана башкарууну камтыган 

маалымат жана мазмуну жагынан өтө жогорку деңгээлдеги чекке жетти жана 

бул деңгээл күн санап өсүүдө. Дүйнө жүзүндөгү өнүгүүлөр менен катар, 

глобализация, атаандаштык, технология, стратегиялык башкаруу концепциясы, 

коомдук жоопкерчилик, новатордук, керектөөчүгө негизделүү жана сапаттуу 

кызмат көрсөтүүнү жаратуу өңдүү концепциялар, категориялар келип чыкты. 

Ушуну менен эле катар, илим жана ишкердик чөйрөсүндөгү өнүгүүлөрдүн 

таасири астында, ишканалардын атаандаштык артыкчылыгына оң таасирин 

тийгизген ыкмалар жана техникалардын катары улам жаңы усулдар менен 

толукталууда. Ишканалардын негизги максаты, башка ишканаларда 

колдонулбаган жаңы ыкмаларды киргизүү менен атаандаштык 

артыкчылыктарын жогорулатуусу болуп саналат.  

Рынок мамилелери жакшы коюлган көпчүлүк өлкөлөрдө ишкердүүлүктүн 

бардык субъектилерин, ийгиликтүү иш аракеттери үчүн толугу менен 

атаандаштыкка бирдей шарттарды калыптандырууга, ошол эле учурда өзүн-өзү 

жөнгө салуунун механизмдери иштелип чыккан. Айрыкча сапаттуу адистерди 

даярдоого, алардын квалификациясын жогорулатууга мамлекет тарабынан 

камсыздоого алынышы, инновациянын жетишкендиктерин колдонууга, 

продукциянын сапатын  жакшыртуу иш чараларына жумшалуучу 

каражаттардын көлөмүнүн жетиштүүлүгү болуп саналат.  
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Экономикасы өнүккөн АКШ, Япония, Франция жана Европалык Союздун 

дагы бир катар мамлекеттеринде коомдук тамактануу рыногу динамикалык 

түрдө өсүү темпи байкалууда ( 2- табл). Анткени бул өлкөлөрдө коомдук 

тамактануу секторду өнүктүрүүдө, калыптандырууда жана ийгиликтүү 

иштетүүдө инфраструктура эң башкы маселеге айланып, финансылык жактан 

активдүү көмөк көрсөтүлүп жатат. 

 

1.3 - таблица. Чет өлкөлөрдөгү коомдук тамактануу ишканаларынын 

рыноктогу үлүшү  

Мамлекет Рыноктогу үлүшү,% Динамика + - ; 

1991 2013 

АКШ 27,85 29,90 +1,55 

Япония 23,55 27,12 +3,75 

Германия 4,87 7,15 2,28 

Франция 4,57 6,40 1,83 

Канада 2,61 3,04 0,43 

Уулу Британия 3,75 5,12 1,37 

Кытай 1,30 6,08 4,87 

Россия 2,40 7,60 5,20 

Өзбекистан 0,80 1,65 0,85 

Казакстан 1,02 6,85 5,83 

Таджикистан 0,75 1,08 0,33 

Булак: www.oilworld.ru 

 

Чет мамлекеттердин тажрыйбасы көрсөткөндөй, рынок мамилелери 

жакшы жолго коюлган көпчүлүк өлкөлөрдө коомдук тамактануу чөйрөсүнүн 

өнүгүүсү франчайзинг системасынын өзгөчө көңүл бөлүнүп, үзгүлтүксүз 

мамлекеттин активдүү колдоосунда илимий изилдөө иштери жүргүзүүчү 

атайын мекемелер уюштурулган.  

Америка Кошмо Штаттарында франчайзинг алгачкы жолу тигүүчү 

машиналарды өндүргөн Зингер ишканасы (Singer Sewing machine company) 

тарабынан колдонулган. XIX кылымда Америкадагы жарандык согуштан кийин 

Зингер ишканасы атаандаштык баа менен соода кылууга мүмкүнчүлүк түзгөн 

http://www.oilworld.ru/
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сериялык өндүрүш жүргүзгөн. Бирок, тигүүчү машиналардын 

борборлоштурулган тейлөөсүн уюштуруу жана иштебеген бөлүктөрүн бир 

жерден алмаштыруу экономикалык жактан пайдасыз болгон. Ошондуктан, 

каржы жактан көз карандысыз болгон ишканаларга белгилүү аймактарда 

тигүүчү машиналарды сатуу жана тейлөө укуктарын камсыздаган франчайзинг 

системасы түзүлгөн. 

Дал ушундай система 1898-жылы Женерал Моторс ишканасы тарабынан 

иштелип чыккан. Бул системага ылайык, франчайзилердин башка  

өндүрүүчүлөрдүн унааларын сатууга укугу болгон эмес, ошондой эле, 

франчайзордун имиджин колдоосу, тейлөөнүн жогорку деңгээлде камсыздоосу 

үчүн бул ишке өз каражаттарын жумшоосу керек болгон. Унааларды франшиза 

системасы аркылуу сатуу азыркы учурда да жүргүзүлүп келет. 

Азыркы учурда франчайзинг системасы бөтөлкөлөрдөгү алкоголсуз 

ичимдиктерди чыгарган ишканалар (Кока Кола, Пепси, Севен Ап) тарабынан 

эффективдүү түрдө колдонулуп келет.Бул ишканаларга франшизага ылайык 

борборлоштурулган түрдө концентрацияланган сироп өндүрүп, франчайзи 

ишканаларга бөлүштүрүп бергенге мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Франчайзилердин 

фирмалык бөтөлкөлөрдү сатып алууга жана фирмалык соода белгисин 

колдонууга укуктары болгон [99]. 

АКШ да экономикалык кризистен кийин, 1930-жылдан баштап, мунай 

иштетүүчү ишканалар башкаруу системасында өзүлөрүнүн май куюу 

станцияларын франчайзинг бирдиктери катары алышкан. Ишканалар 

станцияларды ижарага берип франчайзилерден рента алып, имиджин көтөрө 

алышкан, ал эми франчайзилер жергиликтүү шарттарга ылайык бааларды 

койушкан. Жыйынтыкта, унаа күйүүчү майдын соодасы дээрлик жогорулаган 

жана киреше көбөйгөн.  



 

 

48 

 
   

 

40-жылдардын аягында жол боюндагы чакан кафенин ээлери, 

Макдональд биртуугандар кардарларды тейлөөнү жакшыртууну жана киреше 

көбөйтүүнү чечишкен. Бул максатта алар тамак санын үчкө чейин азайтып, 

даярдоо технологиясын стандартка келтиришкен. Кайрадан уюштуруу 

ишкананын эффективдүүлүгүн жогорулатып, чыгымдарын азайткан, ал эми 

кардарлар дайыма каалаган ―Макдональдс‖ ресторанында бат тейлөө жана 

көнгөн тамак-аш күтөөрүн билишкен (Дельтей Ж., 2003:105).  

1950-жылга чейин франчайзинг системасын колдонгон көпчүлүк 

ишканалар, франчайзингти продукция жана кызматтарды бөлүштүрүүдө 

эффективдүү метод катары карашкан. Бул традициялуу франчайзингтин же 

биринчи муун франчайзингтин мисалдарын айтууга болот.  

АКШ да франчайзингтин дүркүрөп өсүшүнө 1946-жылы кабыл алынган 

―Соода белгилери тууралуу мыйзам‖ жардам берди. Ар түрдүү текшерүүлөр, 

мыйзам тарабынан коргоолор аркылуу ишканаларга соода белгилерин 

колдонууга мүмкүнчүлүк берген ишканалар кошумча киреше алуу менен бирге 

ишкердүүлүгүнүн аянтын кеңейте алышкан. 

Эл аралык Франчайзинг Ассоциациясы (IFA) франчайзинг ыкманын 

колдонуп иш алып барууга мүмкүн болгон ишкердиктин 70 тен ашык тармагын 

белгилеген. Ассоцияциянын берген аныктамасы боюнча, франшиза, товардык 

белги же ар кандай эмблемалар, символдорду, логотибин жана башка 

тастыктоочу материалдарды, жарнактык жана коомдо таанылуу методдорун, 

патент жана ноу-хау, ишкердик жүргүзүүдѳгү коммерциялык сырларын, 

интерьер жасалгалоодогу стиль жана ыкмаларын, жабдыктарын, ошондой эле 

мыйзам тарабынан корголгон автордук укуктарды жана соода марканын 

каттоосун колдонууга берилген укуктарды камтыган пакет деп белгиленген. 

 АКШдагы эң чоң тез татым ишканасы катары эсептелген, 1954- жылы 

франчайзинг системасы колдонуу менен дүйнө жүзүнө таралган  «McDonald’s»  
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компаниясы бүгүнкү күндө 119 өлкөдө 30 000 ашуун ишканасы, жылына 

кызмат көрсөтүү көлөмү 23 млрд.долл. түзгөн эӊ ири ишканалар тобуна кирет. 

Өлкөдөгү калктын ар бир он жетинчи жараны күнүнө «McDonald’s» 

ишканасында тамактанса, ишкана тарабынан ар бир 17 саатта бир жаңы ишкана 

уюштурулуп  иштөөгө уруксат берилет. Бул сегменте дүйнөгө таанымал болгон 

«Starbucks», «Pizza Hut», «Burger King», «Taco Bell» жана «Subway» ж.б. 

ишканаларын дагы айтууга болот.  

АКШдагы коомдук тамактануу сектору тарабынан көрсөтүлгөн кызмат 

көрсөтүүлөрдүн көлөмү, дүйнөлүк рыноктогу кызмат көрсөтүүлөрдүн 

көлөмүнүн  30% ын ээлеп, автооуналар менен азык- түлүк рыногунан кийинки 

үчүнчү орунду ээлейт.  

Тез тамактануу секторунун башатын америкалыктарга таандык деген 

түшүнүктөр пайда болгон, бирок башка мамлекеттерде дагы бул системанын 

пайда болуушу жана натыйжалуу иш- аракеттери тарыхый булактарда 

берилген. Бүгүнкү күндө, Кытайда күрүчтөн жасалган тамак- аштар,  

Жапонияда суши тамактары, Турцияда ар түрдүү кебабтар, Англия жана 

Австралия мамлекеттеринде курулган балык жана картөшкө тамак- аштары 

абдан популярдуу болуп саналат. Ал эми бул багытта тарыхый булактарда 

жазылган курулган жүгөрүүнү Кыргызстанда улуттук бренд катары таанытуу 

менен туристтердин санын көбөйтүү мүмкүчүлүгү жаралат.  

Аталган мамлекеттеги социалдык коомдук тамактануу системасынын 

өнүгүүсү борборлоштурулган ашканалардын уюштурулушу менен 

түшүндүрүгө болот.  Мисалы, ооруканалардагы тамак- аш кызмат көрсөтүү 

процесси толугу менен автоматташтырылып, ашканада тамак- аштар бир 

порциондук идиштерге салынып, тамак- аштардын түрүнө жараша тондурулат 

же муздадылат. Даярдалган тамактар упаковкаланып, белгилүү температурада  

автоматташтырылган сакталуучу жайларга жөнөтүлөт. Ар бир упаковкада 



 

 

50 

 
   

 

түстүү код,  сактоо температурасы, тамак- аштын аты жана даярдалган күнүнө 

карата маркировка жасалат. Автоматташтырылган сакталуучу жайларда 

электрондук башкаруу системасы орнотулган, ооруканадагы дарылануучу 

адамдын диетасына карата борборлоштурулган меню боюнча буюртма берип, 

тамак- аштын түрүнө карата СВЧ-мештен өткөрүлүп, буюртма жасалган 

бардык тамак- аштар термоизоляция кагазы менен үстүнөн жабылып 

жеткирилет.  

Францияда учурда 1300 ашуун тез татым ишканалары иштейт.  Бул 

сегменте дүйнөгө таанымал болгон  «France Quick», « Maison Eric Kayser», «La 

Croissanteriel»  ж.б. ишканаларды айтууга болот.  Өлкөнүн чоң шаарларынын 

көп бөлүктөрүндө Мишлен жылдызына татыктуу болгон 621 ресторандар 

жергиликтүү жана чет - өлкөлүк туристтерге кызмат көрсөтүшөт.  

1900- жылы Андре Мишлен өзүнүн дөңгөлөктөрүн сатып алууга келген 

кардарлары үчүн эс алуу, мейманкана, тез- татым ж.б. кызмат көрсөтүүчү 

ишканалардын жол көрсөткүч маалымат баракчасын жасаган. 20- жылдан 

кийин региондогу ресторан ишканаларын баа категориясына карата 

бөлүштүрүп, аларга жылдыз бере баштаган. Керектөөчүлөр жылдыздардын 

санына карата ишкананы тандап алууда жеңилдик жараткан. Мындай ыкмада: 

(*)  - жакшы ресторан категориясында (ашканасы даамдуу), 

(*)(*) – эң жакшы ашкана, белгиленген маршруттан чыгып, тамактануу 

сунушталат, 

(*)(*)(*) – эң мыкты ашкана, атайын маршрут уюштурулуп, тамактануу 

сунушталат деп бөлүштүрүлгөн.  

Бүгүнкү күндө Франция ашканасы кулинардык өнөрдүн башааты болуу 

менен бирге, туристтер үчүн ар түрдүү гастрономиялык  турларды уюштуруу 

менен коомдук тамактануу ишканаларынын өнүгүүсүнө чоң түрткү болууда.  
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Адабияттарда бул түшүнүк ар кандай аталыштар менен берилген,  

«culinary tourism», «food tourism», «gastronomic tourism» - белгилүү бир 

регионго таандык болгон тамак - аштын же ичимдиктин даамын татуу, 

жергиликтуу ашкананын байлыктары, кулинардык азыктар менен танышуу, 

жергиликтүү азык - түлүктөрдү  тануу жана тамак- аш жасоо максатында 

уюштурулган саякаттар (Хжалагер, 2002:21). Биринчи жолу «culinary tourism» 

деген термин 1998-ж. Огайо  штатындагы (АКШ) «Bowling Green» 

университетинин элдик маданият кафедрасынын доценти Л. Лонгом тарабынан 

элдин каада салттын, урп адаттарын, маданияттын таанып билүүдө эң негизги 

иш – аракеттер деп  белгилеген. Бул багыттагы дүйнө жүзүнө эн белгилүү 

фестивалдарына Германядагы Октоберфест майрамы, Францияда шарап 

майрамы Бордо шарапчылык плантациялары, Италияда оливка майлары 

майрамдары болот. Бул өлкөгө туристтердин келүүсүн кызыктыруу менен 

туристтик инфраструктуралардын кирешелүүгүн жогорулатат [117].  

Франциядагы коомдук тамактануу ишканаларынын өнүгүүсүндөгү эң 

негизги факторлорго, мамлекеттин региондорунда азык-түлүк товарларын 

дүңүнөн соода жүргүзүүчү 18 базар иштейт. Көпчүлүк коомдук тамактануу 

ишканаларына керектүү азык – түлүктөр дүңүнөн соода кылуучулар менен 

келишимдер түзүлүп, жергиликтүү органдары жана соода- өнөр-жай палатасы 

тарабынан көзөмөлгө алынат. Ал эми дүң базарларда товар сатууну 

аккредитациядан өткөндөр гана жүргүзө алат. Бул өз кезегинде сапаттуу азык- 

түлүк менен камсыз болууда эң негизги көрсөткүч болуп саналат.  

Ошондой эле Францияда кичи жана орто ишкердүүлүккө багытталган 

мамлекеттик саясаттар менен  ишке ашырылат: 

 жаңы ишкананын түзүлүүсүнө демилге берүү; 

 ишканаларды жаңыландыруу, ирилештирүүгө (модернизация) көмөк 

көрсөтүү; 
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 ишканаларда иш жүргүзүүдөгү  бюракратиялык иш аракеттердин 

минималдаштыруу, мыйзамдык, башкаруу жана каржы чөйрөсүнүн 

өнүгүүсү үчүн башкаруу процедурасынын жакшыртуусу болуп эсептелет. 

Испанияда 2003-жылы ишке кирген ишкердүүлүк мыйзамынын негизинде 

курулган ишкана, мамлекеттик ишканалар менен уюмдардын арасындагы  

байланыштын эң жакшы үлгүлөрүнүн бири. Бул мыйзамда төмөнкү 

жаңылыктар баса көрсөтүлгөн: 

 мыйзам чегинде ишкана уюштуруу режиминин жөнөкөйлөтүлүшү кичи 

ишканаларга ыңгайлуу абалга келген; 

 башкаруу формалдыктары жөнөкөйлөтүлгөн. Башкаруу иштери бир 

электрондук документ аркылуу бүтүүгө ыңгайлашкан. Бул мурунку 60 

күн алган мөөнөттү 15 эсеге тездетүү менен ишке ашууга ылайыкташкан; 

 Кичи ишканаларга багытталган жөнөкөйлөтүлгөн эсеп-кысап тутуму 

колдонулуусу жакшы натыйжа көрсөткөн. 

Түштүк Кореяда 2004-жылдан баштап ишкердүүлүктү жана жаңы ойлоп 

табууларды кызыктыруу үчүн атаандаштыкты алдыңкы планга коюшкан. буга 

чейин алар ири ишканаларды иштетүү менен алектенишкен.  1996-жылы кичи 

жана орто ишканалардын башкармалыгы (SMBA) курулуп, ал төмөнкүдөй  

негизги функцияларды аткарган: 

 жаңы ишканаларды мезгилинде колдоо, 

 кичи жана орто ишканалардын өнүгүүсүнүнө жардам берүү, 

 ишканаларга каржы, персонал, рынок жана технологиялык колдоо 

көрсөтүү менен  атаандаштык көрсөткүчтөрүн  өнүктүрүү, 

 ири ишканалар менен кичи ишканалар ортосунда адилеттүү атаандаштык 

чөйрөнүн пайда болуусун камсыздоо болуп саналат. 

Португалияда  мамлекет үчүн кичи жана орто ишкердүүлүккө чоң маани 

беришкен, бир канча программалар биригип мамлекеттик колдоо программасы 
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(Community Support Framework) 2000-жылы ишке кирип 2006-жылга чейин 

иштеп келген. Бул программа 18 мыйзамдан куралган жана аймыктык жана 

тармактык колдоолорду камтыган. Бул колдоолор ишкердүүлүккө жана 

ишканалардын жаңылануусуна демилге берүүчү программалар, ишканалардын 

техникалык жана технологиялык потенциалдарынын күч алуусуна жол ачкан. 

Чет өлкөлөрдөгү коомдук тамактануу ишканаларынын өнүгүүсүнүн эӊ 

негизги көрсөткүчтөрү катары тондурулган жана сублимазияланган азык- 

түлүктөрдүн көп өлчөмдө Улуу Британия жана Бельгия мамлекетеринде, ал эми 

Германияда консервацияланган продукцияларды колдонуусун айтууга болот. 

Батыш Европадагы коомдук тамактануу ишканаларынын өнүгүүсүндө 

даярдалган тамак- аштардын төмөнкү температурада вакуумдук упаковкаларда 

муздатуу аркылуу, дүйнөлүк коомдук тамактануу ишканаларынын келечектеги 

өнүгүүсүнө жол ачкан. Бул ыкма аркылуу даярдалган тамак- аштардан 

бактериялык улануу коркунучу жокко чыгарылып, 21 күнгө чейин сактоо 

мөөнөттүн узартуу мүмкүнчүлүгүн жаратышкан. 

Ошондой эле, Батыш Европадагы мектептерде тамактануу жана 

жумушчулардын тамактануусун уюштурууда термос системасын колдонушат. 

Борбордук ашканаларда даярдалган тамак- аштар ысык түрүндө 

термоконтейнерлерде жеткирилип берилет. Бул система Финляндия 

өлкөлөрүндө кеӊири таркалган. Алардын адистеринин айтысуу боюнча, тамак- 

аш жеткирүүдөгү эӊ үнөмдүү ыкма деп белиленген. Бул ыкманын негизги 

талаптарына төмөнкүлөрдү киргизишкен: 

- жеткирүү иш- аракеттеринин тактыгы; 

- жеткирүү аралыгынын алыс болбостугу; 

- жолдордун ахыбалы жакшы жана түз болуусу; 

- оптималдуу сандагы жеткирүү жайлары. 
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Ысык түрдөгү тамак- аштарды жеткирүүө 1,5 саат берилип, жеткирүү 

жайларындагы керектөөчүлөрдүн саны 300 кишиден ашуун болуусу керек, 

себеби жеткирүүдө колдонуучу ысытуу жабдыктары жана жылуулук 

изоляциясы системасы колдонулат. Ал эми тондурулган продукцияларды 

коомдук тамактануу ишканалары, ооруканаларда,  авиа жана темир- жол 

жүргүнчүлөрүнө, тамак- аш кызмат көрсөтүүлөрүндө  кеӊири колдонулуп 

келет. 

Чет өлкөдөгү коомдук тамактануу ишканаларынын өнүгүүcүнүн 

өзгөчөлүктүү мүнөздөмөлөрүнө төмөнкүлөрдү киргизүүгө болот: 

- борборлоштурулган тамак- аш өндүрүшүнүн жогорку деӊгээлдеги 

кооперациясы; 

- өндүрүштүк процесстердин интенсификациясы; 

- өндүрүштүн агым боюнча  жана үзгүлтүксүз иштеши; 

- өндүрүштүн бардык этаптарында стерилизацияланган тазалык; 

- даярдалган продукциянын даярдоо деӊгээлинин жогору болгондугу 

болуп саналат. 

Борборлоштурулган тамак- аш продукциялары борбордук тамак- аш 

даярдоо жерлеринде жана тамак- аш өндүрүү ишканаларында көп же бир 

порциондук  продукциялар  тондурулган, муздатылган же ысык түрүндө 

коомдук тамактануу ишканаларына жеткирилип берилет. 

Борборлоштурулган ашканалардын өнүгүүсүндө негизги  эки багытты 

кароого болот: 

- тамак- аш жана жарым фабрикаттарды даярдоодо жаӊы  

технологияларды колдонуу жана иштеп чыгуу менен тамак- аштын 

жогорку деӊгээлдеги даярдалган тамак- аштар менен  камсыз кылуу; 
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- даярдалаган тамак- аш жана жарым фабрикаттарды жеткирүүдө,  айыл 

чарба жана борборлоштурулган ишканаларынын үзгүлтүксүз иш- 

аркеттерин камсыз кылуу болуп сналат. 

Мисалы, акыркы мезгилдерде Францияда агрардык өндүрүштө жер- 

жемиштер  тазаланып, тууралып жемиштер, тондурулуп жана сублимазияланып 

жылуулук менен иштетелип, вакуумдук упаковкаларда даярдалып сатууга 

чыгарылат. 

Бүгүнкү тез тамактануу ишканалары чыгармачылык мүнөздө иш алып 

барышат. Кардарларды өзүнө тартуу максатында уюштуруучулар кунак 

музыка, балдар үчүн ар кандай иш- чаралар, акция, арзандатуулар жана 

белектерди беришет. Көпчүлүк учурда тамак- аштан дагы жогорудагы иш- 

чаралар жагымдуу болуп, ишкананын ийликке жетүүсүндө эӊ негизи 

көрсөткүчү болуп саналат. 

Ошондой эле, чет өлкөлөрдөгү коомдук тамактануу ишканаларынын 

өнүгүүсүндө эң популярдуу катары бизнес- ланч же бранч тейлөө фомасы 

болуп саналат. «Бранч» түшүнүгүн англис тилинен  «Breakfast» жана «Lunch» 

сөздөрүнөн пайда болгон, ал кеч эрте мененки тамактануу же эрте түшкү 

тамактануу деген маанини түшүндүрөт. 

«Бизнес- ланч» - жумуш күндөрүндө түшкү тамактануу учурунда  

кызматкерлерге арзандатуу менен комплекстүү тамак- аш кызматын көрсөтүү 

болуп саналат. Анда тамак- аштардан: салат, гарнир, алкоголсуз суусундук 

жана ысык  тамак берилет, ал кызматкерлердин күн бою энергия менен камсыз 

болууга мүмкүндүк берет. 

Бүгүнкү күндө экопродукцияларга  дүйнө жүзүндү өзгөчө көңүл бурулуп 

келет. Эң популярдуу болуп Hand Made Product тенденциясы болуп саналат.  

Hand Made Products европалык шеф-поварлар жергиликтүү дыйкандарды 

колдоо максатында жашылча-жемиштерди жана чөп-чарлардын баарын өздөрү 
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өстүрүү жана колдонуу принцибине таянат.  Белгилүү кулинария адиси Крис 

Мойердин көз карашы боюнча, керектелүүчү азык-түлүктөрдү базардан сатып 

алуунун ордуна, керектелүүчү азыктарды  өстүрүү бир топ арзан болгонун 

белгилеп,  эң негизги экопродукцияларды колдонуу мүмкүнчүлүктөрүн 

мүнөздөгөн.  

Дүйнө жүзүндө туризм индустриясында кеңири колдонулуп келген Low-

cost арзан баа системасы авиа катамдары жана туризм ишканалары тарабынан 

кеңири колдонулган система болуп саналат.  Туризм боюнча адистердин 

айтуусуна караганда, кардарларды тартуу жана бөлмөлөрдү толтуруу 

максатында ―бактылуу сааттар‖ аттуу системаны колдонушат.  

 Ал эми, дүйнөлүк тажрыйбада туризм тармагындагы конок тосуу 

ишканаларындагы тамактануу системасы төмөнкүдөй айырмаланат.  

- Only Bed (OB)  жана Room Only (RO) – койка орун, тамактануу 

берилбейт. 

- Bed-n-Breakfast (BB) - койка орун жана эрте мененки тамактануу, 

көпчүлүк ишканаларда швед үстөлү системасы колдонулат. 

- Half-Board (HB) – жарымпансион- эки жолу тамактанууну уюштуруу, 

дээрлик бардык ишканаларда эрте менеки жана түшкү тамактануу 

системасы. 

- Full-Board (FB) - толук пансион - эртеӊ мененки тамактануу, түшкү 

тамактануу жана кечки тамактануунун уюштурулушу. 

- All inclusive (Al) - бардыгы киргизилген – ишканада 24 саат тамактануу, 

жеңил тамактануу, ар түрдүү сык- суук татымдар, таттуулар жана тез –

татым тамак- аштары, алкоголдуу жана алкоголсуз суусундук жана 

ичимдиктерге нарктын алынышы болуп саналат. 

- Ultra All inclusive (UAI) - ультра бардыгы киргизилген — 3 жолу 

тамактануу + жергиликтүү жана импорттук өндүрүштөгү алкоголдук 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Bed_and_breakfast
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жана алкоголсуз ичимдиктер, коноктордун каалаган өлчөмдө 

колдонулушу болуп саналат [119].   

Ошону менен бирге дүйнөлүк стандарттарда тамактануу системасынын 

уюштурулушунда эрте мененки тамактануунун уюштурулушу өзгөчө көңүлдү 

бурат. Төмөнкүдө көрсөтүлгөн эртеӊ мененки тамактануу системасынын  

түрлөрү берилген: 

1. Континенталдык эртеӊ мененки тамактануу. Аталышы англис тилиндеги 

«continental breakfast» сөзүнөн келип чыккан, дүйнө жүзүндө кеңири жайылган 

тамактануу түрү болуп саналат. Континенталдык эртеӊ мененки тамактануу 

системасында кофе, чай же ысык шоколад, кант, сүт, лимон, повидланын түрү, 

джем же бал, май жана нандын түрлөрү орун алган. Европа өлкөлөрдүн дээрлик 

бардык конок тосуу ишканаларында континенталдык эртеӊ мененки 

тамактануу системасы  мейманканада жайгаштыруу баасына кирет. 

2. Кеӊитилген эртеӊ мененки тамактануу. Конокторго континенталдык эртеӊ 

мененки тамактануу тамак - аштарына кошумча  ширелер (апельсин, 

грейпфрут, томат), ветчина, сыр жана колбаса, жумурткадан жасалган тамактар, 

йогурт, творог, кургак даярдалган тамактар орун алган.  

3. Англис эртеӊ мененки тамактануу. Классикалык вариантта англис эртеӊ 

мененки тамак бөлмөгө эртеӊ мененки чай же кофе (ысык шоколад болушу 

мүмкүн) менен башталат. Анын ичине дагы нан азыктарынын түрлөрү, тост, 

май, джем, бал жана варенье кирет. Бул  "short breakfast"  (кыска эртеӊ мененки 

тамактануу) жумурткадан жасалган тамактар (ветчина же бекон менен 

жумуртка, нандын үстүндө даярдалган жумурткалар, ветчина же шампиньон 

менен омлет ж.б.), балыктан жана  дан өсүмдүктөрүнөн жасалган тамактар 

кирет. Англис эртеӊ мененки тамактануу системасы кеӊитилген эртеӊ мененки 

тамак сыяктуу тейлөө жасалат.  
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4. Америкалык эртеӊ мененки тамактануу. Америкалык эртеӊ мененки 

тамактанууда кошумча суу, жемиш ширелери, жаӊы жемиштер же 

жемиштерден жасалган компот, дан өсүмдүктөрдөн жасалган тамактар, 

кичинекей эт порциясы жана түрдүү пирог берилет. 

5. Шампан менен эртеӊ мененки тамактануу. Бул эртеӊ мененки тамактын 

берилиш убакыты – саат 10.00дон саат 11.30га чейин болот. Кофе, чай, 

алкоголдук ичимдмктер (шампан, шарап), кичинекей жеӊил тамактар жана 

ысык тамактар, сорполор, салаттар, дессерттер кирет.  

6. Кечки эртеӊ мененки тамактануу. Берилиш убакыты – 10.00 -14.00. Эртеӊ 

мененки тамактын да жана түшкү тамактын элементтери колдонулат. Алар 

ысык жана муздак суусундуктар, булочкалар, май, джем, колбаса, сыр, 

сорполор, ысык эттүү тамактар, десерттер түзөт.  

Туризм чөйрөсүндөгү мейманкана жана  ресторандарда иштеген 

жумушчулардын саны боюнча  Малта жана Кипрда (жалпы кызмат көрсөтүү 

тармагында иштегендердин көлөмүнүн ичинен тамак- аш кызмат көрсөтүүдө 

25%- 30%), андан кийин Ирландия жана Португалияда (22%), Австрия жана 

Испанияда (16%) эӊ жогорку үлүшүн түзгөн. Ал эми кызмат көрсөтүү 

тармагынын жалпы акча жүгүртүү айланма динамикасы боюнча  ресторанда 

кызмат көрсөтүүлөрдүн үлүшү Кипрда (14%), Мальта (11%), Ирландия (7%) 

түзгөн. Дүйнөлүк коомдук тамактануу ишканаларындагы белгилүү Mcdonald’s -

400 миң, Yum Brand’s- 165,9 миң, Darden Restaurants-150,1 миң,  Starbuks- 149 

миң   жумушчулар саны түзгөн.  

Европадагы мейманкана жана ресторандар чөйрөсүндө 1,4 млн. доллар 

коомдук тамактануу ишканалары ийгиликтүү иш- аракеттерин жүргүзүшкөн.  

Ишканалар 7,6 млн. калкты жумуш орундары менен камсыз кылып,  EUR 

жылдык айланма динамикасы 338 млрд.долларды түзгөн. Европа өлкөлөрүндө 
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кызмат көрсөтүү ишканалары 89% түзүп, 97% жумуш орундары менен камсыз 

кылып жылдык айланманын 97% түзгөн. 

Экономикасы өнүккөн өлкөлөрдөгү тажрыйбаларга ылайык, коомдук 

тамактануу чөйрөсүндө жумшалган инвестициялар, кыска мөнөттүн ичинде 

өзүн-өзү актайт. Ресторан ишкердүүлүгүнө жумшалган инвестиция, кызмат 

көрсөтүү тармагындагы башка ишмердүүлүккө салыштырмалуу, 4-5 эсе 

тезирээк толукталат. Бул өз кезегинде жалпы кызмат көрсөтүү тармагынын 

өнүгүүсүн түшүндүрөт.  

 

 

1 - бөлүмдөн алынган негизги жыйынтыктар: 

1. Кызмат көрсөтүү чөйрөсү экономиканын курамындагы приоритеттүү 

тармактардын бири болуп эсептелет. Кызмат көрсөтүү тармагынын бир бутагы 

болгон коомдук тамактануу ишканалары мамлекеттин социалдык саясатын 

ишке ашырууда калктын ден соолугунун чыңдоодо жана улуттун өнүгүүсүндө  

өзгөчө орунду элейт.  

2. Коомдук тамактануу рыногу экономикалык карым-катнаштардын 

системасы катары бири-бири менен байланыштуу болгон,  тамак-аш даярдоо, 

тамак-аш сатуу жана керектөөнү уюштуруу функциялары менен мүнөздөлөт.   

3. Коомдук тамактанууда кызмат көрсөтүүнү тамак-аштын түрдүүлүгүнө, 

көрсөтүлгөн кызмат түрдүүлүгүнө жана тейлөө өзгөчөлүктөрүнө карата башкы, 

кошумча жана кошо жүрүүчү кызмат көрсөтүүлөргө бөлүштүрүү берилген. 

4. Коомдук тамактануу рыногунун мүнөздүү өнүгүү өзгөчөлүктөрү 

калкты тамак- аш муктаждыктарын камсыздандыруу, калктын кирешелери 

менен түздөн- түз байланышта болуп, коомдун бош убактысын эффективдүү 

колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнүн пайда болуусу менен түшүндүрүлөт. Мындан 

улам, эмгек күчүнүн, эмгек өндүрүмдүүлүктүн жана коомдук өндүрүштүн 
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эффективдүүлүгүн жогорулатуу,  өндүрүштүк процесстин  үзгүлтүксүз иш – 

аракеттерин камсыз кылуу, жумушчулардын эмгекке жарамдуулугун 

жандандыруу процессине негизделген иш- аракеттердин жыйындысы деп 

белгилеген. 

5. Бүгүнкү күндө кыргыз элинин улуттук өзгөчөлүктөрүнө жараша 

коомдук тамактануу ишканаларынын түрлөрүнө кеңири жайылган чайкана, той 

жана маарекелерди өткөрүүчү тойканаларды жана тез тамактануу 

ишканаларын, тамактарды жеткирүү кызматы кейтеринг ишканаларын, 

кофекана жана  чайкана ишканаларын мамлекеттик стандарттарга  киргиз үү 

керектелет. 

6. Экономикасы өнүккөн өлкөлөрдөгү тажрыйбаларга ылайык, коомдук 

тамактануу чөйрөсүндө жумшалган инвестициялар, кыска мөнөттүн ичинде 

өзүн-өзү актайт. Ресторан ишкердүүлүгүнө жумшалган инвестиция, кызмат 

көрсөтүү тармагындагы башка ишмердүүлүккө салыштырмалуу, 4-5 эсе 

тезирээк толукталат. Бул өз кезегинде жалпы кызмат көрсөтүү тармагынын 

өнүгүүсүн түшүндүрөт. Дүйнө жүзүндө тез тамактануу ишканаларына өзгөчө 

көңүл бурулат. Бүгүнкү күнү коомдук тамактануу рыногунун жүгүртүү 

көлөмүнүнүн 50%ын фаст-фуд ишканалары түзөт.  
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ЭКИНЧИ БӨЛҮМ 

КЫРГЫЗСТАНДЫН РЫНОК ШАРТЫНДА КООМДУК ТАМАКТАНУУ 

ИШКАНАЛАРЫНЫН АБАЛЫ ЖАНА КӨЙГӨЙЛӨРҮ 

 

2.1. Рынок шартында коомдук тамактануу рыногунун өнүгүү 

деңгээли 

 

Советтер Союзунун таркашы жана рынок шартына өтүүдөн улам келип 

чыккан жагдайлар менен байланыштуу татаал мезгилди башынан өткөрүп 

жаткан Кыргызстанда 20 жылга жакын көз карандысыз убакытта жаӊы 

шарттарга ылайык өндүрүштүк мамилелердин өнүгүүсүндө түп тамырынан 

бери өзгөрүүлөр болду. 

Жогорудагы бөлүмдөгү изилдөөлөргө карата, өткөн кылымдын 90- 

жылдардан тартып көпчүлүк коомдук тамактануу ишканалары  жеке менчикке 

өтүүнүн негизинде, ишкананын типологиялык структурасынын өзгөрүшү, 

кызмат көрсөтүү деңгээлинин төмөндөшү, финансалык булактардын жоктугу 

ж.б. факторлор ишканаларды абдан татаал шарттарда иш жүргүзүүгө дуушар 

кылган. Өткөөл экономиканын алгачкы мезгилинде соода жана коомдук 

тамактануу ишканаларынын кескин түрдө азайышына алып келген.  

Мамлекеттин социалдык- экономикалык абалы көптөгөн коомдук 

тамактануу ишканаларынын жабуулуусуна алып келген. Ал эми, айыл 

жергесиндеги социалдык коомдук тамактануу ишканалары, ашканалар калктын 

муктаждыгына жараша үйлөнүү, той- маарекелерди өткөрүү боюнча иш- 

чараларды жүргүзүшкөн. 

Рынок шартына өтүүдөн улам келип чыккан жагдайлар коомдук 

тамактануу ишканаларынын  жеке менчикке өтүүнүн негизинде, ишкананын 

типологиялык структурасынын өзгөрүшү, кызмат көрсөтүү деңгээлинин 
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төмөндөшү, финансалык булактардын жоктугу ж.б. факторлор ишканаларды 

абдан татаал шарттарда иш жүргүзүүгө дуушар кылган. Өткөөл экономиканын 

алгачкы мезгилинде соода жана коомдук тамактануу ишканаларынын кескин 

түрдө азайышына алып келген.  

Акыркы жылдары мамлекет тарабынан чакан жана орто ишкердүүлүктү 

колдоо иш-аракеттеринин натыйжасында, коомдук тамактануу ишканаларынын 

сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү өзгөргөн. 2000 - 2015 - жылдардын 

аралыгында республика боюнча жалпы коомдук тамактануу ишканаларынын 

саны 70%га өскөн жана 4120 бирдикке  жеткен. 

Таблицадагы маалыматтарга карата коомдук тамактануу ишканаларынын 

саны эң көп Бишкек шаары 1016 ишкана, андан кийин Ош областы 759 ишкана 

жана Жалал- абад облусу 724 ишканы, ал эми эң аз ишканалар Нарын облусу 

жана Талас облусунда катталган.   

 

2.1- таблица. Республика боюнча тамактануу ишканалардын саны. 

 2000 2003 2007 2011 2015 

Баткен обл. 214 224 348 421 409 

Жалал-Абад обл. 570 464 595 622 724 

Ысык Көл обл. 118 132 153 118 130 

Нарын обл. 71 73 78 56 70 

Ош обл. 444 591 806 772 759 

Талас обл. 69 81 175 126 197 

Чүй обл. 396 436 433 381 419 

Бишкек ш. 594 763 840 994 1016 

Ош ш. 408 434 403 325 396 

Бардыгы 2884 3198 3831 3815 4120 

Булак: КР Улуттук статистикалык комитети. http: // stat.kg/ 
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Коомдук тамактануу ишканалары  өткөөл мезгилден рынок шарттынын 

чакырыгына ыңгайлашуу аракеттери улуттук экономиканын башка 

тармактарына салыштырмалуу тезирээк болгон, аталган ишканалар 

атаандаштык жөндөмүн арттырууда бизнести уюштуруунун  жаңы ыкмаларын 

колдонушкан. Ошентип,  республика боюнча ресторан, барлардын кызмат 

көрсөтүүлөрдүн жана даяр тамак-аш менен камсыздоо боюнча мобилдүү жана 

башка кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү 2016-жылдын жыйынтыгы боюнча 

17328,4 млн. сомду түзүп, 2006-жылга салыштырмалуу 6 эсеге өскөн. Ошону 

менен бирге, коомдук тамактануу чөйрөсүндө ишканаларды адистештирүү 

жана өндүрүштү жогорулатууга басым жасалып, коомдук тамактануу 

ишканаларында продукция жана кызмат көрсөтүү көлөмүнүн жогорулашына 

алып келген (сүр ). Эгер 2006-жылы бир бирдик коомдук тамактануу 

ишканасынын айланымы 1070,7 миң сомду түзгөн болсо, 2016-жылы 4204,6 

миң сомду түзүп, 4 эсеге жогорулаган. 

 

2.1 - сүрөт - Ресторандар, барлар, ашканалардын  даяр тамак- аш 

жеткирүү кызмат көрсөтүүлөрдүн көлөмү (млн.сом). 
Булак: КР Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына карата автор тарабынан 

түзүлгөн. 
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Ошол эле учурда, коомдук тамактануу ишканаларында өндүрүштүк жана 

кызмат көрсөтүүнүн олуттуу өнүгүшү ири тамактануу ишканаларынын 

курулушу менен шартталган. Бул жагдай жергиликтүү калктын каада-

салттарына жараша той- маарекелерди аземдүү жана масштабтуу түрдө 

майрамдалышы менен түшүндүрүлөт. Бирок мындай көрүнүш коомдук 

тамактануу кызмат көрсөтүү сапатына терс таасирин тийгизип жатат. Дүйнөлүк 

тажрыйбаларга ылайык, калктын учурдагы муктаждыктарын камсыздандыруу 

контекстинде чакан бизнестин маниси чоң, аталган ишкердик формасы  

калктын муктаждыктарына натыйжалуу жооп аткаруу жана кызмат 

көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу потенциалынын жогору болгондугу  

менен түшүндүрүлөт.  

2016 - жылдын маалыматтарына карата, коомдук тамактануу 

чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүнүн 2,5%ы чакан, 2,5%ы орто ишканалар жана 

патент негизинде иш алып барган жеке ишкерлердин үлүшү 92%га туура 

келген. Ал эми, 2009-жылы жеке ишкерлердин бул көрсөткүчү 61,8%ды түзгөн. 

Жеке ишкердиктин артыкчылыктуу өнүгүү өзгөчөлүгүнө салык салуунун 

жөнөкөйлөтүлгөн системасын колдонуу менен шартталган. Салык салуунун 

жөнөкөйлөтүлгөн системасы ишканалардын өнүгүүсүнө стимулдаштыруу 

менен бирге, салык салууда бир канча тоскоолдуктарды жана коррупциялык 

көрүнүштөрдү жаратууда. Мындан улам,  ири чынжыр коомдук тамактануу 

чөйрөсүн салыктын ишканаларга тиешелүү түрүнө өткөрүү актуалдуу болуп 

саналат.  

Республикада, анын региондорунда коомдук тамактануу ишканалары 

тарабынан көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөр ички дүң продукциянын жана 

аймактык дүң продукциянын түзүлүшүндө сектордук өнүгүү ылдамдыгы 

жогорулаганын байкоого болот. 2016 – жылы республиканын ички дүң 
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продукциядагы үлүшүнүн 3,7%ын коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү 

продукциялары түзгөн (2.2- табл.). 

Традициялык түрдө коомдук тамактануу ишканаларынын ИДПдагы 

үлүшүндөгү эң жогорку көрсөткүчтөр республиканын түштүк аймагында 

байкалат. Регионалдык ички дүң продукциянын көрсөткүчтөрү боюнча эң 

жогорку  Ош облусу–3,4%, Жалал-Абад облусу–4,92%, Баткен облусу–4,3%, ал 

эми калган төрт облус, Нарын, Талас, Ысык-Көл  жана Чүй облусу төмөн 

көрсөткүчтөрдү (0,5-1,6%) көрсөтүшкөн. Республикадагы коомдук тамактануу 

ишканаларынын айланымындагы орточо өнүгүү деңгээли көрсөткүчтөрү 

жогору Ош шаары–8,83% жана Бишкек шаары–5,37%дык үлүшү байкалган. 

Тамактануу ишканаларынын жүгүртүүсүн кошкондогу чекене соода 

жүгүртүлүшүндө азык-түлүк товарлары 54,8%ды, азык-түлүк эмес товарлардын 

үлүшү 45,2%ды түзгөн. Ошондой эле, коомдук тамактануу ишканаларынын 

тамак-аш жана кызмат көрсөтүү бааларына бажылык тарифтер таасирин 

тийгизет, себеби азык-түлүк продуктыларынын негизги бөлүктөрү башка 

өлкөлөрдөн алынып келинет. 

Ал эми, аймактар боюнча коомдук тамактануу ишканалар менен 

камсыздуулук даражасы калктын саны 1000ине 40 орун нормативдүү 

эсептөөнүн негизинде жүргүзүүгө болот.  Коомдук тамактануу ишканаларында  

нормативдик эсептөө ишканалардын негизги ишмердүүлүк чөйрөсү 

көрсөткүчтөрүн  атаандаштык жөндөмдүлүктөрүнө баа берүүдө колдонулат. 

Конок тосуу индустриясынын адистеринин айтымында, коомдук тамактануу 

ишканаларынын отуруу орундарынын санынын критикалык чекити 50 %ды 

түзөт, бул көрсөткүч төмөн болсо аймакта атаандаштык жок, ал эми 50-70% 

арасында  болсо, ишканада атаандаштык жөндөмдүлүктөрүн жогорулатуу иш- 

аракеттери, маркетингдик изилдөөлөр жүргүзүлүшү керектелет. Ал эми, 

көрсөткүч 80%дан жогору болсо, ишкананын түп тамырынан өзгөртүүлөрдү 
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киргизүү, башкаруу жана уюштуруу иштеринин кайрадан карап чыгуу 

керектелет.  

2.2 - таблица. Коомдук тамактануу ишканаларынын аймактык дүң 

продуктунун ичиндеги үлүшү. 

Регион Аймактык дүң продукту, млн.сом КТИ жүгүртүүсү млн.сом Аймактык дүӊ 

продуктунун КТИ 

үлүшү,% менен 

2007 2011 2015 2007 2011 2015 2007 2011 2015 

Баткен 

обл. 6288,7 
12800 

17 126,0 

217,9 457,6 736,8 3,46 3,57 4,3 

Жалал-

Абад обл. 23333,4 
32784,4 

49 228,3 

279,1 1040,1 2423,8 1,19 3,17 4,92 

Ысык Көл    

обл. 27570,8 
43191,7 

50 340,3 

149,9 237,1 446,7 0,54 0,54 0,88 

Нарын 

обл. 7095,4 
7598,3 

12 966,7 

13,8 30,3 65,9 1.94 0,39 0,50 

Ош обл. 19037,6 28388,4 31 706,7 262,3 642,2 997,9 1,37 2,26 3,14 

Таласобл. 6044,1 6640,6 14 503,4 71,4 150,9 219,3 1,18 2,27 1,51 

Чүй 

обл. 31566,4 
42230,7 

73 501,6 

473,3 805,7 1221,2 1,49 1,90 1,66 

Бишкек 

ш. 73540,2 
103286,5 

158634,5 

2110,5 4888,3 8528,8 28,75 4,73 5,37 

Ош ш. 6746,3 9068,5 22 481,9 523,8 1114,6 1985,4 7,76 12,29 8,83 

Барды 

гы 

201222,9 

 

285989,1 

 

430489,4 

 

4102,3 9366,8 16625,8 2,03 3,27 3,7 

Булак: КР Улуттук статистикалык комитети маалыматтарына карата автор тарабынан 

эсептелинген.  

 

Коомдук тамактануу ишканаларынын атаандаштык жөндөмдүлүктөрүн 

балоодо төмөнкү баскычтар колдонулат: 

1. Аймактар боюнча коомдук тамактануу ишканалардын камсыздуулук 

даражасы. 
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2. Регионалдык дүң продукт ичиндеги коомдук тамактануу 

ишканаларынын салыштырмалуу салмагы.  

3. Коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү деңгээлинин камсыздуулук 

деңгээли. 

4. Коомдук тамактануу чөйрөсүндө атаандаштык деңгээли индекси. 

Жогорудагы методикадагы көрсөткүчтөргө кошумча аймактык 

регионалдык продукт (АРП) үлүшүндөгү  көрсөткүч колдонулган. Коомдук 

тамактануу ишканаларынын атаандаштык индекси төмөнкү формула менен 

эсептелген: 

         √  
 

                          

Жогорудагы эсептөөнү жүргүзүү үчүн, алгач калктын 1000ине 

эсептегенде коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү менен камсыздуулукту 

Республиканын аймактары боюнча эсептөөлөрдү жүргүзүү керек: Ал 

төмөндөгү формуланын негизинде эсептелген: 

      
      

      
/ 
      

      
                (2.2) 

К дең- камсыздуулук деңгээли 

ИС- ишканалардын саны (облус, республика) 

КС- калктын саны (облус, республика) 

Төмөнкү таблицада (табл. 2.5) Кыргыз Республикасынын аймактары 

боюнча калктын 1000ине тейлөө камсыздуулук даражасы берилген. 

Жогорудагы эсептөөнүн негизинде алынган маалыматтарга карата  

коомдук тамактануу ишканаларынын  социалдык- экономикалык өнүгүү 

боюнча 2 группада кароого болот: 

- коомдук тамактануу ишканалары менен камсыздуулук көрсөткүчү 

төмөн (көрсөткүчтүн мааниси <1); 
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- коомдук тамактануу ишканалары менен камсыздуулук көрсөткүчү 

салыштырмалуу жогору (көрсөткүчтүн мааниси  0,90 – 1,00); 

Ошентип, 2007- 2015 жылдар аралыгында коомдук тамактануу 

ишканалары камсыздуулук даражасы жогору болгон Ош шаары (1,5) жана 

Бишкек шаары (1,08),  ал эми төмөн камсыздуулук даражасын Нарын (0,3) жана 

Ыссык- Көл облустары (0,3) болгондугу аныкталган (2 -табл). 

 

2.3- таблица. Коомдук тамактануу ишканаларынын камсыздуулук 

деңгээли. 

Региондор КТИ саны, бирдик Калктын саны, миң киши Калктын 1000ине 

тейлөө камсыздуулугу 

2007 2011 2015 2007 2011 2015 2007 2011 2015 

Баткен обл. 348 421 409 380,9 488,9 480,7 0,9 0,9 0,8 

Жалал-

Абад 

595 622 724 926,9 1054,3 1122,4 0,6 0,6 0,6 

Ысык Көл 153 118 130 422,9 448,0 463,9 0,3 0,3 0,3 

Нарын обл. 78 56 70 247,2 264,9 274,5 0,3 0,2 0,3 

Ош обл. 806 772 759 990,5 1147,7 1228,4 0,8 0,6 0,6 

Талас обл. 175 126 197 215,9 235,3 247,2 0,8 0,5 0,7 

Чүй обл. 433 381 419 778,0 822,6 870,3 0,5 0,4 0,5 

Бишкек ш. 840 994 1016 842,0 874,4 937,4 0,9 1,1 1,08 

Ош ш. 403 325 396 244,5 255,8 270,8 1,7 1,3 1,5 

Бардыгы 3831 3815 4120 5049,0 5551,9 5895,1 0,7 0,7 0,7 

Булак: КР Улуттук статистикалык комитети маалыматтарына карата автор тарабынан 

эсептелинген.  

 

Кыргызстандын коомдук тамактануу тармагынын кичи жана орто 

ишканалардын саны бирде көбөйүп бирде  азайып, өнүгүп  өсүүсүндө туруктуу 

бир көрсөткүчүнүн жоктугу, кичи жана орто ишканалар үчүн өнүктүрүү 

механизмин жоктугу жана статистикалык көрсөткүчтөрдүн белгисиз 
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болгондугу,  экономикалык– саясий ар түрдүү шарттардын болуусу, ошондой 

эле өкмөт тарабынан керектүү колдоолордун жоктугу болуп саналат. 

Ошондуктан республикадагы коомдук тамактануу ишканаларынын жаңы 

экономикалык шарттарга өтүүсү көптөгөн чарба субъектилеринин иш жүргүзүү 

шарттарынын өзгөртүүсүнө, ишкананы башкаруу жана уюштурууда 

өзгөртүүлөргө, заманбап ыкмаларды колдонуу менен атаандаштык 

жөндөмдүүлүктөрүн жогорулатуу мүмкүнчүлүгүн жаратат. 

Кыргызстан Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык 

кызмат көрсөтүү тармагында жалпы экономикада иштегендердин (2152700 

адам) 43%ы эмгектенет. Анын ичинде туризм чөйрөсүндөгү мейманкана жана 

ресторандардарда иштегендердин саны көрсөткүчтөрү бирде азайып же 

көбөйүп,  2012 – 2016 жылдар аралыгында туризм чөйрөсүндөгү ишканалардын 

кызматкерлеринин орточо тизмелик саны 852 адамдан 1072 адамга көбөйгөнүн  

айтууга болот. Ал эми, туризм чөйрөсүндөгү ишканалардын жана уюмдардын 

кызматкерлеринин орточо айлык эмгек акысы 4967 сомдон 6691 сомду түзгөн.  

Учурда туризм тармагындагы  көптөгөн дең – соолукту калыбына 

келтирүү мекемелеринде коомдук тамактануу инфраструктурасы дале болсо эл 

аралык стандарттарга ылайык келбейт, анткени бир нече ондогон жылдар 

мурда түзүлгөн туризм тармагы негизинен советтик туристтердин 

керектөөлөрүн канааттандырууга эсептелген эле. Ошол себептен туризм 

тармагын өнүктүрүүдө тамак – аш жана тейлөө сапатын жаңы нукта өнүктүрүү 

жана жаңылыктарды киргизүү негизинде жакынкы жана алыскы жактардан 

туристтердин санын көбөйтүү менен экономикалык өнүгүүгө мүмкүнчүлүк 

пайда болот.  
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2.2. Коомдук тамактануу ишканаларын өнүктүрүүнүн 

натыйжалуулугуна таасирин тийгизген факторлор 

 

Коомдук тамактануу рыногу экономикалык мамилелердин көптөгөн 

элементтерин камтыган, бири- бири менен тыгыз байланышта болгон, татаал 

система болуп саналат. Коомдук тамактануу ишканаларынын калыптанышын, 

бир калыпта ийгиликтүү, натыйжалуу иштешин жөнгө салуу процессинде ар 

түрдүү факторлор  менен аракетке келтирилет. 

Фактор (лат. Factor – жасоочу, өндүрүүчү) түшүнүгү – кандайдыр бир 

процесстеги (кубулуштагы) кыймылдаткыч күч, себеп, олуттуу кырдаал, 

жагдайын же белгилүү бир белгилерин аныктап бышыктай турган анын зарыл 

шарттарынын бири болуп саналат(экономика создугу) 

Рынок мамилелеринин шартында коомдук тамактануу ишканаларынын 

иш- алып баруусуна жана келечекте өнүгүшүнө ички жана тышкы чөйрөсүнө 

таасирин тийгизүүчү факторлордун маанисин  карап чыгуу, тиешелүү 

чараларды көрүү  талап кылынат. Мындай факторлордун айрымдары ишкананы 

уюштуруу иштерине, экономикалык көрсөткүчтөрүнө түздөн-түз олуттуу 

таасирин тийгизет. Коомдук тамактануу ишканаларынын туруктуу жана 

натыйжалуу өнүктүрүүгө таасирин тийгизген факторлорду эсепке алууда, ар 

тараптуу кылдат баалап бир катар жагдайларды эске алууну талап кылынат.  

 Коомдук тамактануу ишканаларынын натыйжалуулугуна таасирин 

тийгизген сырткы факторлоруна саясат, экономикалык, илимий- технологиялык 

прогресс, демография, экология жана жаратылыш ж.б. деп бөлүштүрүүгө 

болот.   

- экономикалык факторлор: коомдук тамактануу ишканаларында 

өндүрүлгөн тамак- аш жана кызмат көрсөтүүлөрдүн  суроо- талаптардын пайда 

болуусуна өлкөнүн экономикалык кубатынын жогорулашы, калктын реалдуу 
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кирешелерине, мамлекеттин инвестициялык абалына, жалпылап айтканда 

улуттук киреше жана  ИДПнын өсүүсүнө байланыштуу болот. Жалпы өлкөнүн  

экономикалык абалы керектөөчүлөрдүн сатып алуу жөндөмдүлүктөрүнө 

таасирин тийгизет; 

- социалдык факторлор: коомдо материалдык балуулуктарды колдонуу 

жана бөлүштүрүү боюнча чарба жүргүзүү субъектилердин менчиктин түрү, 

калктын социалдык жана профессионалдык курамы; 

- демографиялык факторлор: коомдук тамактануу ишканаларында 

өндүрүлгөн тамак- ашты сатууда калктын санынын динамикасы жана 

структурасына көз каранды. Коомдук тамактануу ишканаларынын 

продукциялары, калктын ар кандай катмарына: кесиби, эмгек түрүнө, аймактын 

экономикалык өзгөчүлүгүнө, каада-салттарына жана жашоо тиричилигине 

багытталат. Калктын санынын өсүшү жана жашоо деӊгээлинин жогорулашы 

коомдук тамактануу ишканаларында өндүрүлгөн тамак- аштын көлөмүнө жана 

сапатына таасирин тийгизет; 

- калкка кызмат көрсөтүү факторлору: кызмат көрсөтүү товарларынын 

түрдүүлүгүн жаратуу жана киргизүү, прогрессивдүү сатуу ыкмаларын 

колдонуу, кошумча кызмат көрсөтүүлөрдү уюштуруу, реклама уюштууру 

деңгээли; 

- саясий факторлор: өлкөдөгү саясий, экономикалык  стабилдүүлүк жана 

коопсуздук, ишкердикти өнүктүрүүдө эӊ олуттуу таасирин тийгизген 

факторлордун бири. Коомдук тамактануу тармагы көп тармактуу комплекс 

болуу менен мыйзам укугунун көптөгөн нормалары аркылуу жөнгө салынат 

жана  түздөн- түз байланышта болот. Коомдук тамактануу тармагындагы  кичи, 

орто жана жеке ишканалар өлкө экономикасында жумуш орундарын камсыз 

кылып рынок экономикасы шарттарындагы өзгөрүүлөргө жеӊил адаптация 
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болуу менен экономикалык жана социалдык өнүүгүгө түздөн түз таасирин 

тийгизет.                                       

- илимий- технологиялык факторлор: азыркы учурда дүйнөлүк деӊгээлде 

атаандаштык шарты курч мүнөздө орун алып, ишканалар керектөөчүлөрдүн 

муктаждыктарын канааттандыруу максатында инновациондук техника, 

технология, эмгек жана өндүрүштү уюштуруунун заманбап методторун 

өздөштүрүнү талап кылууда. Коомдук тамактануу ишканаларында илимий 

техникалык прогресстери тамак- ашты дардоо жана кызмат көрсөтүүдө, сатууда 

жана операциондук маалымат системалары түзүүдөгү эӊ негизги багыты болуп 

саналат. 

- улуттук жана тарыхый факторлор: ар бир өлкөнүн, региондун өзүнө 

тартып туруучулук касиети бар. Мисалы, өлкөнүн тарыхы, маданияты, салт- 

санаасы жана тамактануу маданияты. Бул социалдык- маданий мурастар 

адамдардын руханий байлыгын жогорулатып, дүйнө таанымын кеӊейтүүгө 

түрткү боло алат.  

- жаратылыш - климаттык факторлор: өлкө жана аймактын географиялык 

жайгашуусу, табигый климаттык жаратылыш жана табият кооздуктары болуп 

саналат. Коомдук тамактануу ишканаларындагы азык- түлүк, эко- 

продукцияларды колдонуу жана сатып алууга кеткен чыгымдарды азайтуу, 

тамак- аш коопсуздугун көзөмөлдөөгө таасирин тийгизет.   

Азыркы убакта Кыргызстанда 662269 чарба жүргүзүүчү субъектилер  

иштейт. Анын ичинде 7161 мамлекеттик менчик, 4927 муниципалдык менчик,  

650121 жеке менчик, башка мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын жеке 

менчиги 60 бирдик ишкананы түзөт. Ал эми экономикада иштегендердин 

орточо жылдык саны 2352,1 миң адамды түзгөн. Коомдук тамактануу 

ишканалары тарабынан даярдалган тамак- аштар, калктын ар кандай курамына, 
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кесибине, эмгектин түрүнө, климаттык- жаратылыш шарттарына карата  

даярдалат.  

Кыргызстандын аймагында жылдан- жылга калктын туруктуу санынын 

өсүүшү байкалууда, 2011- жылы  5551,9  млн. адам  болсо, 2016- жылда 6019,5 

млн. адамга көбөйгөн, калктын 33,9 пайыз шаарда, 66,1%  айыл жергесинде 

жашашат. Ал эми 6019,5 млн. адамдын ичинен 2 млн.8 миң адамды (калктын 

жалпы санынын 33,3 % балдар жана өспүрүмдөр, 3 млн 586 миң адамды (59,6 

%) – эмгекке жөндөмдүү курактагы адамдар жана 426 миң адамды (7,1 %) – 

эмгекке жөндөмдүү курактан улуу адамдар түзгөн. 

Комдук тамактануу ишканаларынын  натыйжалуулугуна тамак – аш жана 

кызмат көрсөтүүлөргө баа түзүү эң башкы факторлордун бири болуп саналат. 

Бүгүнкү күндө менеджмент илиминде болуп жаткан өнүгүүлөр менен катар эле 

менеджменттин башка илим бутактарында, башкаруу эсеби жана баа түзүү  

тармагында да бир топ өзгөрүүлөр болууда. Традициялуу башкаруу эсеби 

түшүнүгүнөн стратегиялык башкаруу эсебине өтүүнү, традициялуу баа түзүү 

ыңгайынан стратегиялуу баа түзүү ыңгайына өтүү процессин карап чыгуу 

маселесин жаратууда. Себеби, кардарга ыңгайлуу баа түзүү стратегиясы 

кардарларга сунушталган тамак- аш жана кызмат көрсөтүү үчүн төлөөгө даяр 

болгон наркты негиз кылып алат. Ошол себептен, кардарга ыңгайлуу баа түзүү, 

тамак - аш жана кызмат көрсөтүү үчүн баа түзүүдөн сырткары, түрдүү сатып 

алуу мамилелерине ээ кардарлар үчүн тамак - аш, кызмат көрсөтүүдө бааны 

орнотууга байланышкан аракеттердин таасири олуттуу болуп саналат. 

Бүгүнкү күнү айыл жергесинде жашаган калктын көпчүлүк бөлүгү азык-

түлүк продукцияларын үй чарбаларынан алышат. Ал эми шаар тургундары 

коомдук тамактануу ишканаларынын эң башкы керектөөчүлөрү болуп 

эсептелинет. Коомдук тамактануу ишканаларынын өнүктүрүүгө азык-түлүктүн, 

айыл чарба продуктыларынын баалары жана чекене соода жүгүртүүдөгү баалар 
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таасирин тийгизет. Алсак, акыркы беш жылдын ичинде товарлардын жана 

тейлөөлөрдүн керектөө бааларынын жана тарифтеринин көрсөткүчү 26%га, 

алкоголдуу ичимдиктердин жана тамекинин баалары 61,7%га өскөн, бул 

жагдай мамлекет тарабынан калктын дең – соолугун сактоого негизделген 

саясаттарына негизделген.  

Өлкөдөгү саясий, экономикалык стабилдүүлүк жана коопсуздук, 

ишкердикти өнүктүрүүдө эӊ олуттуу таасирин тийгизген факторлордун бири. 

Коомдук тамактануу тармагы көп тармактуу комплекс болуу менен мыйзам 

укугунун көптөгөн нормалары аркылуу жөнгө салынат жана  түздөн- түз 

байланышта болот. Коомдук тамактануу тармагындагы  чакан, орто жана жеке 

ишканалар өлкө экономикасында жумуш орундарын камсыз кылып рынок 

экономикасы шартында өзгөрүүлөргө жеӊил адаптация болуу менен 

экономикалык жана социалдык өнүүгүгө түздөн түз таасирин тийгизет. 

Азыркы учурда дүйнөлүк деӊгээлде атаандаштык шарты курч мүнөздө 

орун алып, ишканалар керектөөчүлөрдүн муктаждыктарын канааттандыруу 

максатында инновациондук техника, технология, эмгек жана өндүрүштү 

уюштуруунун заманбап методторун өздөштүрүнү талап кылууда. Коомдук 

тамактануу ишканаларында илимий техникалык прогресстери тамак- ашты 

даярдоо жана кызмат көрсөтүү, сатуу жана операциондук маалымат 

системаларын киргизүү эӊ негизги багыты болуп саналат.  

Коомдук тамактануу рыногунун туруктуу жана натыйжалуу өнүгүшүндө 

тамак- аш жана кызмат көрсөтүү процесстерине өндүрүштүк факторлордун 

таасири  түздөн-түз көз каранды. Коомдук тамактануу рыногунун өндүрүш 

процесси өлкөнүн, региондордун калкын тамак-аш продукциялары менен 

камсыз кылып, тамак- аш жана кызмат көрсөтүү сапатын башкаруу, тамак - аш 

даярдоо, тейлөө жүргүзүү жана тамак- аш коопсуздугун чечүүдөгү башкы 

фактор болуп саналат.  
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Коомдук тамактануу ишканаларынын өндүрүштүк процессинин эң 

негизги түзүүчүсү меню болуп саналат. Ишканалардагы меню тамак - 

аштардын тизмесин, турдуулугун жана ишкананын багытын көрсөтүүчү 

куралы. Ишканадагы менюга жараша жабдыктар, шаймандар жана 

технологиялык процесс уюштурулат. Ошол себептен, ишканалардын 

натыйжалуулугу жана узак мөнөттө иш алып баруусуна туура түзүлгөн 

менюнун таасири олуттуу болуп саналат. Керектөөчүлөрдүн географиялык 

жайгашуусу, тамактануу маданияты, керектөөчүлөрдүн тобуна ж.б. 

өзгөчөлүктөрүнө карата  рынокту талдоонунун негизинде меню түзүү 

керектелет.  

Коомдук тамактануу натыйжалуулугуна уюштуруучулук фактордун 

олуттуу мааниси бар. Бул топко ишкананын материалдык- техникалык базасын 

түзүүчүлөрү имараттар, курулуштар, жабдуулар, шаймандар, башкача 

айтканда, азыркы учурдун талабына ылайыктуу тамак – аш жана кызмат 

көрсөтүүнү уюштуруу сапаттуулугун камсыздаган тутумдар. Коомдук 

тамактануу ишканаларындагы кызмат көрсөтүү ыкмасына жана формасына 

жараша (кызматкерлердин профессионалдуулугу жана квалификация деӊгээли, 

кызматкерлердин мамиле кылуу жөндөмдүүлүгү), ишкананын тейлөө шартына 

жараша (залдын комфорттуулугу, интерьери жана жасалгалоо) уюштуруу 

көрсөткүчтөрү болуп саналат.  

Коомдук тамактануу ишканаларында атаандаштык жөндөмдүлүктөрүн 

артыруучу факторлорго ар түрдүү тамак-аш жана кызмат көрсөтүү түрдүүлүгүн 

артыруу, тамак- аштардын сүрөттөрүн жана шарап карталарынын, электрондук 

меню ж.б. кызмат көрсөтүүлөрдү колдонуу менен салтанаттуу кечелерди, той- 

маарекелерди өткөрүү ж.б. иш аракеттерди айтууга болот. 

Коомдук тамактануу ишканаларында атаандаштык жөндөмдүүлүк  - бул 

атаандаштардын кызматтарынын айырмасын чагылдырган жана анын 



 

 

76 

 
   

 

жагымдуулугун керектөөчүнүн көз алдында аныктаган салыштырмалуу 

интегралдык мүнөздөмө. 

Коомдук тамактануу чөйрөсүндөгү атаандаштыктын көбөйүшүнө 

төмөнкү факторлор түрткү берет: 

- ишканалардын имшердүүлүгүн алып кетүү үчүн зарыл болгон 

ресурстар менен камсыз кылуучулардын ортосундагы 

атаандаштыктын өсүшү; 

- керектөөчүлөрдүн суроо – талаптарынын көбөйүп азайышы; 

- жаңы атаандаштардын пайда болушуна потенциалдуу мүмкүнчүлүк; 

- кызмат көрсөтүүлөрдүн жаңы түрлөрүнүн пайда болушуна 

мүмкүнчүлүктөрдүн пайда болуушу. 

Ошону менен бирге, дүйнөлүк рынокто эң жогорку орунду ээлегенге 

аракет кылган көптөгөн компаниялар ―бенчмаркинг‖ сыяктуу атаандаштык 

жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жогорку натыйжалуу жабдыкты 

колдонууну тандашат. Бенчмаркинг ыкмасы рыноктогу атаандаштардын 

кызматын жана товарлардын алдыга жылуусун токтотууга багытталган 

технологияларды иштеп чыгуу максатында негизделген. Маалыматты туура 

анализдөөнүн натыйжасында, финансылык – экономикалык рынокто кандай 

кырдал болбосун, атаандаштык жөндөмдүүлүк көрсөткүчтөрүн жогорулатууну 

үйрөнүүгө болот. 

Жогорудагы факторлорду эсепке алуу менен ар жактан тиешелүү 

чараларды көрүү, өз кезегинде коомдук тамактануу багытындагы 

ишканаларында тамак- аштардын көлөмүн өстүрүүгө, сапатын жакшыртууга, 

жеке ишкерлердин ийгиликтүү иш алып баруусуна төмөнкүдөй 

мүмкүнчүлүктөрдү шарттоого болот: 

- . кардарларды  сапаттуу тамак- аш менен камсыздоо; 
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- тамак- аш продукцияларын даярдоо, керектөө жана сатуу  иш- 

аракеттеринин жүргүзүлүшү менен социалдык маселерди чечүү; 

- ишкананы уюштуруу рационалдуу схема боюнча жайгаштыруу жана 

өзгөчөлүктөрүн колдонуу;  

- өндүрүштө заманбап технологияларды колдонуу; 

- керектөөчүлөргө эс алууну уюштуруу жана индивидуалдык кызмат 

көрсөтүү, той- маарекелерди жана бизнес жолугушуларды уюштуруу; 

- керектөө чыгашаларынын экономиясы аркылуу, тамак- аш даярдоо, 

идиш- аяк жана жабдыктарды тазалоо иш- аракеттеринин натыйжасында 

керектөөчүлөрдүн бош убактысынын пайда болуусу; 

Ишкананын ийгиликтүү иш алып баруусундагы ички жана сырткы 

факторлорунунун таасирин изилдөө менен  ишканада өндүрүлгөн тамак- аш 

жана кызмат көрсөтүү сапатын жакшыртуу маселелерин чечүүгө болот.  

 

2.3. Бишкек шаарындагы коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү 

сапатын иликтөө 

 

Учурда өлкөбүздүн рыногунда эӊ башкы маселе көп сандагы, ар түрдүү 

продуктылардын пайда болуусу, керектөөчүлөрдүн жана коомдун 

кызыкчылыктарын айкалыштыруу болуп саналат. Ишкананын кызыкчылыгы 

пайда табуу болсо, керектөөчүлөргө жана коомдун кызыкчылыгы сапатуу 

жашоо деӊгээли менен камсыз болуу. Бул экономикалык байланыш рынокто 

товар жана кызмат көрсөтүүдөгү суроо жана талапты чагылдырат. 

Азыркы коомдук тамактануу чөйрөсүндө атаандаштык курч алып турган 

жана керектөөчүлөрдүн бир ишканадан башка бир ишканага кардар болуу 

мүмкүнчүлүктөрү жогору. Ушундай шартта ишканалар сапаттуу азык- түлүк 
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жана кызмат көрсөтүү менен атаандаштык жөндөмдүлүктөрүн сактап калуу 

мүмкүнчүлүктөрү пайда болуусуна мүмкүнчүлүктөр түзүлөт.  

Сапатты жалпы башкаруу концепциясы (Total quality management TQM) 

изилдөөлөрдөн жана иштеп чыгуулардан баштап сатуудан кийинки 

тейлөөлөргө чейинки аракеттин бардык тармагында сапатты башкаруу 

системаларын жана ыкмаларын бүт тараптан максаттуу багытта жана жакшы 

координациялап колдонууну алдын алуучу концепция болуп саналат [78]. 

ТQМ концепциясы мекеменин эффективдүүлүгүн жана 

конкуренттүүлүккө жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу максатында сапатты 

башкаруунун принциптеринин, ыкмаларынын, каражаттарынын жана 

формаларынын жыйындысы деп эсептелет. 

ТQМ системасы төмөнкүлөрдү камтыйт: жаңы азыкты иштеп чыгуу 

процессин текшерүү,  тажрыйбалык үлгүнүн сапатын баалоо, азыктын сапатын 

жана өндүрүштүк процессти пландоо, жабдулуучу материалдардын сапатын 

текшерүү, баалоо жана пландоо, материалдарды алгачкы текшерүү,  даяр 

азыкты текшерүү, азыктын сапатын баалоо,  өндүрүштүк процесстин сапатын 

баалоо, азыктын сапатын жана өндүрүштүк процессти текшерүү, атайын 

процесстерди анализдөө болуп саналат. 

Сапатты жалпы башкаруу үч бөлүктөн турат: базалык системадан, 

техникалык камсыздоо системасынан, сапатты жалпы башкарууну илгерилетүү 

жана өнүктүрүү системасы. Базалык система – бул анализ жана изилдөөлөр 

үчүн колдонулуучу чаралар жалпы кабыл алынган математикалык аппаратты 

жана текшерүүнүн статистикалык ыкмаларын колдонууга негизделишкен. 

Техникалык камсыздоо системасы – бул персоналдын каражаттар менен 

иштей ала тургандай жана аларды туура колдоно ала тургандай кылып окутууга 

мүмкүндүк берүүчү ыкмалар жана программаларды түзөт. 
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Азыктын жана тейлөөнүн абдан жогорку сапатына жетүү сапатты жалпы 

башкаруунун максаты болуп саналат. Сапат көп сандагы жана ар түрдүү 

факторлордун техникалык, экономикалык, социалдык-психологиялык 

мүнөздөрүнөн көз каранды болот. Азыктын жана тейлөөнүн сапатын 

жогорулатуунун максаттуу багыттагы жана ойлонулган саясатын жүргүзүүчү 

фирмалар, алдыга койулган максаттарга жетүү үчүн, ыкмалардын, аспаптардын 

жана каражаттардын чоң арсеналын колдонушат.  

Атаандаштык жөндөмдүү товарды чыгаруу уюштуруунун (же 

менеджмент системасынын) максаты: 4:3:2:1 катышындагы азыктын сапаты, 

анын баасы, азыкты колдонуу боюнча чыгымдар жана анын сервисинин сапаты, 

өз кезегинде түзүмдүк деңгээлинде атаандаштык жөндөмдүүлүктүн факторлору 

болуп эсептелет. Сапатты жогорулатуу мекеменин глобалдык эмес, локалдуу 

максаты экендиги мындан келип чыгат. Глобалдык максат – бул чыгарылуучу 

товардын атаандаштык жөндөмдүүлүгүн камсыздоо болуп саналат. 

Инновациялык менеджмент кымбат баалуу тажрыйбалык жабдууларга, 

илимий ыкмаларды колдонууга жана жогорку квалификациялуу илимпоздорду 

жана адистерди тартууга маанилүү чыгымдарды талап кылат. Өндүрүштүк 

менеджменттин маселелерин чечүү, материалдык-техникалык, отун-

энергетикалык жана эмгек ресурстарынын чоң көлөмүн колдонуу менен 

байланышкан [37].  

Ошондуктан, коомдук тамактануу ишканаларын башкаруунун, 

эффективдүү иш алып баруунун, ишкананын максатына ылайык 

калыптанышын камсыз кылуучу  ыкмалардын бири маркетинг изилдөөлөр 

болуп саналат.  

Маркетинг – керектөө жана өндүрүштүк нуктагы продукцияларга (товар, 

тейлөөлөр) сурамдын максатына ылайык калыптаныншын камсыз кылуучу 

рыноктун абалын жана өнүгүү келечегин изилдөөгө негизделген ишкананын 
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(фирмалардын, бирикмелердин ж.б.) чарбалык иш – аракеттерин уюштуруунун 

жана башкаруунун комплекстүү тутуму. Бул керектөөчүгө товарларды 

жеткирүүгө жигердүү көмөк көрсөтүүчү сурамды, бааны, жарнамаларды 

пайдаланууну, өндүрүштү стимулдаштырууну бардык тараптан изилдөө, 

сактоонун жана ташуунун, тейлөөнүн техникалык ж.б. түрлөрүн колдонуунун 

негизинде жаңы продукцияны иштеп чыгуу, өндүрүү жана сатуу боюнча 

ишкананы уюштуруу – техникалык, финансалык, коммерциялык ж.б. 

функцияларынын жыйындысы. Маркетинг ишкананы башкаруунун бирден бир 

негизги ыкмасы болуп саналат. Мында ар бир чечим продукцияны керектей 

тургандарга тийгизүүчү таасирди толук эсепке алуу менен чечим кабыл алынат, 

ошондой эле керектөөчүлөрдүн талаптарын толук канааттандырууга, пайданын 

өсүшүнө багытталган ишкананын бүтүндөй иш- аракеттерин пландаштыруу, 

башкаруу, координациялоо болуп саналат. 

Азыркы шартта маркетинг ыкмалары жалпы чарбалык жана экономикалык 

өнүгүүнүн ажыратылгыс бөлүгү жана талапка ылайык келүүчү ээлик 

кылуучулуктун олуттуу белгиси катары эсептелет. Маркетинг рыноктогу 

керектөөчүлөрдүн талаптарын так билүүгө толук мүмкүндүк берип, керектүү 

продукцияны өндүрүүнү уюштуруп, товарды керектөөчүгө токтоосуз жеткирип 

турууну камсыз кылууга жана пайданы арбын алууга ишкананын кирешесинин 

туруктуу жогорулашына олуттуу көмөк көрсөтөт.    

Коомдук тамактануу ишканаларында маркетингтик талдоо жүргүүзүдө 

төмөнкү маселелерди карап чыгуу керектелет: 

- коомдук тамактануу ишканаларынын керектөөчүүлөрүн; 

- керектөөчүүлөрдүн ишканага келүү чечимдерин талдоо; 

- тамак- аш  жана кызмат көрсөтүү  сапатын баалоо жана үйрөнүү; 

- керектөөчүлөрдү жиктөө; 

- багытталган кардар топторун белгилөө, рыноктогу нишаны белгилөө; 
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- коомдук тамактануу ишканаларын жакшыртуу боюнча сунуштарды 

берүү болуп эсептелет. 

Коомдук тамактануу ишканаларында маркетингтик изилдөөнүн негизи 

көрсөткүчтөрү тамак- аш жана кызмат көрсөтүү сапатына баа берүүдө 

ишкананын түрүнө, кызмат көрсөтүү түрдүүлүгүнө жараша аныкталат. 

 

 

2.2. – сүрөт. Коомдук тамактануу рыногун маркетинг негизинде комплекстүү башкаруу 

 

 Андыктан, коомдук тамактануу ишканаларындагы кызмат көрсөтүү 

стандарттарына карата типологиялык көрсөткүчтөрдөн турган өзгөчөлүктөрдүн 

негизинде коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү сапатына баа берүүдө бирден 

бир көрсөткүчү тейлөө сапаты болуп саналат [57].  

Финансы уюмдары  Сатып алуучулар 

(керектөөчүлөр) 

Ташып 

жеткирүүчүлөр 

Массалык 

маалымат 

каражаттары 

Социалдык- 

экономикалык 

жашоо шарттар 

Бийлик 

органдары 

Илим, техника   Маданият, улуттук 

өзгөчөлүктөр  
Ортомчулар  

КТИ маркетинг 

негизинде башкаруу  

Маркетингтик 

изилдөөлөрдү башкаруу  

Продукциялардын жана 

кызмат көрсөтүүлөрдүн 

сапатын башкаруу   

Продукцияларды 

сатууну башкаруу   

Реклама жана өндүрүштү 

стимулдаштырууну 

башкаруу   

Транспорт 

ишканалары 

Реклама 

агентства 

Соода сатык 

ишканалары 
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Коомдук тамактануу ишканаларында тейлөө процесси бүгүнкү күндө 

абдан актуалдуу маселелердин бири болуп саналат. Себеби, тейлөө процесси 

кызмат көрсөтүү рыногунда тигил же бул ишкананын жүзү, башкача айтканда 

аныктоочу критерийи болуп саналат.  Ошондуктан, тейлөө сапатынын 

туруктуулугун камсыз кылуу кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү кандай гана 

ишканана болбосун анын ийгиликтүү ишмердигинин негизи болуп саналат.  

Учурда коомдук тамактануу ишканаларында атаандаштыктын 

жогорулашы менен сапатты башкаруу ыкмаларына көңүл бурууга аргасыз 

болушкан. Материалдык товарларга салыштырмалуу кызмат көрсөтүүнүн 

сапатын аныктоо татаал маселе болуп саналат. Ал эми, кайсыл гана тармакта 

болбосун сапатты жакшыртуу үчүн алгач сапаттын деңгээлин өлчөп ченөө жана 

көзөмөлдөө керектелет. Көзөмөлдөө иш- аракеттери ишкананын ички чөйрөсүн  

карап чыгуу менен бир канча багыттарда болуусун талап кылат. Коомдук 

тамактануу ишканаларында көзөмөлдөө процесстери төмөнкүлөрдү өзүнө 

камтыйт: 

- ишкананын санитардык абалы; 

- даярдалган тамак- аштардын даярдоо технологиясы; 

- даярдалган тамак- аштын микробиологиялык көзөмөлү; 

- имараттын ички жана сырткы тазалыгы, тейлөө кызматкерлеринин 

тазалыгы жана тамак- аш тейлөө сапатын комплекстүү көзөмөлдөө 

керектелет. 

Көпчүлүк коомдук тамактануу ишканаларында сапатты талдоо иш- 

чараларында  атаандаштык ишканаларды баалап туруу керектелет. 

Атаандаштык – товар өндүрүп чыгуучулардын ортосундагы өзүнүн 

кызыкчылыктарын канааттандыруу, өндүрүүнүн пайдалуу шарттары жана 

товарларды сатуу, бир кыйла жогорку пайда алуу үчү экономикалык 

атаандаштык. Бул ошондой эле ар кандай продукцияларды өндүрүү 
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шайкештигин жөңгө салуу, анын сапаттарын жакшыртуу механизми болуп 

саналат.  Рыноктун иштешинин анык шарттарынын бири болуу менен бирге эле 

анда өз алдынча көптөгөн сатып алуучулар менен сатуучулардын пайда 

болушуна өбөлгө түзүлөт. Атаандаштык ишканаларды талдоодо төмөнкүдөй 

ыкмаларды  колдонууга болот:  

- контролдук сатып алуулар; 

- жашырылган сатып алуулар; 

- керектөөчүлөрдү сурамжылоо; 

- социалдык сурамжылоо; 

- арыз жана сунуштар китебин анализдөө болуп саналат.  

Ишканаларды сапатты башкаруу маселелери байыртадан бери эле белгилүү 

болгон. Ар кайсыл өлкөдө сапатты өлчөө боюнча  ар түрдүү ыкмалар жана 

каражаттар колдонулган, бирок коомдук өндүрүштүн пайда болушу менен, 

продукциялардын сапатын так жана туура өлчөө максатында, бирдиктүү өлчөө 

системалары жана каражаттарын колдонуу зарылчылыгы пайда болгон (2.2 -

сүр.).  
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2.3 – сүрөт – Кызмат көрсөтүү сапатын баалоо 

 

Жогорудагы жалпыланган кызмат көрсөтүү ишканаларында кызмат 

көрсөтүү сапатына баа берүүдө ишкананын кызмат көрсөтүү максаты биринчи 

баскычта аныкталат. Мында коомдук тамактануу ишканаларында сапатты 

талдоонун, натыйжалуулукка жана өндүрүмдүлүккө негизделген багыттардын 

маңызы каралат.  Ошондой эле, коомдук тамактануу ишканаларында сапатты 

Кызмат көрсөтүү сапатын баалоо максаты 

1 баскыч   

Кызмат көрсөтүү 

сапаты көрсөткүчтөрүн 

тандоо  
 

2 баскыч   

Стандарт боюнча 

кызмат көрсөтүү сапаты 

көрсөткүчтөр 
 

3 баскыч   

Кызмат көрсөтүү 

көрсөткүчтөрүн 

стандарттарга карата 

белгилөө  

4 баскыч   

Коомдук тамактануу 

кызмат көрсөтүү сапаты 

көрсөткүчтөрүн 

экспертик баалоо  

  

5 баскыч     

Кызмат көрсөтүү 

сапаты көрсөткүчтөрүн 

салыштырмалуу 

эсептөө, 

көрсөткүчтөрдү 

даражаландыруу  

  

6 баскыч   

Кызмат көрсөтүү 

сапаты көрсөткүчтөрүн 

комплектүү эсептөө  

  

7 баскыч     

Коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү 

сапатын жакшыртуу иш аракеттерин 

иштеп чыгуу, коомдук тамактануу 

ишканалардын атаандаштык  

көрсөткүчтөрүн жогорулатуу   
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башкаруу  максаты ишкана топтору, класстары жана рыноктогу кызмат 

көрсөтүү өзгөчөлүктөрүнө жараша мүнөздөлөт.   

Коомдук тамактануу ишканаларынын кызмат көрсөтүү сапатына баа 

берүүдө жалпыланган «Ассортимент» көрсөткүчү коюлушу зарыл, себеби 

коомдук тамактануу ишканаларына керектөөчүлөр алгач тамак- аш 

керектөөлөрүн камсыздоого келишет. Аталган ишканаларда даярдалган тамак - 

аштардын кеңдиги жана түрдүүлүгү, тамактандыруудагы жаңылыктар 

(рационалдуу тамактануу, вегетариандык тамактануу ж.б.), тамак – аштардын 

баланстуу жана сапаттуулугу, тамак – аштын баасы, кызмат көрсөтүү 

өзгөчөлүктөрү жана керетөөчүлөрдүн сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү каралат.   

Андан кийин  керектөөчүлөр үчүн өтө маанилүү болгон «Тейлөө 

маданияты» көрсөткүчү, ишкананын атаандаштык жөндөмүнө таасирин 

тийгизген фактор болуп саналат. Рынок шарттында керектөөчүлөр бир 

ишканадан башка бир ишканага кардар болуу мүмкүнчүлүктөрү жогору 

болгондуктан, коомдук тамактануу ишканалары бир гана тамак- аш даярдоо 

эмес, кардарларга туура жана жогорку деӊгээлде тейлөө көрсөтүү менен 

рынокто узак убакыт аралыгында иштөө мүмкүнчүлүгүн жаратат. Мында 

ишкана кызматкерлери менен кардарлардын ортосунда ишенимдин жана өз ара 

түшүнүү чөйрөсүн жаратуу, ишкана кызматкерлеринин кардарларга сылык 

мамиле кылуу, коом жана ишкана маданияты, адеп – ахлак, талим – 

тарбиялуулук менен кызмат көрсөтүү болуп саналат.  

Керектөөчүлөрдүн пикири боюнча кем эсептеп алдоо же орой мамиле 

кылуу, буюмдарынын жакшы сакталбагандыгы ишкананын аброюна таасирин 

тийгизген элементтер болуп саналат. Бул көрсөткүчкө ишканан кызматкерлери 

кардарларга өзгөчө калоолорун камсыздоого багытталган иш – аракеттерди 

канааттандыруу, тамак- аш буюртмаларды тездик жана тыкандык менен берүү, 

ишкананын иштөө убактысынын ыңгайлуулугу менен түшүндүрүлөт.   
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Калктын тамак – аш муктаждыктарын камсыздоодо «Коопсуздук» 

көрсөткүчү ишканалардын эң негизги маселеси коопсуздукту орнотуу жана 

сактоо болуп саналат. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө коомдук тамактануу 

ишканаларында коопсуздук иш -чараларынын туура уюштурулбагындыгы жана 

сакталбагандыгынан кардарлар ар түрдүү кырсыктарга дуушар болууда. Мында 

ишкананын эвакуация планы, өрт өчүрүү системалары жана алгачкы жардам 

көрсөтүү боюнча кызматкерлер толугу менен окутуп үйрөтүлүшү керектелет. 

Ошондой эле ишканада санитардык - гигиеналык талаптар жана эрежелердин 

сакталышы, тамак- аш даярдоо технологияларынын жана кардарларга кызмат 

көрсөтүү процесстеринин натыйжалуу уюштурулушу, кардарлардын 

коопсуздук жана ишенимдүүлүк сезимдеринин жаралышы ишкананын кадыр - 

баркын жогорулатууда маанилүү болуп саналат.  

Ошону менен бирге, коомдук тамактануу ишканаларынын «Сырткы 

көрүнүш» көрсөткүчү ишкана жана имараттын сырткы көрүнүшү, 

жасалгалоосу, автоунаа токтоочу жерлердин ыңгайлуулугу жана коопсуздугу 

ишкана туралуу маалымат алуунун биринчи булагы болуп саналат. Ишкана 

кызматкерлеринин кийимдеринин тыкандыгы, колдонулуучу жабдыктар жана 

шаймандардын тазалыгы,  сунушталган меню жасалгоолосу жана тейлөө 

өзгөчөлүктөрү ишкананын бирден бир сапаттык көрсөткүтөрүнүн негизин 

түзөт. Жалпыланган коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөтүү 

сапатын баалоо көрсөткүчтөрдүн тизмеси тиркемеде берилген (2 -тирк.). 

2016 - жылдагы Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык 

комитетинин башкармалыгынын маалыматтарына карата Бишкек шаарында эң 

көп 1016 бирдик коомдук тамактануу ишканалары  катталган (2.4 - табл.).  

Таблица 2.4- Бишкек шаарындагы коомдук тамактануу ишканалардын  

сандык структурасы 
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 Кафе  Ресторан  Бар  Кофекана  Ашкана  Бардыгы  

Биринчи-Май району 253 10 - 2 124 389 

Свердлов району 199 11 7 1 60 278 

Октябрь району 133 35 29 13 - 210 

Ленин району 116 11 8 4 - 139 

Бардыгы  701 67 44 20 184 1016 

% менен жалпы  69 6,5 4,3 2,0 18,2 100 

Булак: Бишкек шаарынын мэриясынын расмий сайтынын маалыматтарына карата автор 

тарабынан түзүлгөн. . http://www.meria.kg 

 

Жогорудагы таблицадагы маалыматтарга карата, Биринчи - Май 

районунда эң көп 389 бирдик коомдук тамактануу ишканалары жайгашкан.  Ал 

эми, Свердлов районунда 278 бирдик, Октябрь районунда 210 бирдик, Ленин 

районунда 139 бирдик жана Ленин районунда 139 бирдик коомдук тамактануу 

ишканалары жайгашкан. Бул көрсөткүчтөр райондордо жайгашкан мекемелер, 

ишканалар жана чарба субъектилерини жайгашуусуна өз ара тыгыз 

байланыштуу.  

Коомдук тамактануу ишканаларында тамак- аш кызмат көрсөтүү сапатын 

аныктоо максатында керектөөчүлөр арасында социалдык сурамжылоо иши 

жүргүзүлгөн. Ар бир административдик райондун калкынын санын эске алуу 

менен 700 сурамжылоо формасы Бишкек шаарындагы коомдук тамактануу 

ишканаларына таратылды, анын ичинен  480 сурамжылоо формасы талдоого 

алынды.  

Респонденттердин Биринчи- Май районунан 34,6%, Свердлов районунан 

30,2%, Октябрь районунан 18,5% жана Ленин районунан 16,7% коомдук 

тамактануу ишканаларынын керектөөчүлөрү экени белгилүү болгон.   

http://www.meria.kg/
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Сурамжылоого катышкан респонденттердин кыз 52%, 47%ы эркектерден 

турат. Үй – бүлөлүк абалы боюнча 60%ы  бойдок жана үй-бүлөлү 40%ды 

түзүшкөн. Жаш өзгөчөлүктөрүнө токтоло турган болсок, жалпы 480  

респонденттин 19 жашка чейинки 13%, 20-29 жаш арасындагылар 36,7%, 30-

49 жаш арасындагылар 38,3%  жана 50 жаштан жогоркулар 11,6%ды 

түзүшкөн. Ушундан улам изилдөөгө мүмкүн болушунча баардык 

жаштагылардын катышуусун камсыз кылуу аракети көрүлгөн. Ошондой эле, 

топту түзгөн респонденттердин билим деңгээлине карай турган болсок, орто 

билимдүү 13,3%, кесиптик техникалык билими бар15%, бакалавр даражасына 

ээ болгондор 31,6% жана жогорку билим жана илимий даражага ээ 40 %  экени 

белгилүү болгон.  

Ал эми, респонденттердин кесиби же эмгектенген тармагы боюнча жалпы 

сандын мамлекеттик тармакта 25% жана жеке тармактакта 23%ы иштегендер, 

жумушсуз жана башка топтогулардын үлүшү 19%ды, коомдук тамактануу 

ишканаларынын керектөөчүлөрдүн эң чоң үлүшүн 33%ын студенттер 

түзүшкөн. Айлык кирешелери боюнча, респонденттердин айына 15000 сомдон 

аз киреше 58%ы, 15000 – 30000 сом 23%ы, айына 30000 сомдон көп киреше 

19%дагы үлүштөгү көрсөткүч табылган.  

Респонденттердин бир айда коомдук тамактануу кызматы үчүн 

чыгашаларынын үлүшүн карай турган болсок, 200 сомго чейин 34,1%ы, 200-

400 сом арасы 31,5%ы жана 400 сомдон көп өлчөмдө 34,4%ы акы төлөмдөрүн 

көрсөтүшкөн (2.5 -табл.). 

 

Таблица 2.5-  Бир күндө коомдук тамактануу кызматы чыгымы 

Бир айлык чыгым Саны, кардар Үлүшү, % 

200 сомго чейин 250 52,1 

201- 400 сом 107 22,3 
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401- сомдон көп 123 25,6 

Жалпы 480 100,0 

 

Сурамжылоого катышкан респонденттердин кафелерде жана 

ресторандарда 44%ы, тез- тамактануу ишканаларында 37%ы, ашкана жана 

сатуу түйүндөрүнөн 19%ы тамак- аш сатып алуу менен тамактануусун 

белгилешкен.  Респонденттердин коомдук тамактануу ишканалары  боюнча 

таркалышы төмөндөгү таблицада (2.6 - табл.) чагылдырылган. 

 

Таблица 2.6- Респонденттердин тамактануу ишканаларына баруу 

көрсөткүчтөрү.  

Ишканалар Саны, кардар Үлүшү, % 

Кафе 210 43,8 

Ресторан  58 12,2 

Тез- тамактануу 118 24,5 

Ашкана жана башка 94 19,5 

Жалпы 480 100,0 

 

Cурамжылоонун андан аркы уландысында респонденттердин тигил же 

бул конкреттүү ишкананын кардары болуусуна түрткү болуудагы чечимдерин 

билүү багытында ишкананы тандап алуу чечимдери боюнча суроолор түзүлүп, 

сурамжылоо жыйынтыктары талдоого алынган (табл- ). Катышуучулардын 

дээрлик көпчүлүк бөлүгү достордун жана тааныштардын кеңещтеринен 

таасири (28,4%) жана ишканадагы сунушталган тамак – аштын сапаттуу жана 

дамдуу болгондугу (20,6%) кардарлардын ишкананы тандап алуудагы эң 

негизги фактор болгондугу аныкталган.  

Бул багыттагы изилдөөнүн жыйынтыктары тастыктап тургандай, 

кардарлардын ишканаларды тандоодогу негизги себеби тамак аштын арзан 
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баада, тамак-  аштардын түрдүүлүгүнө жана сапаты менен  байланыштырат. 

Белгилүү болгондой, коомдук тамактануу ишканалары ортосунда  баа 

атаандаштыгы орун алган. Кайсыл бир ишкана жаңы комплекстүү 

тамактануунун сунуштаса, башка ишканалар сөзсүз кайталайт. Андыктан, 

ишканалардагы тамак- аш баасы деңгээли негизинен бирдей (2.7 - табл.).  

 

Таблица 2.7- Ишканага келүүдөгү коноктордун тандап алуудагы 

чечимдердин тизмеси.  

Белгилер Пайызы % 

Достордун жана тааныштардын кеӊещтери  28,4 

Тамак аштын сапаттуу жана дамдуу  20,6 

Тамак аштардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баасы ыңгайлуу 9,8 

Кызмат көрсөтүүлөрдүн түрдүүлүгү жана өзгөчөлүктүү 8,5 

Ишкананын иштөө убактысы  6,4 

Ишкана кызматкерлеринин профессионалдуулугу 5,9 

Экспертердин кеӊеши 4,8 

Кызматкерлердин сыпайы мамиле кылуусу 3,4 

Ишкананын таанымалдуулугу 3,3 

Ишканадагы маркетингтик иш- чаралар 2,9 

Интернет баракчаларындагы маалыматтар 2,9 

Ишкананын жагымдуу шарттары жана өзгөчөлүктүүлүгү 2,9 

 

Сурамжылоонун экинчи баскычында тамактануу ишканаларына баруу 

көрсөткүчтөрүнүн ичинен эң белгилүү болгон «Тюбетейка», «Вавилон» жана 

«Салкын- Төр» ишканалары  тандалып алынган. Аталган ишканалардагы 

сунушталган кызмат көрсөтүүлөрү боюнча маалыматтар (тиркеме) 

чагылдырылган.  

Изилдөө иштин алкагында тандалып алынган ишканаларда 

салыштырмалуу меню анализи жүргүзүлгөн. 

 



 

 

91 

 
   

 

2.8 – таблица. Ишканалардагы тамак – аш жана кызмат көрсөтүүнү 

салыштыруу  

Салыштыруу параметрлери  «Тюбетейка» «Вавилон» «Салкын- 

Төр» 

Суук татымдар  + + + 

Ысык татымдар  + + + 

Негизги тамактар  + + + 

Алкоголсуз ысык ичимдиктер  + + + 

Алкоголдуу ичимдиктер  + + + 

Таттуулар  + + + 

Тамеки + + + 

 Кошумча кызмат көрсөтүүлөр 

Эрте мененки тамактануу + - - 

Бизнес- ланч + - + 

 Дисконт карталары 

Карталарды сатып алуу  - - - 

Карталарды акысыз берүү + - - 

 Wİ-Fİ 

 + + + 

 

Ал эми, респонденттердин колдонуп жаткан тамак- аш кызмат 

көрсөтүүдөн сапатына байланыштуу суроолор берилген. Төмөндөгү сүрөттө 

«Тюбетейка», «Вавилон» жана «Салкын- Төр» ишканалардагы көйгөйлөр 

жалпыланып, ишкананын натыйжалуулугуна таасир берүүчү терс факторлор 

аныкталган.    
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2.4 – сүрөт-   Коомдук тамактануу ишканаларынын сапатын өнүктүрүүдө 

таасирин тийгизген факторлор 

 

Жогорудагы сүрөттөгү маалыматтарга карата тандалып алынган 

ишканаларда төмөнкүдөй көйгөйлөр аныкталган: 

- тамак- аштарды кечиктирип алып келүүсү; 

- ишканадагы музыка үнү жогору; 

- менюдагы тамак- аштардын жоктугу; 

- официант буюртмаларды жазуу иш- аракеттерини жоктугу; 

- тамак- аштардын сапаты кардар күткөн деңгээлде болбогондугу; 

- менюдагы тамак- аштар боюнча тейлөө персоналынын билиминин 

жоктугу; 

- кардардын даттануусун четке кагуу; 

- жай тейлөө көрсөтүү деп аныкталган. 

Керектөөчүлөрдүн дооматтарынын себептерин аныктоонун 

жыйынтыгында, коомдук тамактануу ишканаларындагы кызмат көрсөтүү 
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сапатынын начардыгы тастыкталды. Бул жагдай республикадагы коомдук 

тамактануу кызмат көрсөтүү сапатын жакшыртуу жана чөйрөнү өнүктүрүүгө 

негизделген багыттарын иштеп чыгууда мааниси чоң.  

Коомдук тамактануу ишканаларында жүргүзүлгөн изилдөө иши 

маалыматтарына карата, ишканалардагы жалпы көйгөйлөрдүн баарында 

болгон жай тейлөө көрсөтүү көрсөткүчүнүн  келип чыгуу себептерин билүү 

үчүн Исикава диаграммасы түзүлгөн.  

 

 

2.5 – сүрөт -   Жай тейлөө көрсөтүүнүн келип чыгуу себептери 

 

Бүгүнкү күнү атаандаштык чөйрөдө коомдук тамактануу ишканаларын 

өнүктүрүү рынок талаптарына жараша маркетингдик концепцияга таянуу 

менен сапаттуу продукция жана кызмат көрсөтүү керектөөчүлөрдүн 

муктаждыктарын жана талаптарын түшүнүп билүү жана аныктоонун 

негизинде, баа политикасы, тамак- аштардын көлөмү жана түрдүүлүгү, тейлөө 

көрсөтүү өзгөчөлүктөрүнө жараша жүргүзүлүшү керектелет. 

Жай тейлөө 

көрсөтүү 

 ОФицианттар   Ашкана 

 Башкаруу  Залдын 

интерьери  
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Сурамжылоонун андан аркы уланышында, коомдук тамактануу 

ишканаларындагы жумушчулардын билим деңгээли, иштөө тажрыйбасы жана 

бул чөйрөдө иштөө өзгөчөлүктөрүнө орун берилген. 

Сурамжылоого катышкан респонденттердин 42,3% кыз, 57,7% 

эркектерден турат. Үй – бүлөлүк абалы боюнча, 78,5%  бойдок жана 21,5%  

үй-бүлөлү. Жаш өзгөчөлүктөрүнө токтоло турган болсок, жалпы 304 

респонденттин 20 жашка чейинки 12,3 %, 21-25 жаш арасындагылар 42,8 %, 

26-30  жаш арасындагылар 29,8%  жана 31-35жаш 9,8%, 36-40 жаш 3,7% жана 

40 жаштан  жогоркулар 1,6% экени аныкталган.  

Респонденттердин улуттук курамында 56,5% кыргыз, 1,5% казак, 5,6% 

өзбөк, 26,7% орус, 4,5% түрк жана 5,2% башка улуттар түзгөн. 

Ошондой эле, топту түзгөн респонденттердин билим деңгээлине карай 

турган болсок, 32,6 % орто билимдүү, 39,3 %  кесиптик техникалык билими 

бар, 25,6 % бакалавр даражасына ээ жана 2,5 % жогорку билим жана илимий 

даражага ээ болгон кызматкерлер түзгөн. 

 Коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөткөн 

кызматкерлердин иштөө убактысын карай турган болсок,  бир күндө 8-11 саат 

45,6%, 12 саат 33,5% жана 12 сааттан көп 20,9%ды жумушта болгону айкын 

болгон. Кызматкерлердин туруктуу бир ишканада иштөө көрсөткүчтөрү 

боюнча респонденттер 1 жылдан аз 45,5% жана 1-5 жыл туруктуу 32,4% бир 

ишканада иштегенин белгилешкен.  

Сурамжылоого катышкан респонденттердин жумушчу кызматы ичинен 

официанттар (48,6%), бармен (18,6%) жана ашпоозчулар (8,5%) түзгөн. Туризм 

тармагында билим деңгээли деген суроого респондент кесиптик (45,6%), 

жогорку билимдүү (25,3%) жана  адистештирилген курстарга (15,7%) барып 

окуугандыгын белгилешкен.  
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Туризм тармагынын эң маанилүү профессионалдык көрсөткүчтөрүнүн 

бири болгон чет тилдерин билүү көрсөткүчтөрүндө англис (35,6%), орус 

(50,6%), түрк (7,8%) жана башка тилдерин (6,0%) билгендиги аныкталган.  

Респонденттердин демографиялык көрсөткүчтөрүндө байкалгандай, 

дээрлик көпчүлүгү 21-25 жаштагылар тобунун (50,6%)  убактылуу жумуш 

болгондугун белгилешип, 201-400$ чейин эмгек акысына ыраазы экени 

аныкталган.   

Бишкек шаарындагы ресторан жана кафелердеги улуттук ашкана же 

тамак – аштын түрдүлүүгүнө карата, ишканалардын орточо эсеп менен 45 %ы 

интернационал ашканасы болгон коомдук ишканалар экенин байкоого болот. 

Андан кийин  - дунган ашканасы, орус ашканасы, украин ашканасы, кытай 

ишканасы  жана түрк ашканаларын айтууга болот.  

Бул ашканалардын санын көптүгү бир гана ишканада (ресторан же кафе) 

бир канча улуттун тамактарынын сунулушу менен түшүндүрүлөт. Бирок 

тилекке каршы республика жана анын региондорундагы коомдук тамактануу 

ишканаларында кыргыз улуттук тамак – аштарынын түрдүүлүгүнүн 

жетишсиздигин көрүүгө болот. Алыскы жана жакынкы аралыктан келген 

туристтер жана коноктор улуттук тамак - аштардын даамын татуу жана 

маданиятын таануу менен өлкөгө болгон кызыгуусу калыптанат.  

Жүргүзүлгөн изилдөө ишинин жыйынтыктарына ылайык, коомдук 

тамактанууда кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатуу иш- чараларын талап 

кылат. Коомдук тамактануу ишканаларынын натыйжалуулугун ырастаган 

алгачкы жана эң маанилүү сапатына баа берүү болуп эсептелет. Себеби, 

коомдук тамактануу ишканаларын  натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн, 

учурдагы абалды туура аныктоо жана таасирин тийгизген факторлорду 

белгилөө керектелет. Изилдөөнүн жыйынтыктарына таянуу менен 

Кыргызстандагы коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү сапаты кардарлардын 
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талап кылган деңгэлге жооп бербейт, ал эми ишканалардагы айланым 

капиталанын жетишсиздиги, салык төлөмдөргө белгисиздик, материалдык- 

техникалык базанын начар болгондугу, административдик тоскоолдуктар жана 

кызматкерлердин квалификациясынын начардыгы чөйрөнү өнүктүрүүдөгү эң 

негизги факторлор болгондугу аныкталды.  

 

2 - бөлүмдөн алынган негизги жыйынтыктар.  

1. Акыркы жылдары мамлекет тарабынан чакан жана орто ишкердүүлүктү 

 колдоо иш-аракеттеринин натыйжасында, коомдук тамактануу 

ишканаларынын сандык жана сапаттык көрсөткүчтөрү өзгөргөн. 2000 - 2015 - 

жылдардын аралыгында республика боюнча жалпы коомдук тамактануу 

ишканаларынын саны 70%га өскөн жана 4120 бирдикке  жеткен. 

2. Коомдук тамактануу ишканалары  өткөөл мезгилден рынок шарттынын  

чакырыгына ыңгайлашуу аракеттери улуттук экономиканын башка чөйрөгө  

салыштырмалуу тезирээк болгон, аталган ишканалар атаандаштык жөндөмүн 

арттырууда бизнести уюштуруунун  жаңы ыкмаларын колдонушкан. Ошентип,  

республика боюнча ресторан, барлардын кызмат көрсөтүүлөрдүн жана даяр 

тамак-аш менен камсыздоо боюнча мобилдүү жана башка кызмат 

көрсөтүүлөрдүн көлөмү 2016-жылдын жыйынтыгы боюнча 17328,4 млн. сомду 

түзүп, 2006-жылга салыштырмалуу 6 эсеге өскөн. 

3. 2016 - жылдын маалыматтарына карата, коомдук тамактануу  

чөйрөсүндөгү кызмат көрсөтүүнүн 2,5%ы чакан, 2,5%ы орто ишканалар жана 

патент негизинде иш алып барган жеке ишкерлердин үлүшү 92%га туура 

келген. Ал эми, 2009-жылы жеке ишкерлердин бул көрсөткүчү 61,8%ды түзгөн. 

Жеке ишкердиктин артыкчылыктуу өнүгүү өзгөчөлүгүнө салык салуунун 

жөнөкөйлөтүлгөн системасын колдонуу менен шартталган.  

4. Салык салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы ишканалардын өнүгүүсүнө 
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 стимулдаштыруу менен бирге, салык салууда бир канча тоскоолдуктарды жана 

коррупциялык көрүнүштөрдү жаратууда. Мындан улам,  ири чынжыр коомдук 

тамактануу чөйрөсүн салыктын ишканаларга тиешелүү түрүнө өткөрүү 

актуалдуу болуп саналат. 

5. Коомдук тамактануу ишканаларында жүргүзүлгөн изилдөө иши  

маалыматтарына карата, үч ишканадагы жалпы көйгөйлөрдүн баарында болгон 

жай тейлөө көрсөтүү көрсөткүчү аныкталды. 
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ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮМ 

КЫРГЫЗСТАНДА КООМДУК ТАМАКТАНУУ 

ИШКАНАЛАРЫНЫН КЫЗМАТ КӨРСӨТҮҮ САПАТЫН ЖАКШЫРТУУ 

ЖОЛДОРУ 

 

3.1. Коомдук тамактануу рыногунун инфраструктурасын 

өнүктүрүүнүн башкы багыттары 

 

Рынок шартында коомдук тамактануу рыногун  натыйжалуу өнүктүрүү 

керектөө рыногунун актуалдуу маселелеринин бири болуп саналат. 

Ошондуктан аталган чөйрөнүн республика жана анын региондорунда 

өнүктүрүүнү оптималдаштыруу маселеси биринчи планга келип, мамлекеттик 

бийлик органдары үчүн артыкчылыктуу болуп саналат.  

Экономикасы өнүккөн өлкөлөрдө рынокко тиешелүү инфраструктураны 

өнүктүрүүгө абдан чоң көңүл бурулуп, нормативдик укуктук жактарын кеңири 

каралып,  илимий, инновациялык тараптан бекемдеп, жетиштүү өлчөмдө акча 

каражаттары жумшалып, сапаттуу кадрларды даярдоого багытталган.  

Коомдук тамактануу рыногунун калыптандыруу жана өнүктүрүүдө 

объективдүү себептерден улам, тамак – аш даярдоо, керектөөнү уюштуруу 

жана тейлөө процесстеринде уюштуруучулук көрсөткүчтөрдүн жогорулашына 

дем берүүчү механизмдер комплексин иштеп чыгуу жана киргизүү керектелет.  

Белгилүү болгондой коомдук тамактануу рыногунун өнүктүрүүдө 

калктын кирешелери, ички өндүрүштүк потенциал мүмкүнчүлүктөрү жана эл 

аралык карым катнаштарга көз каранды болот. 

 Рынок шартында коомдук тамактануу инфраструктурасын өнүктүрүү 

атаандаштык жѳндѳмдүүлүк чөйрөнүн бир куралы катары каралууга тийиш. 

Алар рыноктогу товарлардын кыймылын  жана тейлөө ишин камсыз кылуучу 
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объектилердин бир нукта иш жүргүзүү менен рыноктун туруктуу жана 

натыйжалуу иштешине өбөлгө түзөт.  

Инфраструктура түшүнүгү бир канча авторлордун айтымында, чарба 

субъектилердин иш - аракеттеринин жүрүшүнө кызмат көрсөткөн, 

адистештирилген уюм жана мекемелердин жыйындысы деп берилген.  

Инфраструктура – тигил же бул бир өлкөнүн же региондун тиричилик 

шарттарын камсыз кылуучу жана өндүрүштү тейлөөчү чарба комплекстеринин 

олуттуу бир тармагы [20].  

Алсак, экономист А. Левиндин пикирине  ылайык инфраструктура – бул 

иштеп жаткан өндүрүштүк жана социалдык - турмуштук  структураларды 

тейлеген, тармак жана ишканалардын жыйындысы болуп эсептелет [32]. 

 Ал эми, В. Кистанов менен Н. Копыловдун айтымында инфраструктура – 

бул ар кандай рыноктордун талапка ылайык иштешин камсыз кылуучу 

мекемелердин, уюмдардын, мамлекеттик жана коммерциялык ишканалардын, 

фирмалардын жыйындысы болуп эсептелет. Рыноктогу товарлардын 

кыймылын жана тейлөө ишин камсыз кылуучу уюмдардын жана мекемелердин 

жыйындысы рыноктук инфраструктурага мүнөздүү [76]. 

Инфраструктуранын өнүгүү деңгээли даражасы регионалдык 

экономикада инвестициялардын жана чарба субъектилердин ишкердүүлүк 

потенциалынын көрсөткүчтөрү менен дагы түшүндүрүүгө болот.  

Коомдук тамактануу рынок инфраструктурасынын курамынын 

элементтерин тактоонун негизинде даярдалган продукция бири экинчиси менен 

карым-катнашта аракетке келтирилүүчү системалардын курамдарын камтыйт. 

Коомдук тамактануу керектөөчүлөрү тамак- аш жана кызмат көрсөтүүлөрдү 

рыноктун түзүүчүлөрү: ресторан, кафе, ашкана, кейтеринг, бар ж.б. ишканалар 

аркылуу муктаждыктарын камсыз кылышат. Инфраструктуранын маанисин 

жана баскычтарын аныктоонун негизинде даярдалган тамак- аштардын 
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баштапкы булагынан тартып, өндүрүштөк, транспорттук жана ортомчулукка 

чейин жана андан ары карай акыркы керектөөчүлөргө жеткенге чейинки 

аралыктан өткөндө анын наркы сөссүз өсөт. 

Коомдук тамактануу рынок инфраструктурасынын курамынын 

элементтерин тактоонун негизинде даярдалган продукция бири экинчиси менен 

карым-катнашта аракетке келтирилүүчү системалардын курамдарын камтыйт. 

Коомдук тамактануу керектөөчүлөрү тамак- аш жана кызмат көрсөтүүлөрдү 

рыноктун түзүүчүлөрү: ресторан, кафе, ашкана, кейтеринг, бар ж.б. ишканалар 

аркылуу муктаждыктарын камсыз кылышат. Инфраструктуранын маанисин 

жана баскычтарын аныктоонун негизинде даярдалган тамак- аштардын 

баштапкы булагынан тартып, өндүрүштөк, транспорттук жана ортомчулукка 

чейин жана андан ары карай акыркы керектөөчүлөргө жеткенге чейинки 

аралыктан өткөндө анын наркы сөссүз өсөт. 

Коомдук тамактануу ишканаларынын абалы жана өнүгүшү айыл - чарба 

өндүрүшүнүн,  тамак - аш  өнөр жайынын натыйжалуулугу менен байланышта 

болуп, аймактардын ички жана тышкы региондук азык-түлүк товарларын 

алмашуу боюнча байланыштарын камсыз кылууга шарттар түзүлөт.  

Коомдук тамактануу ишканалардын инфрастуруктурасынын мүнөздүү 

өзгөчөлүктөрүнө төмөнкүлөрдү айтууга болот: 

- коомдук тамактануу ишканаларын натыйжалуу өнүктүрүүдө 

инфраструктуранын олуттуу мааниси бар; 

- коомдук тамактануу ишканалары менен инфраструктура 

субъектилеринин эриш - аркак иштеши; 

- инфраструктура максатынын эффективдүүлүгү коомдук тамактануу 

ишканаларынын жалпы көрсөткүчтөрүнүн жыйынтыгы менен бааланышы; 
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-  коомдук тамактануу ишканалары тарабынан сунушталган 

кызматкөрсөтүүлөрдүн сапаты жана деңгээли инфраструктура субъектилеринен 

көз карандылыгы болуп саналат. 

Рыноктук мамилелердин натыйжалуу иштеши рыноктук 

инфраструктураны  шайкештикте өнүктүрүү керектелет, башкача айтканда 

материалдык, уюштуруучулук, маалыматтык, нормативдик – укуктук, 

кредиттик – финансалык жана адам ресурстары.  

Кыргызстанда коомдук тамактануу сектору өтө тездик менен өнүгүп келе 

жаткан тармактардын бири экендигин жогорудагы бөлүмдө баса көрсөтүлүп 

берилген. Бул тармакта чарба жүргүзүлүп жаткан ишканалар салык төлөөчү 

катары, жумуш орундарын пайда кылуучу катары ж.б. көрсөткүчтөрү боюнча 

алдыӊкы ишканалардын катарынан орун алууда. Коомдук тамактануу рыногу 

алкагындагы суроо-талап менен сунуштун өз ара шайкеш келишин бир калыпта 

жөнгө салып туруу, продукциянын тигил же бул түрүнүн тартыштыгын жөңгө 

салуу үчүн экономикалык институттардын олуттуу мааниси бар. Ишканаларды 

финансалык камсыздоо рынокто түрдүү банк, камсыздандыруу тутумдары, 

салык саясаты аркылуу, финансалык – кредиттик мекемелер тарабынан ишке 

ашырылат.  

Бүтүндөй коомдук тамактануу рыногун нормативдик- укуктук жагынан 

камсыздоонун өзгөчө мааниси бар. Рынок алкагында иш алып барган 

объектилердин, жарандардын өз ара карым-катнашын, продукцияны 

сертификаттоонун талабына туура келиши жагынан камсыздалышы 

мамлекеттик көзөмөл жана сертификатташтыруу борборлору тарабынан жөнгө 

салынып турат. Рынокту калыптандыруунун тиешелүү баскычтарынан өтүүдө 

жана бир нукка салып иштетүүдө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүүнүн 

мааниси өтө олуттуу болуп саналат. 
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Коомдук тамактануу рынок инфраструктурасы түрдүү объектилердин 

жыйындысын жана иш-аракеттердин түрлөрүн камтыйт. Булар өз кезегинде 

өлкөнүн же анын бир регионунун өндүрүшүн өнүктүрүүгө, кайра иштетүүчү 

ишканалардын иштөө процессин камсыз кылууга, өндүрүлгөн товарлардын 

сапатын көзмөлдөөдө олуттуу орунду ээлейт.  

Коомдук тамактануу  рыногунун инфраструктурасында маанилүү орунда 

камсыздардыруучу ишканалар ээлейт. Бүгүнкү күндө рынокто ар түрдүү азык- 

түлүктөр менен камсыз кылуучу ишканалар иш алып барууда. Сатып 

алуучунун негизи милдети керектүү продуктыларды (эт, балык, тоок, деӊиз 

азыктары ж.б.) камсыз кылуучу ишканаларды табуу,  ашпоозчусу менен 

продуктылардын сапаты, башкаруучу менен оптималдуу баа жөнүндө 

макулдашуу негизинде иш- аракеттерди жүргүзүүсү керектелет. 

Бүгүнкү күндө коомдук тамактануу ишканаларынын ийгиликтүү алып 

баруусуна чийки заттардын, жарым фабрикаттардын жана материалдык 

ресурстардын рационалдуу түрдө уюштуруу көрсөткүчтөрү  таасирин тийгизет. 

Коомдук тамактануу ишканаларын камсыздандыруу инфраструктурасын 

төмөнкүдөй топко бөлүштүрүү менен кароого болот: 

- азык- түлүктөр менен камсыздоо; 

- материалдык- техникалык жактан камсыздоо; 

- отун-энергетикалык жактан камсыздоо. 

Коомдук тамактануу ишканаларыны азык- түлүктөр менен камсыз 

кылууда төмөнкүдөй талаптар коюлат: 

- жыл ичинде ишкананы керектүү сапатта жана өлчөмдө ар түрдүү 

продукциялар менен камсыз кылуу; 

- азык - түлүктөрдү оперативдүү, өз убактында жана белгилүү графикти 

сактоо менен продукцияларды камсыз кылуу; 

- товарларды жеткирүүдө продукциялардын звеносун кыскартуу; 
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- товарларды сатып алууга өз убактында келимшимдерди түзүү жана 

оптималдуу жеткирүүчүлөрдү тандап алуу. 

Коомдук тамактануу ишканаларында товар менен камсыз кылууну 

уюштуруу товарлардын запасынын түрдүүлүгүнө, камдыктардын 

айланымдуулугуна жана  өндүрүш чыгымдарына көз каранды болот. Ишкананы 

оптималдуу түрдө азык- түлүктөр менен камсыз кылуу- коомдук тамактануу 

ишканалары керектөөчүлөрүнүн муктаждыктарын канааттандыруунун эӊ 

негизги шарты болуп саналат. 

Ишкананын эффективдүү иш алып баруусуна материалдык- техникалык 

каражаттар, жабдуулар, шаймандар, атайын кийимдер жана аспаптар (идиш-

аяктар) менен үзгүлтүксүз камсыз болушу керектелет. 

Ишкананы рационалдуу түрдө материалдык- техникалык жактан камсыз 

кылуу өндүрүштүк чынжырдын аткарылышына б.а. кардарларга сапатту тамак- 

аш жана тейлөө иш аракеттеринин жогорку деӊгээлде болуусун камсыздайт.  

Ишкана тарабынан жабдып туруучуларды издөө жана продукцияларды 

сатып алуу маалымат агымын камсыз кылган баардык иш аракеттерди камтыйт. 

Сатып алуучунун милдети идеалдуу «баа- сапат» айкалыштырган камсыз 

кылуучуну табуу жана ашканага керектөөлүчү бардык продукцияларды 

керектүү сапатта үзгүлтүксүз камсыз кылуу болуп саналат. 

Ресторан же кафеде өзгөчөлүктүү продукциялар менен катар бюджеттик 

продукциялар, мисалы, жумуртка, картөшкө, нан, сүт, ун колдонулат. Экинчи 

категориядагы продукциялар коомдук тамактануу ишканаларында чоӊ 

өлчөмдөрдө колдонулат. Ири камсыз кылуучу ишканалар менен иш алып 

барууда, сапаттуу продуктыларды жана оптималдуу баада алуу мүмкүнчүлүгү 

жогору болот, себеби ири ишканалар азык - түлүктөрдү ар түрдүү 

температуралык режимде сакталуучу рефрижератордук орнотмолору бар 

автоунааларды сатып алуу жана колдонуу мүмкүнчүлүктөрү жогору. Бул өз 
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учурунда комплекстүү түрдө, ар түрдүү продуктылардын  индивдуалдуу сактоо 

температураларынын сакталашына, азык- түлүк коопсуздугун жана сапаттуу 

болуусун камсыз кылат.  

Продуктыларды комплексттүү камсыз кылуунун негиги артыкчылыгына: 

- камсыз кылуучу ишканаларды издөөгө кеткен убакыттын кыскарышы; 

- ар түрдүү топтогу жана баадагы продуктыларды кеңири түрдө тандап 

алуу мүмкүнчүлүгү; 

- продуктылардын сапаттынын стабилдүүлүгү; 

- капмаларда ар дайым продуктылардын болуусу; 

- жеткирүү оперативдүүлүгү; 

- ийкемдүү акча төлөө системасы; 

- чоӊ буюртмаларга арзандатуулар; 

- жүгүртүү документтеринин жөнөкөйлөтүүлүсү болуп саналат. 

Кубаттуулугу кичине ресторан жана кафелердин сатып алуучулары  

дээрлик дүң соода базарларынан жана дүкөндөрдөн сатып алышат. Бул өз 

учурунда, ишканага келүүчү продуктылардын туруктуу сапатын камсыз 

кылууда кыйынчылыктарды жаратат. Ал эми, тематикалык ресторандар, 

өткөрүү жөндөмдүлүгү жогору болгон ишканалар эреже катары ири 

өнөктөштөр менен иштөөнү тандашат. Ал эми автордук тамак- аштары болгон 

ишканалар  сейрек кездешүүчү продукцияларды  өз алдынча камсыз кылуучу 

ишкана же жеке ишкерге  буюртма беришет.   

Бүгүнкү күндө ресторан менюсунда  фаршталган кыргоол (фазан), улар 

шампиньон менен, топоздун этинен жасалган рулет, курулган кеклик, эликтен 

жасалган шорпо, креветка салаты, икра соусу менен семга ж.б. ар түрдүү тамак- 

аштарды көрүүгө болот. Бул категориядагы азык- түлүктөрдү камсыз кылууда 

ишканаларда кошумча чыгымдарды жана маселелерди жаратат.  
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Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин маалыматына 

карата, жыл сайын республикада кайра иштетүү өнөр жайы жакшы жолго 

коюлбагандыктан айыл чарба продукцияларынын 30%ы зыян тартышып,  азык-

түлүктөрдү чийки бойдон экспорттоого аргасыз болуп жатат. Мындай шарта 

айыл калкынын жашоо шартын жакшыртуу маселеси орчунду бойдон калууда.  

Ошондуктан атамекендик өндүрүүчүлөр менен кайра иштетүүчүлөргө дем 

берүү маселесинде коомдук тамактануу ишканалар менен бир багытта иш алып 

баруу натыйжалуу болуп саналат.  Кыргызстанда калкынын 60%ы айыл 

чарбасында эмгектенет, 340 миңдин тегерегинде чакан дыйкан чарбалары бар. 

Бирок республиканын дыйкандары тарабынан өндүрүлгөн картошка, жашылча- 

жемиш, эт жана сүт азыктары көбүнчө чийки зат түрүндө экспортко чыгып 

жатат. Кайра иштетүү ишканаларынын негизги маселеси - чийки заттарды 

даярдоого, сапаттуу экспортко багытталган продукцияны иштеп чыгуу үчүн 

жабдууларды жаңылоого жеке каражатынын жетишсиздиги же болбосо 

жоктугу болууда.   

Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстандын 

аймагында калктын калың катмарына 2016 - жылы чекене соода аркылуу 

сатылган азык-түлүктүн ар кандай түрлөрүнүн, тамак-аш товарларынын жалпы 

көлөмү 171976,7 млн. сомду, ал эми азык-түлүк эмес товарлардыкы болсо 

152507,6 млн сомду түзгөн. Азык-түлүк продукция түрлөрүнүн жалпы товар 

айланымындагы чекене сатуу боюнча ээлеген үлүшү 2016-жылы 53%, ал эми 

азык- түлүк эмес товарлардын үлүшү 47% түзгөн. Акыркы жылдардын 

ичиндеги чекене баа боюнча ишке ашырылган сооданын көрсөткүчтөрү 

туруктуу өсүп, товар айланымынын көлөмү бир топ жогорулаган. Алсак чекене 

соодадагы азык-түлүк жана азык- түлүк эмес продукция товар айланымы 2016-

жыл жыйынтыгына карата акыркы 5 жылдын аралыгында 1162,4%га өскөн.  
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Чекене соода жүгүртүүнүн товардык түзүмүнө тамактануу 

ишканаларынын кошкондогу көрсөткүчтөр төмөндөгү таблицада берилген.  

3.1- таблица. Тамактануу ишканаларын кошкондогу, чекене соода 

жүгүртүүнүн товардык түзүмү (млн.сом). 

Азык- түлүк  

товардын түрлөрү 

 

 

2012 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

 

2015 

 

 

2016 

2016-ж 

2012-ж 

карата 

% 

Азык- түлүк товарлары 105576,2 121822,1 144971,4 163822,1 171976,7 163 

Эт, эт азыктары  16125,0 16895,6 19112,2 20183,9 20251,2 125 

Малдын майы  2069,8 2182,8 2341,4 2485,1 2598,5 125 

Өсүмдөк майы  3619,5 3804,3 3928,5 4312,4 4758,3 131 

Сүт, сүт азыктары  4550,4 5051,3 6006,4 6547,9 6845,4 150 

Жумуртка, жумуртка 

азыктары 

1290,1 1424,0 1600,9 1696,1 1793,1 139 

Кант 3964,6 4327,1 4998,7 5450,3 5998,0 151 

Кондитердик азыктар 4760,7 5333,7 5682,2 5925,2 6094,0 128 

Ун, нан 25121,7 30674,7 34722,7 38746,1 40506,5 161 

Картошка  2026,6 2409,7 3160,0 3261,1 3609,3 178 

Жашылча 2546,9 2922,4 3394,8 3560,2 3721,9 146 

Мөмө- жемиш, жүзүм 3065,0 4022,4 4908,0 5310,2 5551,5 181 

 

 Азык- түлүк товарлары ичинен акчалай түрүндө эсепке алганда ун, нан 

азыктары, сүт, сүт азыктары, картошка, жашылчанын, мөмө-жемиш жана 

алкоголдук ичимдиктери көп керектелсе, жумуртканын, малдын жана өсүмдүк 

майынын, эт, кант ж.б. үлүшү салыштырмалуу төмөн болгондугун жогору 

болгодугу байкалган.   

Коомдук тамактануу ишканаларында тамак- аш даярдоо үчүн 

керектелүүчү азык- түлүктөрдүн көлөмдөрүн иликтөөдө сатылган 

продукциянын ичинде ата мекендик жана импорттолуп сырттан ташылып 

келген товарлардын ортосундагы келип чыгуучу катыш экономикалык, 

социалдык жана саясий жактан дагы олуттуу орунду ээлейт. Айыл- чарба 

тармактарынын жана өнөр- жай ишканаларда даярдалган продукцияларга 

коомдук тамактануу ишканалары негизги керектөөчүсү болуп саналат. 
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Өлкөбүздө айыл- чарба продукцияларынын жана сырттан импорттолуп келүүчү 

продукциялардын өз убагында жеткирүүнү транспорттук инфраструктура 

камсыз кылат. 

Транспорттук инфраструктура субъектилери бири бири менен тыгыз 

байланышта болуп, өлкөнүн бирдиктүү транспорттук тутумун калыптандырат. 

Бүгүнкүк күндө  транспорттун көпчүлүгү  жүргүнчүлөрдү жана жүктөрдү 

ташууга  негизделген, азык-түлүк товарларын ташууга ылайыкташтырылган  ар 

түрдүү температуралык режимди сактап туруучу рефрижератордук 

орнотмолору бар автоунаалардын жетишсиздиги коомдук тамактануу 

ишканаларында түрдүү маселелерди жаратууда.   

Учурдагы маалымат ресурстары, айрым адистердин пикирине ылайык, 

маалымат коому катары бааланып, мамлекетти жана бизнести башкарууда 

ишинде эң маанилүү орунду ээлейт. Маалымат ресурстары – бул адамдардын 

акыл эмгегинин жыйындысынан топтолгон, өндүрүштүк, социалдык жана 

коммерциялык багыттарга керектелүүчү билимдин уюткусун камтыйт.  

Мындай маалыматтарды кеңещ берүү уюмдарынын материалдарын 

(билимдердин жыйындысы, методикалык көрсөтмөлөр, илимий негизде 

даярдалган сунуштар, технологиялык процесстер ж.б.) айтууга болот. Кеңещ 

берүү уюмдары коомдук тамактануу рынок инфраструктурасынын  манилүү 

багыттарынан бири болуп саналат.  

Коомдук тамактануу ишканаларынын жеке ишкерлер жана тамак- аш 

өндүрүүчү ишканалар чыгаруучу продукцияларына карата суроо-талап, 

керектөөчүлөрдүн каалоосуна, тандоосуна ылайык аныкталат. 

Мындан улам, коомдук тамактануу инфраструктура субъектилеринин  

калыптандыруу жана иштетүүдө тийгизүүчү терс таасирлер катары 

төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот:  
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- коомдук тамактануу рынок инфраструктуранын элементеринин бири- 

бири менен үзгүлтүксүз процесс катары  иштей албай жатышы; 

 - инфраструктуранын бүтүндөй элементтеринин жигердүү иштешине 

мамлекеттик колдоонун жана жөнгө салуунун жетишсиздиги; 

 - инфраструктуранын элементтерине кызмат көрсөтүү багыттары боюнча 

кардарларга маалыматтын толук жетпей калышы; 

 - инфраструктура элементтеринин сапаттык көрсөткүчтөрү, коомдук 

тамактануу ишканалары тарабынан даярдалган тамак- аш жана кызмат көрсөт 

Жогорудагы маалыматтарды анализдөөнүн негизинде, коомдук 

тамактануу ишканаларын айыл- чарба тармагындагы өстүрүлгөн азыктар менен 

камсыз кылуу  механизмдери түзүлсө, социалдык- экономикалык маселерди 

чечүү жолдору пайда болот.  

Коомдук тамактануу ишканаларын өнүктүрүү үчүн иштелип чыккан  

компьютердик маалыматтык технология, ишмердүүлүк  операцияларын 

жүргүзүүдө жана көптөгөн чечилбеген маселелерди чечүүдө жардамчы болот. 

Азыркы күндө ресторан, кафе, бар ж.б. коомдук тамактануу рыногун 

автоматташтыруу өнүгүүдө жана жаңыланууда.  

Ресторан, бар жана кафелердин көпчүлүк бөлүгүндө R-Keeper  жана IIKO 

программалары бүгүнкү күндө кеңири колдонулуп жатат. Бул 

программалардын негизинде тамак – аш жана суусундуктарды буюртма 

берүүдө, тамак – аш жана кызмат көрсөтүүнү көзөмөлдөө жана ишкана үчүн 

маанилүү болгон бюджетти пландоо иш- чараларында мааниси чоң. Ошондой 

эле,  кардарлардын калоо –тилектерин, даттанууларын жана сунуштарын ачык 

түрдө интернет баракчаларында берилиши, ишканалардын атаандаштык 

жөндөмүн артыруу же кызмат көрсөтүү сапатын жакшыртууга түрткү болот.  

Өлкөнүн жана анын региондорунда  бир канча  ресторан, бар жана 

кафелерде интеграцияланган системалар, CRMди колдонгон  ишканалар 
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көбөйүп, ишканадагы  төлөмдөрдү пластикалык карталар жана депозиттик- 

дисконтук система аркылуу жүргүзүүлүп жатат. Ресторан бизнесиндеги негизги 

информациондук технологияларды колдонуу менен кардарларга Web жана 

телеком аркылуу заказдарды жеткирүү системасы рынокто кеңири колдонулуп 

жатат. Мындан сырткары портативдик түзүлүштөрдө болгон же болбосо GPS- 

навигаторлоруна маалыматтык система базасына ресторандардын тизмесин 

киргизүү менен кардарлардын уюлдук телефондон ишканалар туралуу 

маалыматтарды алуу боюнча түшүндүрүү иштерин же компанияларды 

ующтуруу керектелет. 

Бишкек шаарындагы коомдук тамактануу ишканалары тарабынан 

колдонулуп келе жаткан e- меню системасы ишмерлер тарабынан да колдоого 

алынып, анын пайдалуу жактарынын көптүгү байкалууда. Е- меню системасы- 

бул официанттын жардамсыз эле заказ кылууга жана сунушталган тамактардын 

түрү менен тез арада таанышууга, тейлөө сапаттынын жогору болуусуна 

мүмкүндүк берген система. Дүйнөлүк статистикага таянсак е- меню менен 

жабдылган үстөлдөр орточо эсеп менен 20-25%га көбүрөөк киреше алып келет, 

ал эми, е- меню системасын колдонгон ресторандардын айланымы кескин 

түрдө өсүп, тамак - аш жана ичимдиктер боюнча калькуляция жүргүзүү иш - 

чараларында натыйжалуулугу болгондугу менен түшүндүрүлөт.  Тамак-аш 

өндүрүүчү ишканалар менен МЖШ (ГЧП) иш-аракеттерин жакшыртуу. 

Мамлекеттик-жеке өнөктөшү - бул инфраструктуралык проектерди ишке 

ашыруу жана өнүктүрүү боюнча мамлекет жана жеке сектор ортосундагы 

милдеттенме келишими. МЖШтин башкы милдети – жеке сектор тарабынан 

инвестицияларды инфраструктуралык долбоорлорго тартуу.   

Рынок шартында коомдук тамактануунун  инфраструктурасын ѳнүктүрүү 

атаандаштык жѳндѳмдүүлүк чөйрөнүн бир куралы катары каралууга тийиш. 

Алар рыноктогу товарлардын кыймылын  жана тейлөө ишин камсыз кылуучу 
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объектилердин бир нукта иш жүргүзүү менен рыноктун туруктуу жана 

натыйжалуу иштешине өбөлгө түзөт.  

Изилдөөнүн натыйжасында коомдук тамактануу ишканаларынын 

инфраструктурасын жакшыртуу боюнча тѳмѳнкүдѳй талаптар аныкталды: 

- коомдук тамактануу ишканаларын үзгүлтүксүз азык-түлүк 

продуктылары менен камсыз кылуу чөйрөсүн өнүктүрүү; 

- коомдук тамактануу системасына байланыштуу тармактарды өнүктүрүү; 

- коомдук тамактануу ишканаларында тамак-аш жана кызмат 

көрсөтүүнүн сапатын жакшыртууда  инновациялык технологияларды колдонуу; 

- коомдук тамактануу чөйрөсүнүн айрым сегменттерин өнүктүрүү менен 

калктын социалдык абалын жөнгө салуу. 

 

3.2.  Коомдук тамактануу ишканаларына тамак- аш жана азык- 

түлүк коопсуздугу 

 

 Кыргыз Республикасындагы коомдук тамактануу ишканаларынын ар 

тараптуу иликтөөнүн негизинде, аны  туруктуу жана үзгүлтүксүз 

өнүгүүсүндөгү терс таасирин тийгизген спецификалык көйгөйлөр катары 

төмөнкүлөрдү белгилөөгө болот: коомдук тамактануу рынок 

инфраструктурасынын начардыгы,  коомдук тамактанууда кызмат 

көрсөтүү сапаты жана тамак- аш коопсуздугу көзөмөлүнүн жетишсиздиги, 

коомдук тамактануу ишканаларындагы жумушчулардын жана 

башкаруучулардын билим деңгээлинин төмөндүгү; ишканада персоналды 

башкаруу жана уюштуруу деңгээлинин жетишсиздиги; тамак-аш жана 

кызмат көрсөтүү жараянындагы автоматташтыруунун жетишсиздиги; 

коомдук тамактануу ишканаларындагы материалдык-техникалык базанын 

начардыгы болуп саналат.  
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Коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү сапатынын терс таасирине 

республикадагы масштабтуу ишканаларды уюштуруу менен өндүрүштүн жана 

кызмат көрсөтүү көлөмүнүн чоңдугу менен түшүндүрүлөт. Бул жагдай 

жергиликтүү калктын каада-салттарына жараша той- маарекелерди аземдүү 

жана масштабтуу түрдө майрамдалышы менен түшүндүрүлөт. Дүйнөлүк 

тажрыйбаларга ылайык, калктын учурдагы муктаждыктарын камсыздандыруу 

контекстинде чакан бизнестин маниси чоң, аталган ишкердик формасы  

калктын муктаждыктарына натыйжалуу жооп аткаруу жана кызмат 

көрсөтүүлөрдүн сапатын жакшыртуу потенциалынын жогору болгондугу менен 

түшүндүрүлөт. Ошондой эле, Кыргызстанда коомдук тамактануу чөйрөсүнүн 

өнүүгүсүндө тез тамактануу ишканаларынын дагы өсүү темпи байкалат, бул 

жагдай республикадагы калктын жашоо мүнөзү, тамактануу маданияты жана 

менталитеттин өзгөрүшү менен мүнөздөлөт.  

Кыргызстанда бүгүнкү күндө коомдук тамактануу ишканаларынын 

өнүктүрүү көйгөйлөрүнүн бири - тамак - аш сапаты жана коопсуздугуна 

экономикалык жана укуктук көзөмөлдөөнүн жетишсиздиги болуп эсептелет.  

Коомдук тамактануу ишканаларына тамак – аш сапат көзөмөлүн 

киргизүүнүн шартталышы: чакан ишканаларында даярдалган тамак-аш 

продуктыларынын көп өлчөмдө чыгарылышы; бул ишканаларда тамак-аш 

даярдоодо сапат көзөмөлүнүн жүргүзүүдөгү нормативдүү эрежелерин сактоо 

боюнча  мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдүн татаалдыгы, 

ишканалардагы жумушчулардын гигиена, санитария жана тамак-аш 

коопсуздугу боюнча түшүнүктөрүнүн жетишсиздиги, максималдуу киреше 

алуу үчүн тамак-аштардын рецептурасына арзан азык-түлүктөрдү, 

кошулмаларды жана зыяндуу заттардын кошулгандыгы, даярдалган тамак-

аштарды сатууда эрежелердин сакталбагандыгы болуп саналат.  
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Дүйнөдөгү алдыңкы компаниялар иш жүзүндө жана тажрыйбасынын 

негизинде азыркы башкаруу системасында ата мекендик ишканалардын 

экспорттук дараметин, сапатын жана атаандаштыкка жарамдуулугун, 

буюмдардын коопсуздугунун таасирин жөнгө салуу, рынок механизмдеринин 

татаал маселелерин чечүүгө мүмкүнчүлүк берет. Сапатты башкаруу системасын 

өнүктүрүү уюмдардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн 

негиздеринин бири жана өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү болуп саналат. 

Бүгүнкү күндө тажрыйба иш жүзүндө далилденди, туруктуу өнүктүрүүгө 

багытталган натыйжалуу башкаруу менен рынокто гана уюм ийгиликтүү 

болууга мүмкүнчүлүгү бар.   

Эл аралык ISO 9001 стандарттарына ылайык сапатты башкаруу 

системасы иштелип чыккан буюмдардын (кызмат көрсөтүүлөрдүн) туруктуу, 

жогорку сапатты алуу кепилдигин канааттандырат.  

ISO 22000 эл аралык стандарттар боюнча бир катар азык-түлүк 

коопсуздугун камсыз кылууга байланышкан уюмдар азык-түлүк коопсуздугун 

камсыз кылууга байланышкан коркунучтарды аныктоого жана мониторинг 

жүргүзүүгө жардам беришет. ISO 14000 стандарттарына ылайык айлана-

чөйрөнү башкаруу системасы ишкананын таасиринен айлана-чөйрөнү ырааттуу 

жана максаттуу коргоо үчүн шарттарды түзөт. 

 Акыркы жылдары өлкөдө жигердүү эл аралык стандарттарга ылайык 

ишканаларда жана уюмдарда башкаруу системасын ишке ашыруу боюнча 

иштейт: ISO 9001 (башкаруу системасы), ISO 22000 (тамак-аш коопсуздугун 

башкаруунун системасы) [78]. 

НАССР системасы көпчүлүк азыктардын коопсуздугунан таасир алуу же 

параметрлерди сыноо жана контролдоого багытталган алдын-алуу модели 

болуп саналат,тобокелдиктердин бардык түрлөрүн алдын алуу,максаттуу 
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жүргүзүлгөн контролдук иш –чаралардын натыйжасында алгылыктуу 

жоюлганын же кыскартылганын аныктайт.  

НАССР системасын ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын Бажы 

биримдигине кирүүсү менен байланышканы өзгөчө маанилүү. Бажы 

биримдигинин өлкөлөрүндө азыктарды жана тамак-аш продуктуларын өндүрүү 

жана жеткирүүнү ишке ашырууга багытталган ишканалар үчүн НАССР 

күбөлүк системасы милдеттүү шарт болуп калат.  

Башкаруу системасын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча 

ишмердүүлүктүн натыйжалуулугун,атаандаштык өндүрүмдөрдү жана 

кызматтарды жакшыртуу, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн СМБ 

консалтинг сунуштайт жана уюмдарга методикалык жардам,көмөк көрсөтөт, 

ошондой эле ар түрдүү башкаруу системалары боюнча окутууларды жана 

тренингдерди өткөрөт.  Эл аралык стандарттарга ISO 9001, ISO 14001, ISO 

22000 жана  OHSAS 18001 ылайык Кыргыз Республикасы  ишканаларынын 

тизмесин жана башкаруу системасын ишке ашырат. 

 Коомдук тамактануу ишканаларын маанисинин жогорулашынан улам, 

аталган көйгөйлөрдү чечүү, тамак – аш сапаты жана коопсуздугун камсыз 

кылууну жөнгө салууга багытталган мыйзам актыларын жакшыртуу болуп 

саналат. Мындай шартта Кыргыз Республикасынын «Тамак-аш 

продуктыларынын сапаты жана коопсуздугу» мыйзамына өзгөртүүлөрдү 

киргизүү, тамак-аштарды даярдоо, сактоо, ташуу, жеткирүү жана сатуу иш-

аракеттерин комплекстүү түрдөгү санитардык эрежелер жана нормаларды 

карап чыгуу керектелет. Мезгил талабына ылайык тамак- аш даярдоочу 

ишканалар Евразия экономикалык биримдигинин (ЕАЭБ) техникалык 

регламентине талаптарына ылайык, НАССР системасы боюнча иштөөгө 

милдеттүү.   
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HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points) – тобокелдерди 

жана оор контролдук чекиттерди талдоо системасы тамак-аш азыктарынын 

коопсуздугунун синоними болуп саналат. 

HACCP – бул биологиялык, химиялык жана физикалык коркунуч 

факторлорун алдын ала көрө билүүгө жана алдын ала чара көрүүгө багытталган 

эл аралык кабыл алынган систематикалык жана алдын ала сактоочу иш –

чаралар, тамак-аш азыктарынын коопсуздук маселелерин башкаруу үчүн 

керектүү HACCP системасы эки маанилүү иштеп чыгуудан пайда болгон.  

Биринчиси,  У. Э. Демингдин аты менен байланышкан, 1950-жылдарда 

япон азыктарынын сапатындагы алдыга чыгууда таасир берген негизги фактор 

катары анын сапатты башкаруудагы теориясын эсептешет. У. Э. Деминг ж. б. 

чыгымдарды азайтуу менен бирге сапатын жакшырта алуучу, өндүрүшкө 

болгон тоталдуу (бардыгын ичине алуучу) системалуу чарага өзгөчө маани 

берилип, сапатты тоталдуу текшерүү системасын иштеп чыгышкан. 

Экинчиси,  НАССР концепциясын өзүн иштеп чыгуу менен байланышып, 

1960-жылдары НАССР концепциясын  Pillsbury компаниясы, Кошмо Штаттар 

армиясы жана Улуттук аэронавтика жана космостук программалар 

администрациясы (NASA) кабыл алышкан. 1971-жылы Pillsbury тамак-аш 

азыктарын коргоо боюнча конференцияда НАССР концепциясын ачык 

жарыялап көрсөткөн. 1974-жылы консерваланган төмөнкү кычкылдуулуктагы 

тамак-аш азыктарына болгон талаптарды кеңейтүүдө АКШнын тамак-аш 

азыктары жана даары каражаттары администрациясы тарабынан НАССР 

принциптери толугу менен колдонулган. 1980-жылы НАССР чараларын калган 

алдыңкы тамак-аш компаниялары кабыл алышкан. 

1985-жылы АКШнын улуттук илимдер академиясы тамак-аш азыктарынын 

коопсуздугун камсыздоо үчүн тамак-аш азыктарын өндүрүүчү ишканаларда 

НАССР чараларын колдонууну сунуштаган.  Көптөгөн мекемелер (м: тамак-аш 
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азыктарын микробиологиялык атайындаштыруу боюнча Эл аралык комиссия, 

тамак-аш азыктары жана айлана чөйрө тармагындагы санитардык врачтардын 

ассоциациясы) тамак-аш азыктарынын коопсуздугу үчүн НАССРны кеңири 

колдонууну сунушташкан. 

Кодекс Алиментариустун тамак-аш гигиенасы боюнча жалпы 

принциптерин 1993-жылы (28-июнь – 7 июль) Женевада өткөн Кодекс 

Алиментариус  Комиссиясынын 20-сессиясында тамак-аш азыктарын текшерүү 

үчүн НАССРнын маанилүүлүгүн тастыктап, коркунуч факторлорун анализдөө 

жана кризистик текшерүү чекиттери системасын колдонуу боюнча көрсөтмө 

кабыл алышкан. Ал эми, толукталган «Эл аралык колдонуу боюнча сунуштар – 

тамак-аш гигиенасынын жалпы принциптери» 1997-жылы июнь айында Кодекс 

Алиментариус Комиссиясы тарабынан 22-сессиясында кабыл алынып, 

«Коркунуч факторлорун анализдөө кризистик текшерүү чекиттеринин 

системасы жана аны колдонуу боюнча көрсөтмө» бул документте көрсөтүлгөн. 

НАССР системасы - илимий негизделген жана систематикалык түрдө, 

тамак-аш азыктарынын коопсуздугун камсыздоого негизделген. Система аяккы 

азыкты текшерүүгө эмес, коркунучтарды алдын алууга багытталган 

мониторинг системасы болуп саналат. 

НАССР системасы төмөнкү 7 принциптердин негизинде мүнөздөлөт:  

- потенциалдуу коркунуч факторлорунун анализин жүргүзүү,  

- кризистик текшерүү чекиттерин (КТЧ) аныктоо,  

- кризистик чектерди тактоо,  

- КТЧ текшерүү мониторингинин системасын түзүү,  

- конкреттүү кризистик текшерүү чекиттериндеги кемчиликтерди жокко 

чыгаруу чараларын пландоо, 

-  НАССР системасынын эффективдүүлүгүн тастыктоочу текшерүүлөрдүн 

(верификация) процедураларын бекитүү, 
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-  аталган принциптер, процедуралардын жана жазуулардын баарынын 

эсебин алып жүрүү болуп саналат. 

Потенциалдуу коркунуч факторлорунун анализин жүргүзүүдө тамак-аш 

азыктарын өндүрүү процесси менен байланышкан биринчи иштетүү, кайра 

иштетүүдөн баштап керектөөчүгө жеткизүүгө чейинки этаптардын баарында 

потенциалдуу коркунуч факторлорун аныктоо,  коркунуч факторлорунун пайда 

болуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо жана аларды текшерүү чараларын аныктоо 

керектелет. 

Кризистик текшерүү чекиттерин аныктоо иш – чаралары алгач чекиттерди, 

процедураларды же коркунуч факторлорун жокко чыгаруу же аларды жарактуу 

деңгээлге чейин төмөндөтүү үчүн текшерилүүчү өндүрүш баскычтарын 

аныктоо менен тамак-аш азыктарын өндүрүүдөгү чынжырды (түшүм жыйноо, 

транспорт, азык – түлүктү алуу, рецептураны даярдоо, кайра иштетүү, сактоо ж. 

б.) талдоодон башталып, кризистик чектерди тактоо менен пландаштырылган 

тесттердин же байкоолордун жардамы менен КТЧ көзөмөл алдында экендигин 

текшерүүгө мүмкүнчүлүк берген мониторинг системасы түзүлүшү керектелет. 

НАССРты колдонуу аракеттеринин иретин төмөнкүдөй берүүгө болот: 

НАССР жумушчу группасын топтоо, продукцияны сүрөттөө, колдонуу 

тармагын аныктоо, технологиялык процесстин схемасын түзүү, технологиялык 

процесстердин схемасын ишканада тастыктоо, потенциалдуу коркунуч 

факторлорунун белгилеп чыгуу, коркунуч факторлорун анализдөө жана мүмкүн 

болгон текшерүү чараларын карап чыгууну камтыйт. Ошондой эле,  КТЧ 

аныктоо процесси  ар бир кризистик текшерүү чекиттери үчүн кризис чектерин 

тактоо, ар бир кризистик текшерүү чекиттери үчүн мониторинг системасын 

түзүү менен кемчиликтерди жокко чыгаруу чараларын бекитүү, текшерүү 

процедураларын (верификация), эсепке алуу жана эсепти жүргүзүүнү 

(документтерди) даярдалышы керектелет.  
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НАССР жумушчу группасын топтоо ишкана үчүн манилүү иш - 

чараларынын бири болуп саналат, себеби топтун ичинде жумушчулардын 

продукция жөнүндөгү тиешелүү такталган билимдин, НАССР эффективдүү 

планын иштеп чыгууга ишкананын компетентүүлүгүнүн, жергиликтүү билим 

жана тажрыйба жетишерлик деңгээлде болбосо, эксперттик жардам башка 

булактардан тартуу зарылчылыгы пайда болот.  

Андан кийин, НАССР планын колдонуу чөйрөсү аныкталат. Анда 

колдонуу чөйрөсүндөгү тамак-аштын түзөмү кайсы сегменти карала турган 

коркунуч факторунун жалпы категориясына караштуу экендигине мүнөздөмө 

берилет. Продукцияны сүрөттөөдө керектүү коопсуздук маалыматтарын: 

курамы, физикалык - химиялык структурасы (анын ичинде суу активдүүлүгү, 

кычкылдуулугу ж.б.), таңгактоо, сактоо жана колдонуу эрежелерин камтыйт.   

НАССРнын жумушчу группасы технологиялык процесстин 

диаграммасынын бардык баскычтарын  сүрөттөп түшүндүрмөлөрдү берүүнүн 

негизинде технологиялык процесстин схемасын тастыкташы керектелет. Ар бир 

баскычтагы потенциалдуу коркунуч факторлорунун баарын белгилеп чыгуу, 

коркунуч факторлорун анализдөө жана белгиленген коркунуч факторлорун 

текшерүү үчүн мүмкүн болгон чараларды иштеп чыгуу менен алгачкы 

өндүрүүнүн, кайра иштетүүнүн, өндүрүүнүн жана керектөөчүгө чейинки 

колдонуунун ар бир баскычтарында мүмкүн болгон коркунуч факторлорунун 

баарынын тизмесин түзүп чыгуу маанилүү, себеби,  коркунуч факторлорунун 

пайда болуу мүмкүнчүлүгү жана адамдын ден соолугуна таасир берүүсүнүн 

олуттуулук даражасы, каралуучу микроорганизмдердин тирүү калышы же 

көбөйүшү, тамак-аш азыктарында токсиндердин, химиялык же физикалык 

агенттердин пайда болушу же сакталышы,  коркунуч факторлорунун 

жаратылышын, аларды жокко чыгаруу же кабыл алына турган деңгээлге чейин 
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төмөндөтүү коопсуз тамак-аштарды даярдоо үчүн, калктын саламаттыгын 

сактоодо эң негизги маселе болуп саналат.   

Кризистик текшерүү чекиттерин аныктоо НАССР КТЧ аныктоо чечим 

кабыл алуу дарагынын жардамы менен жеңилдетилиши мүмкүн. Аткарылуучу 

жумуштардын мүнөзүнө жараша дарактын колдонулушу ийкемдүүлүгү менен 

шартталат.  

 

3.1- сүрөт- НАССР КТЧ аныктоо чечим кабыл алуу дарагы 
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Эгерде коопсуздук үчүн текшерүү керек болгон баскычта коркунуч 

фактору табылса жана бул баскычта текшерүү чаралары болбосо, анда 

текшерүү чаралары камтылышы үчүн азык же процесс бул баскычта, же 

мурдагы же кийинки баскычтарда өзгөртүлүшү керектелет. 

Ар бир КТЧ үчүн кризис чектерин тактоо оптималдык чектер көрсөтүлүп 

мүмкүн болушунча текшерилиши керек. Кээ бир учурларда конкреттүү баскыч 

үчүн кризистик чектен жогору маанилери иштеп чыгарылышы мүмкүн. Андан 

соң мониторинг системасын түзүлөт.  Мониторинг – бул пландаштырылган 

өлчөө же КТЧин анын критикалык чектерине карата текшерүү, процессти 

текшерүүдө кризистик чекиттен ашып кетпеси үчүн түзөтүүлөрдү киргизүү 

максатында, мониторинг маалыматтарды өз убагында жүргүзүлүшү керектелет.  

Эгерде мониторинг үзгүлтүктүү жүргүзүлсө, анда КТЧин текшерүү сөзсүз 

жүргүзүлүшү үчүн, мониторинг көлөмү же жыштыгы жетиштүү болушу керек. 

КТЧ үчүн мониторинг процедураларынын көпчүлүгү тез жүргүзүлүшү зарыл, 

анткени алар тизимдеги процесстер менен байланышкан жана узак 

аналитикалык тестирлөөгө убакыттын аздыгы болуп саналат.   

Кемчиликтерди жокко чыгаруу чараларын бекитүү, чектен чыгуулар пайда 

болгондо чараларды колдонуу үчүн, кемчиликтерди жокко чыгаруучу 

конкреттүү чаралар НАССР системасынын ар бир КТЧне иштеп чыгарылышы 

керек. Бул аракеттер КТЧин текшерүүгө кайра алып келиши керек, жана бул 

азыктын тиешелүү утилденишин камтып, чектен чыгуулар жана азыкты 

утилдөө процедуралары НАССРнын жазууларында белгилениши керектелет. 

Текшерүү процедураларын (верификация) бекитүүдө верификация жана 

аудит ыкмалары, процедуралар жана тесттер (анын ичинде атайланбаган тандап 

алуулар жана анализдер) НАССР системасынын ишинин түзөтүлгөндүгүн 

аныктоо үчүн колдонулушу керек. НАССР системасынын иштешинин 

эффекттүүлүгүн тактоо үчүн текшерүү жыштыгы жетиштүү болушу керек. 
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Текшерүү боюнча мүмкүн болгон аракеттердин мисалы: НАССР 

системасын жана анын жазууларын текшерүү, чектен чыгууларды жана 

азыктын утилденишин текшерүү жана КТЧ текшерүүнү тастыктоо. 

Системаларды жана пландарды бекитүү мүмкүн болушунча НАССР планынын 

бардык элементтеринин эффекттивдүүлүгүн тастыктоо боюнча аракеттер менен 

узатылышы керектелет. 

Эсепке алуу жана эсепти жүргүзүү НАССР системасын колдонуу үчүн 

эсепти эффекттивдүү жана кылдат жүргүзүүлүп, НАССР процедураларын 

документтештирүү жана эсепти жүргүзүү аракеттердин жаратылышына жана 

өлчөмүнө тиешелүү болушу керек. 

HACCP системасын ишканага киргизүүдө ишкананын ички пайдалары. 

 өнүдүрүү процессиндеги туура эмес продукцияларды кайра чыгарууда 

атайын иш-чараларды колдонуу; 

 HACCP системасынын негизги – азык - түлүктү алгандан баштап 

даярдалган продукцияны акыркы колдонуучуга чейинки,  тамак-аш 

азыктарынын бардык жашоо циклдарында коопсуздугун сактоо; 

 тамак-аш продуктусунун коопсуздугун сактоодо жумушчулар арасында 

жоопкерчиликти белгилөө; 

 тамак – аш даярдоодо чыгымдарды кыскартуу, ишкананын 

натыйжалуулук көрсөткүчтөрүн жогорулатуу;  

 башка башкаруу системалары менен интеграция болуусуна кошумча 

мүмкүнчүлүктөрдүн пайда болуусу; 

 критикалык процесстерди катасыз ачып көрсөтүү, ишкананын негизги 

ресурстарын жана аракеттерин концентрациялоо; 

 даярдалган продукция боюнча ишенимдүү тастыктоочу документтердин 

болуусу болуп саналат. 
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HACCP системасын ишканага киргизүүдө ишкананын сырткы 

пайдалары. 

 тамак-аш азыктарынын сапаты жана коопсуздугу   боюнча өндүрүүчүнүн 

аброюнуну болуусу; 

 кардарлар өндүрүлгөн продуктуларга карата жогору ишенимде болуусу; 

 инвестициялык жагдайдын жогору болуусу; 

 эл-аралык  жана жергиликтүү рынокто ишмердүүлүгүн кеңейтүүлүсү;  

 тармактык тендерлерде катышууда кошумча мүмкүнчүлүктөр; 

 продукциянын туруктуу сапатын камсыздоо; 

 ишкананын продукциясынын атаандаштык жөндөмүнүн жогорулашы. 

болуп саналат.   

Бул системаны коомдук тамактануу ишканаларына этаптуу түрдө 

киргизүү сунушталат. 1-этапта  НАССР командасын түзүү: ишканада 

өндүрүштүк жагынан, санитария, сапатты башкаруу, тамак-аштын 

микробиологиясы билген адистеринен тайпа түзүлөт.  Кесипкѳй адистерден көп 

жактуу команда түзүү керек. 2- этапта НАССР системасы даярдалган 

продуктунун жалпы баяндамасы түзүлөт. Анда продуктунун курамы, 

структурасы, кайра иштетүү шарттары, каптоо, сактоо, жана таратуу, 

керектелген сактоо мөөнөтү жана колдонуу инструкциясы боюнча баяндама 

берилет. 3-этапта керектөөчүлөрдү иденцификациялоо: даярдалаган тамак-

аштардын кардарларын белгилөө. 4-этапта өндүрүштүк жараяндын 

технологиясы жана форматы аныкталат. Мында тамак-ашты даярдоодо 

колдонулган жабдыктар, сактай турган жерлер, тамак-ашты 

транспортировкалоо жараяны толугу менен иштелип чыгат. 5-этапта  НАССР  

системасын киргизүүдө технологиялык жараяндарды, критикалык чекиттерди 

аныктоо жана мониторинг системасын орнотуу, 6-этапта өндүрүштүк 

процесстерде критикалык чекиттерди жокко чыгаруу иш-аракеттери, 7-этапта  
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техникалык регламент жана даярдалган тамак-аштардын коопсуздугун 

тастыктоочу документтер алынат.  

Коомдук тамактануу ишканаларын өнүктүрүү жана кызмат көрсөтүү 

сапатын жогорулатууга негизделген өнүгүү жолдоруна төмөнкүлөр белгиленди: 

- продукцияны өндүрүүчүлөр, кайра иштетүүчүлөрдү класстердик 

системанын негизинде биргелешип иш алып баруу боюнча натыйжалуу 

багыттарды жана механизмаларды иштеп чыгуу жана киргизүү, коомдук 

тамактануу ишкерлери (ресторан, бар, кафе ж.б.) жана айыл чарба 

өндүрүүчүлөрү (продукция өндүрүүчүлөр) схемасын уюштуруу; 

- коомдук тамактануу ишканаларын инновациялык өнүктүрүүгө 

стимулдаштыруу, чөйрөдөгү илимий- техникалык прогресстин өнүгүүсүнө 

байланыштуу жана өндүрүштүк- технологиялык жабдыктарды 

модернизациялоо;  

- коомдук тамактануу бизнести өнүктүрүү саясаты боюнча мамлекеттик 

органдын колдоосу менен коомдук уюмдардын жана ишкерлердин 

катышуусундагы туруктуу иштей турган аянтчаны түзүү;  

- коомдук тамактануу ишканаларындагы төмөнкү, ортоңку жана жогорку 

деңгээлдеги жумушчу кадрларды окутуп- үйрөтүү системасын жакшыртуу 

жана өнүктүрүү, ресторан иши жана кулинардык өнөр, коомдук тамактануу 

технологу, тамак- аш коопсуздугу адистиктер боюнча окуу жайларды 

координациялоо жана потенциалын күчтөндүрүү, ишканаларда жана 

профессионалдык лицейде өндүрүштүк практика комплекстерин түзүү, 

адистерге  чет- өлкөлөрдө стажировкаларды уюштуруу; 

- Республикада, анын региондорунда коомдук тамактануу ишканалары 

потенциалын жогорулатууга багытталган иш- чараларды ишке ашырууда 

чөйрөгө инвестицияларды тартуу, төмөнкү,  ортоңку жана жогорку деңгээлдеги 

жумушчу кадрларды заманбап тейлөө ыкмалары, гастротуризм жана 
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агротуризм  келечектүү багыттарды окутуп- үйрөтүү боюнча үзгүлүтүксүз 

тренингтерди  уюштуруу; 

- коомдук тамактануу ишканаларында тамак- аш коопсуздугу 

маселелерин чечүүдө тамак- аш өнөр жай жана тамак- аш продукцияларын, 

жарым фабрикаттарды даярдоо боюнча адистештирилген ишканаларды  

калыптандыруу; 

 - ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык салуу жана жумушчулардын 

камсыздандыруу төгүмдөрүн төөлө системасын, ишканаларга салык салуунун 

түрүнө өткөрүү болуп саналат. 

 

3.3.  Коомдук тамактануу рыногун өнүктүрүү жана келечектүү божомолдоо 

 

  Улам барган сайын күч алып жаткан дүйнөлүк ааламдашуу шартында 

бардык өлкөлөрдүн экономикалык системасынын башкы максаты аймактык 

экономиканы өнүктүрүү, калкты азык- түлүк продукциясы, өнөр-жай товары 

жана тейлөө кызматтары менен  керектөөсүн канааттандыруу болуп эсептелет. 

 Мындай эң негизги маселени чечүү илимдин жетишкендиктерин, 

инновациялык технологиянын табылгаларын пайдалануу менен билгичтикте 

өндүрүштү уюштурууга, эмгек капиталын натыйжалуу колдонууга тыгыз 

байланыштуу. Тигил же бул товарды рынок мамилелеринин шартында өткөрүү 

бул чөйрөдө калыптанган экономикалык мамилелердин жардамында ишке 

ашырылып турат. 

Рынок шартында коомдук тамактануу ишканаларынын натыйжалуу жана 

узак убакыт ичинде иш алып баруу үчүн, анын келечектүү божомолдоо иш- 

чараларын жүргүзүү зарыл. Ошондуктан, белгилүү бир өлкөнүн, анын 

региондорунун деңгээлинде коомдук тамактануу рыногун  калыптандырууда, 

андан ары өнүктүрүүдө тамак- аш  түрлөрүнө карата суроо-талаптын 
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өлчөмүнүн узак мөөнөттүү божомолун, бир катар факторлорду, тагыраак 

айтканда интеграциялык прогрессти, инновациялык технологиянын 

жетишкендиктерин, ар кандай тобокелдикти ж.б. толук эске алуу менен иштеп 

чыгуу экономиканы өнүктүрүүнүн зарыл шарты болуп саналатчылыгы пайда 

болот. 

Коомдук тамактануу кызмат көрсөтүү көлөмүн божомолдоо методикалык 

негиздери рынокту өнүктүрүүнүн келечегин алдын ала натыйжалуу өнүгүшүн 

аныктоо үчүн негиз болуп саналат. 

Экономикалык, социалдык жана техникалык тармактардагы абалды 

талдоо жана келечегине баа берүү менен байланышкан экономикалык иш-

аракеттин түрү божомолдоо деп аталат. Анын жардамында коомдук 

тамактануу рыногунун өнүгүүсүнүн күтүлүүчү келечеги дагы божомолдонот. 

Бул өнүгүүнүн же белгилүү бир маалыматтардын негизинде конкреттүү 

кубулуштун болочогун алдын-ала айтуу, ошондой эле башкаруу процессинин 

алдыдагы пландык аналитикалык баскычы болуп эсептелет. Божомолдоо 

узактыгы, мезгилдүүлүгү, толук камтылуу даражасы жана божомолдоо 

объектилери ж.б. белгилери боюнча айырмаланып бөлүнөт. 

Коомдук тамактануу рыногун өнүктүрүүнү божомолдоо мезгилинин 

узактыгына карай божомол өз ара кыска мөөнөттүү, орто мөөнөттүү жана 

узак мөөнөттүү болуп ажыратылат. Божомолду даярдоо мезгили боюнча 

дайыма жүргүзүлүүчү мезгилдүү божомолго жана ар кандай мезгилдүү 

божомолго ажыратылат.  Божомолдоону экономикалык нукта талдоо 

ыкмаларынын ичинен экономикалык- математикалык статистиканын жана 

нормативдик, эксперттик ыкмалары пайдаланылат. 

Нормативдик божомолдоо ыкмасы биздин изилдөө ишинде ишке 

ашырууга бир топ кыйынчылыктары бар. Мамлекетибизде калктын тамак- аш  

менен камсыздоо нормалары иштелип чыккан. Бирок, тамак- аш азыктары 
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коомдук тамактануу ишканалары менен үй тиричилигинде дагы керектелүүдө. 

Коомдук тамактануу ишканалары жана үй тиричилигинде колдонулуп келеген 

азык- түлүктөрдү айырмалоо өтө көп кыйынчылыктарды жаратат. 

Ошондой эле, улуттук статистика комитети тарабынан коомдук 

тамактануу ишканаларынын керектөөчүлөрүнүн учету жүргүзүлбөй, коомдук 

тамактануу ишканалары тарабынан колдонулган азык- түлүктөрдүн көлөмүнүн 

дагы сандык көрсөткүчтөрү боюнча маалыматтар жоктугу болуп саналат.   

Ошондуктан КР улуттук статистикалык комитети тарабынан коомдук 

тамактануу ишканаларынын типологиялык өзгөчөлүктөрүнө карата азык 

түлүктөрдүн колдонуу нормаларын, коомдук тамактануу ишканалары 

керектөөчүлөрүнүн саны жана отуруу орундарынын санынын учеттун жүргүзүү 

муктаждыгы жаралууда. Бул өлкөнүн экономикасын жакшыртуу, калктын 

жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган  келечек үчүн зарыл болгон иш 

аракеттердин бири болуп саналат. 

Коомдук тамактануу ишканаларын божомолдоодо эксперттик ыкмасы 

дагы бир топ кыйынчылыктарды жаратат. Чындыгында аймактарда (шаарларда, 

райондордо, областарда) коомдук тамактануу рыногун өнүктүрүү жана 

башкаруу багыттарындагы адистердин жетишсиздиги, тажрыйбаларынын 

аздыгы болуп саналат.  

Заманбап экономикада божомолдоонун эң эле келечектүү стратегиялык 

ыкмаларынын бири эконометрикалык моделдөө, мында көз каранды натыйжа 

чоңдук менен факторлордун көп кырдуу себеп-натыйжа байланыштарын 

математикалык жолдордун жардамында аныктоо менен статистикалык 

маалыматтардын негизинде иштелип чыгат. Акыркы убакта биздин өлкөдө бул 

ыкманы экономикада колдонууга көбүрөөк көңүл бурулууда. Моделдөө 

божомолдонуучу объектинин үзгүлтүксүз жана бир кылка эмес өсүүсүн эске 
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алууга мүмкүндүк берет жана функционалдык, чекиттик жана болжолдуу 

интервалды баалайт. 

Бул темадагы буга чейинки изилдөөлөргө таянсак, азыркы күндөрдө 

Дүйнөлөк Банк, Азык- түлүк жана айыл- чарба уюму жана башка уюмдар  азык- 

түлүк жана тамак- аш коопсуздугу боюнча ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзүп 

саясаттарды иштеп чыгууда.  Коомдук тамактануу чөйрөсү кайсы 

экономикалык өзгөрмөлөр менен байланышта жана кантип коомдук тамактануу 

ишканалырынын эффективдүүлүгүн жогорулатууга болот деген суроого жооп 

алуу максатында жогоруда аталган жана башка эмпирикалык изилдөөлөрдүн 

негизинде тиешелүү факторлор тандалып алынып, эконометрикалык анализ 

жүргүзүлдү.  

 Эң кичине квадраттар ыкмасы аркылуу регрессия анализи жүргүзүлдү. 

Коомдук тамактануу чөйрөсүнүн экономикалык жактан өнүгүшүн 

божомолдоо көп факторлуу экономикалык модель негизинде иштелип чыккан. 

Көп факторлуу моделдин көрсөткүчтөрү катары макроэкономикалык 

өзгөрмөлөр тандалып алынды: калктын киши башына ИДП (Х1), айыл чарба 

продуктусу киши башына (Х2), киши башына чекене соода жүгүртүү (Х3), 

орточо эмгек акы (Х4) жана туруктуу калктын саны (Х5). Жогорудагы 

көрсөткүчтөргө карата төмөнкүдөй модель алынган: 
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3.2- таблица. Экономикалык модель көрсөткүчтөрү   

Көрсөткүчтүн 

белгилениши 

Көрсөткүчтүн аталышы Ченем 

бирдиги 

У КТИда кызмат көрсөтүү көлөмү миң сом 

Х1 Калктын киши башына ИДП  миң сом 

Х2 Айыл чарба продукциясы киши башына миң сом 

Х3 Киши башына чекене соода жүгүртүү сом 

Х4 Орточо эмгек акы сом 

Х5 Туруктуу калктын саны миң киши 

 

3.3- таблица. Өзгөрмөлөрдүн 2011-2015 жылдар аралыгындагы 

статистикалык маалыматтары төмөндөгү таблицада берилген: 

Жыл У  
КТИда 

кызмат 

көрсөтүү 

көлөмү, млн, 

сом. 

Х1 

Калктын 

киши 

башына 

ИДП, 

миң.сом 

Х2 

Айыл чарба 

продукциясы 

киши 

башына, сом 

Х3 

Киши 

башына 

чекене соода 

жүгүртүү 

Х4 

Орточо 

эмгек 

акы, сом 

Х5 

Туруктуу 

калктын 

саны, миң 

киши 

2007 4102,0 28,1 121,1 17167 3970 5289,2 

2008 6020,9 37,0 150,8 23359 5378 5348,3 

2009 6544,8 39,2 154,8 24250 6161 5418,3 

2010 6796,8 42,4 164,8 26207 7307 5477,6 

2011 9366,8 54,5 213,2 33732 9304 5551,9 

2012 10399,1 58,0 243,3 37818 10726 5663,1 

2013 12369,5 64,1 239,5 42706 11341 5776,6 

2014 14677,0 71,8 269,0 49766 12285 5895,1 

2015 16625,8 74,4 285,6 54442 13483 6019,5 

 

Тандалып алынган параметрлердин тыгыз байланышта болгон коомдук 

тамактануу ишканаларынын өсүүсүндөгү эң жогорку мааниси аныкталган. 

Өзгөрмөлөрдүн статистикалык жактан маанилүү коэффициенттерди тандалуу  

менен регрессия анализдери жасалган. Түзүлгөн моделдин (табл.) 
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коэффициентти (Prob(F-statistic)<0.05,  детерминация коэффиценттери (R2) 

жогору болгондугу жана F- статистикасынын маанилүүлүгү боюнча, түзүлгөн 

модель жалпысынан статистикалык маанилүү деп табылды. Бул тесттердин 

жыйынтыгында моделдин калдыктарында автокорреляция жана 

гетероскедастикалуулук жок экендиги жана моделдин жалпысынан туура 

түзүлгөндүгү тастыкталды.  Бирок бир канча көз карандысыз өзгөрмөнүн 

коэффициенттери статистикалык жактан маанисиз деп табылгандыктан, 

статистикалык жактан маанилүү өзгөрмөлөр гана негиз катары  алынып, 

төмөнкүдөй регрессиялык модель түзүлгөн  

Мындан кийин тандап алынган факторлордун корреляциялык 

байланыштын тыгыздыгын аныктоо үчүн корреляция матрицасын түзүп алуу 

керектелет. Корреляция коэффициенти  - 1 ден + 1 чейин өзгөрүп, 

корреляциялык байланыштын  күчүн жана багытын көргөзөт. Эгерде х менен  у 

тин орточо маанилеринен жылмышуусу белгиси жана чоңдугу боюнча бирдей 

болсо, анда мындай байланыш толук жана түз деп аталып  r =+1.  Эгерде толук  

тескери байланыш болсо, анда  r =-1.   Эгер байланыш  жок болсо r =0 деп 

аныкталат. 

  Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3 + C(5)*X4 + C(6)*X5   (2.1) 

 Тандалып алынган параметрлердин тыгыз байланышта болгон 

коомдук тамактануу ишканаларынын өсүүсүндөгү эң жогорку мааниси 

аныкталган. Өзгөрмөлөрдүн статистикалык жактан маанилүү 

коэффициенттерди тандалуу  менен регрессия анализдери жасалган. Түзүлгөн 

моделдин (табл.) коэффициентти (Prob(F-statistic)<0.05,  детерминация 

коэффиценттери (R2) жогору болгондугу жана F- статистикасынын 

маанилүүлүгү боюнча, түзүлгөн модель жалпысынан статистикалык маанилүү 

деп табылды. Бул тесттердин жыйынтыгында моделдин калдыктарында 

автокорреляция жана гетероскедастикалуулук жок экендиги жана моделдин 
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жалпысынан туура түзүлгөндүгү тастыкталды.  Бирок бир канча көз 

карандысыз өзгөрмөнүн коэффициенттери статистикалык жактан маанисиз деп 

табылгандыктан, статистикалык жактан маанилүү өзгөрмөлөр гана негиз 

катары  алынып, төмөнкүдөй регрессиялык модель түзүлгөн. 

 

3.4. - таблица Коомдук тамактанууу ишканаларынын өнүгүүсүнө 

таасирин тийгизген факторлордун матрицасы. 

 Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5   

Y 1.000000 0.987039 0.970026 0.998678 0.975060 0.994758 

Х1 0.987039 1.000000 0.991978 0.992683 0.993543 0.981602 

Х2 0.970026 0.991978 1.000000 0.979267 0.983663 0.958014 

Х3 0.998678 0.992683 0.979267 1.000000 0.983163 0.994371 

Х4 0.975060 0.993543 0.983663 0.983163 1.000000 0.977203 

Х5   0.994758 0.981602 0.958014 0.994371 0.977203 1.000000 

 

Фехнердин коэффициенти (белгилердин корреляция коэффициенти) – 

байланыш тыгыздыгынын эн жөнөкөй көрсөткүчү болуп саналат. Жогорудагы 

таблицадагы маалыматтарга карата тандалып алынган параметрлердин тыгыз 

байланышта, киши башына чекене соода жүгүртүү көрсөткүчүнүн (0.998273) 

коомдук тамактануу ишканаларына өсүүсүндөгү эң жогорку мааниси 

аныкталган. Өзгөрмөлөрдүн статистикалык жактан маанилүү 

коэффициенттерди тандалуу  менен регрессия анализдери жасалды (3.5- табл).  
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3.5- таблица. Факторлордун регрессиялык модель жыйынтыктары 

Көз каранды өзгөрүүчү: Y 

Ыкма: Эң кичине квадраттар 

Өрнөк: 2011-2015 

Байкоолор: 9 

Көз карандысыз 

өзгөрүүчү 

Коэффицент Стандарттык 

ката 

t- стат. Ыктымалдуулук 

(Prob.) 

C 11468.39 24977.40 0.459151 0.6774 

Х1 38.45066 7682415 0,500502 0.6511 

Х2 -184.0611 139.2735 -1.321580 0.2781 

Х3 0.452042 0.128250 3.524682 0.0388 

Х4 -0.156474 0.222776 -0.702383 0.5330 

Х5 -2.365067 4.834743 -0.489182 0.6582 

R
2
 0.999352 Көз- каранды өзгөрүүчүнүн орточосу 9655.859 

Оңдолгон R
2
 0.998273 Көз- каранды өзгөрүүчүнүн 

стандарттык четтөөсү 

4238.262 

Регрессиянын 

стандарттык 

катасы 

176.1172 Акаике критерийи 13.41490 

Ката 

квадраттарынын 

суммасы  

93051.81 Шварц критерийи 13.54638 

Окшоштук Log -54.36704 F- стат. 925.9994 

Дурбин- Уатсон 

стат. 

3.554216 Prob. (F- statistic ыктымалдуулугу) 0.000056 

Estimation Equation: 
Y = C(1) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3 + C(5)*X4 + C(6)*X5 
Substituted Coefficients: 

Y = 11468.3868374 + 38.450659245*X1 - 184.061064444*X2 + 0.45204197515*X3 - 
0.156473805479*X4 - 2.36506741843*X5 

 

Жогорудагы түзүлгөн моделдин (табл.) коэффициентти (Prob(F-

statistic)<0.05,  детерминация коэффиценттери (R2) жогору болгондугу жана F- 

статтистикасынын маанилүүлүгү боюнча, түзүлгөн модель жалпысынан 

статистикалык маанилүү деп табылды.  
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Ошондой эле моделдин шайкештигин текшерүүдө колдонулган экинчи 

негизги параметр бул бааланган моделдин калдыктарын анализдөө болуп 

эсептелет. Моделдин калдыктары көз карандысыз, туруктуу дисперсиягаа ээ 

жана орточо нөлгө барабар болуусу зарыл. Ал үчүн Бройш-Годфри сериалдуу 

корреляция LM тести, Бройш-Паган-Годфри жана Гетероскедастика тесттери 

менен текшерилген.  

Бул тесттердин жыйынтыгында моделдин калдыктарында 

автокорреляция жана гетероскедастикалуулук жок экендиги жана моделдин 

жалпысынан туура түзүлгөндүгү тастыкталган. Бирок бир канча көз-

карандысыз өзгөрмөнүн коэффициенттери статистикалык жактан маанисиз деп 

табылгандыктан, статистикалык жактан маанилүү өзгөрмөлөр гана негиз 

алынып, төмөнкүдөй регрессия түзүлгөн. 

3.5- таблица. Манилүү факторлордун регрессиялык модель 

жыйынтыктары 

Көз каранды өзгөрүүчү: LOG (Y)  

Ыкма: Эң кичине квадраттар 

Өрнөк: 2011-2015 

Байкоолор: 9 

Көз карандысыз 

өзгөрүүчү 

Коэффи 

цент 

Стандарттык ката t- стат. Ыктымалдуу

лук (Prob.) 

LOG (Х2) 0.938810 0.136899 6.857690 0.0002 

LOG (Х3) 0.584104 0.042523 13.73603 0.0000 

R
2
 0.990724 Көз- каранды өзгөрүүчүнүн 

орточосу 

9.084777 

Оңдолгон R
2
 0.989399 Көз- каранды өзгөрүүчүнүн 

стандарттык четтөөсү 

0.460310 

Регрессиянын 

стандарттык катасы 

0.047394 Акаике критерийи -3.067497 
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Ката квадраттарынын 

суммасы  

0.015724 Шварц критерийи -3.023670 

Окшоштук Log 15.80374 F- стат. -3.162077 

Дурбин- Уатсон стат. 1.515070 Prob. (F- statistic ыктымалдуулугу) 0.000000 

LOG(Y) = 0.938810269809*LOG(X2) + 0.58410350053*LOG(X3) 

 

Көрүнүп тургандай, бул модельде да R2 жогору жана F-критерийи 

боюнча, модель жалпысынан маанилүү. Демек, каралган өзгөрмөлөрдүн 

арасынан Кыргызстанда коомдук тамактануу ишканаларынын кызмат көрсөтүү 

көлөмүнө айыл-чарба продукцияларынын көлөмү менен чекене соода жүгүртүү 

көлөмүнүн маанилүү таасири бар. Коэффициент чоңдуктары көрсөткөндөй, 

адам башына айыл-чарба продукциясынын 1%га жогорулашы КТИнын кызмат 

көрсөтүү көлөмүнүн 0,94%га жогорулашына себеп болот. Ал эми чекене соода 

көлөмүнүн 1%га жогорулашы болсо КТИнын кызмат көрсөтүү көлөмүн 

0,58%га жогорулатат. 

Модельдин шайкештиги Бройш - Годфри сериалдуу корреляция LM 

тести, Бройш – Паган - Годфри жана Гетероскедастика тесттери менен 

текшерилген. 

Бул тесттердин жыйынтыгында моделдин калдыктарында 

автокорреляция жана гетероскедастикалуулук жок экендиги жана моделдин 

жалпысынан туура түзүлгөндүгү тастыкталган. 

Жогорудагы көрсөткүчтөрдүн божомолдун узак мөөнөтүү балоодо 

экстраполяция ыкмасы колдонулду. Көп факторлуу экономикалык модель 

божомолдоо эсептөөлөрдүн негизинде Кыргыз Республикасынын коомдук 

тамактануу жүгүртүү көлөмү 2025-жылга чейин эсептелип берилген (3- табл.).  

Таблицадагы маалыматтардын прогнозу боюнча, ИПДнын 

өндүрүлүшүндө айыл чарба продуктылары жана коомдук тамактануу 
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жүгүртүүсүнө оӊ таасир тийгизгенин көрүүгө болот. Республикада 2015-жылы 

ИДП божомолдоо көрсөткүчтөрүндө калктын киши башына кирешелери 1,39 

эсе өскөнү байкалса, ал эми айыл чарба продуктусу коомдук тамактануу 

ишканаларынын негизги керектөөчүсү катары 1,34 эсе жогорулаган, коомдук 

тамактануу ишканаларынын жүгүртүүсү 3,2 эсе өскөнүн көрүүгө болот.  

Айыл чарба менен чекене сооданын Кыргызстанда элдин басымдуу 

бөлүгүнүн киреше булагы экендигин эске алганда, бул жыйынтыктарды 

чыныгы абалды тастыктайт деп айтууга болот; айыл чарба продукциясынын 

өсүшү, бир жагынан, элдин кирешесин өстүрүү аркылуу, коомдук тамактанууга 

болгон суроо-талапты жогорулатса, экинчи жагынан, коомдук тамактануу 

ишканаларын керектүү чийки заттар менен камсыздайт; чекене сооданын 

өсүшү, биздин оюбузча, коомдук тамактанууну негизинен суроо-талап жагынан 

стимулдайт; жалпылап алганда, элдин киреше деңгээли өскөн сайын, сапаттуу 

коомдук тамактанууга болгон муктаждык жана суроо-талап да өсө берет деп 

айтууга болот. 

3-таблица. Ресторан, барлардын кызмат көрсөтүүлөр жана даяр тамак – 

аш менен камсыздоо боюнча башка кызмат көрсөтүүлөрдүн 2025-жылга чейин 

божомолдоо. 

 

Көрсөткүч 

Факт Баалоо 2016 ж. 

карата 

2025 ж. 

өсүш, % 

2020 ж  

карата 

2025ж. 

өсүш, % 

 

2007 

 

2010 

 

2016 

 

2018 

 

2020 

 

2025 

КТИда кызмат 

көрсөтүү көлөмү 

млн.сом, (Y) 

 

4102,0 

 

6796,8 

 

17328,4 

 

28222.64 

 

39347,78 

 

71136,11 

 

410,9 

 

180,5 

Калктын киши 

башына ИДП, миң 

сом, (Х1) 

 

28,1 

 

42,4 

 

78,7 

 

88,7 

 

99,4 

 

110,1 

 

139,6 

 

110,7 

Айыл чарба 

продуктусу киши 

башына, сом  (Х2) 

 

16,9 

 

21,2 

 

32,8 

 

36,7 

 

43,6 

 

48,6 

 

134,1 

 

112,1 

Киши башына 

чекене соода 

жүгүртүү, сом (Х3) 

 

775,6 

 

1254,5 

 

2889,0 

 

4301,7 

 

5539,0, 

 

9305,0 

 

322,3 

 

168,9 
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Калктын киши 

башына кирешеси, 

сом (Х4) 

 

3970 

 

7189 

 

14847 

 

19659 

 

25835 

 

32011 

 

162,8 

 

123,9 

Туруктуу калктын 

саны, миң киши 

(Х5) 

 

5289,2 

 

5477,6 

 

6019,5 

 

6561,4 

 

7103,3 

 

7645,2 

 

116,5 

 

107,3 

 
    Булак: автор тарабынан түзүлдү. 

 

Ошентип, бул илимий иште Кыргызстандагы коомдук тамактануу 

ишканаларынын өсүүгө тийгизген таасирин эмпирикалык жол менен 

изилдөөнүн натыйжасында табылган жыйынтыктар төмөнкүдөй: 

 Коомдук тамактануу ишканаларынын өсүшүнө таасир тийгизген 

негизги факторлор – бул, айыл-чарба продукцияларынын көлөмү 

менен чекене сооданын көлөмү. 

 Адам башына айыл-чарба продукциясынын 1%га жогорулашы 

КТИнын кызмат көрсөтүү көлөмүнүн 0,94%га жогорулатса, чекене 

соода көлөмүнүн 1%га жогорулашы КТИнын кызмат көрсөтүү 

көлөмүн 0,58%га өстүрөт. 

 Айыл-чарба менен чекене сооданын Кыргызстанда элдин басымдуу 

бөлүгүнүн киреше булагы экендигин эске алганда, бул 

жыйынтыктарды чыныгы абалды тастыктайт деп айтууга болот. 

 Айыл-чарба продукциясынын өсүшү, бир жагынан, элдин 

кирешесин өстүрүү аркылуу, коомдук тамактанууга болгон суроо-

талапты жогорулатса, экинчи жагынан, коомдук тамактануу 

ишканаларын керектүү чийки заттар менен камсыздайт. 

 Чекене сооданын өсүшү болсо, биздин оюбузча, коомдук 

тамактанууну негизинен суроо-талап жагынан стимулдайт. 

 Жалпысынан караганда элдин киреше деңгээли өскөн сайын, 

сапаттуу коомдук тамактанууга болгон муктаждык жана суроо-
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талап да өсө берет деп айтууга болот. 

Жалпысынан жогорудагы макроэкономикалык өнүгүү көрсөткүчтөрүнө 

божомолуна жетүү менен коомдук тамактануу чөйрөсүнүн улуттук экономикадагы 

ИДПдагы үлүшүн 5,9% га жогорулатуу мүмкүнчүлүгү жаралат. 

 

III – бөлүмдөн алынган негизги жыйынтыктар. 

1. Продукцияны өндүрүүчүлөр, кайра иштетүүчүлөрдү класстердик системанын 

негизинде биргелешип иш алып баруу боюнча натыйжалуу багыттарды жана 

механизмаларды иштеп чыгуу жана киргизүү, коомдук тамактануу ишкерлери 

(ресторан, бар, кафе ж.б.) жана айыл чарба өндүрүүчүлөрү (продукция 

өндүрүүчүлөр) схемасын уюштуруу; 

2. Коомдук тамактануу ишканаларын инновациялык өнүктүрүүгө 

стимулдаштыруу, чөйрөдөгү илимий- техникалык прогресстин өнүгүүсүнө 

байланыштуу жана өндүрүштүк- технологиялык жабдыктарды 

модернизациялоо;  

4.  Коомдук тамактануу бизнести өнүктүрүү саясаты боюнча мамлекеттик 

органдын колдоосу менен коомдук уюмдардын жана ишкерлердин 

катышуусундагы туруктуу иштей турган аянтчаны түзүү;  

5. Коомдук тамактануу ишканаларындагы төмөнкү, ортоңку жана жогорку 

деңгээлдеги жумушчу кадрларды окутуп- үйрөтүү системасын жакшыртуу 

жана өнүктүрүү, ресторан иши жана кулинардык өнөр, коомдук тамактануу 

технологу, тамак- аш коопсуздугу адистиктер боюнча окуу жайларды 

координациялоо жана потенциалын күчтөндүрүү, ишканаларда жана 

профессионалдык лицейде өндүрүштүк практика комплекстерин түзүү, 

адистерге  чет- өлкөлөрдө стажировкаларды уюштуруу; 

6. Республикада, анын региондорунда коомдук тамактануу ишканалары 

потенциалын жогорулатууга багытталган иш- чараларды ишке ашырууда 
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чөйрөгө инвестицияларды тартуу, төмөнкү,  ортоңку жана жогорку деңгээлдеги 

жумушчу кадрларды заманбап тейлөө ыкмалары, гастротуризм жана 

агротуризм  келечектүү багыттарды окутуп- үйрөтүү боюнча үзгүлүтүксүз 

тренингтерди  уюштуруу; 

7. Коомдук тамактануу ишканаларында тамак- аш коопсуздугу маселелерин 

чечүүдө тамак- аш өнөр жай жана тамак- аш продукцияларын, жарым 

фабрикаттарды даярдоо боюнча адистештирилген ишканаларды  

калыптандыруу; 

8. Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык салуу жана жумушчулардын 

камсыздандыруу төгүмдөрүн төөлө системасын, ишканаларга салык салуунун 

түрүнө өткөрүү. 
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КОРУТУНДУ ЖАНА СУНУШТАР 

 

Кыргызстандын коомдук тамактануу ишканаларынын көйгөйлөрү жана 

өнүгүү жолдору жаатында жүргүзүлгөн илимий изилдөөнүн жыйынтыгы 

боюнча төмөнкүдөй илимий-теориялык жана практикалык тыянактар 

чыгарылды: 

1. Кызмат көрсөтүү чөйрөсү экономиканын курамындагы приоритеттүү 

тармактардын бири болуп эсептелет. Кызмат көрсөтүү тармагынын бир бутагы 

болгон коомдук тамактануу ишканалары мамлекеттин социалдык саясатын 

ишке ашырууда калктын ден соолугунун чыңдоодо жана улуттун өнүгүүсүндө  

өзгөчө орунду элейт. Коомдук тамактануу рыногу экономикалык карым-

катнаштардын системасы катары бири-бири менен байланыштуу болгон,  

тамак-аш даярдоо, тамак-аш сатуу жана керектөөнү уюштуруу функциялары 

менен мүнөздөлөт.  

2. Коомдук тамактанууда кызмат көрсөтүүнү тамак-аштын түрдүүлүгүнө, 

көрсөтүлгөн кызмат түрдүүлүгүнө жана тейлөө өзгөчөлүктөрүнө карата башкы, 

кошумча жана кошо жүрүүчү кызмат көрсөтүүлөргө бөлүштүрүү берилген. 

3. Коомдук тамактануу рыногунун мүнөздүү өнүгүү өзгөчөлүктөрү 

калкты тамак- аш муктаждыктарын камсыздандыруу, калктын кирешелери 

менен түздөн- түз байланышта болуп, коомдун бош убактысын эффективдүү 

колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнүн пайда болуусу менен түшүндүрүлөт. Мындан 

улам, эмгек күчүнүн, эмгек өндүрүмдүүлүктүн жана коомдук өндүрүштүн 

эффективдүүлүгүн жогорулатуу,  өндүрүштүк процесстин  үзгүлтүксүз иш – 

аракеттерин камсыз кылуу, жумушчулардын эмгекке жарамдуулугун 

жандандыруу процессине негизделген иш- аракеттердин жыйындысы деп 

белгилеген. 

4. Коомдук тамактануу чөйрөсү атаандаштык жөндөмүн өнүктүрүү, 

жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдөн келген туристтердин санынын 
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көбөйүшү заманбап дүйнөлүк стандардарттарга жараша кызмат көрсөтүүнү 

ующтуруу жана башкаруу, тамак-аш коопсуздугу жана жогорку деңгээлдеги 

тейлөө менен камсыздандыруу инновацияга багытталган иш аракеттерди, 

чөйрөдөгү инвестициялардын толукталышынын камсыздандыруу, рыноктогу 

класстердик ыкманын колдонушу жана калктын социалдык аярлуу катмарлары 

үчүн социалдык тамактануу  иш аракеттерин уюштуруу керектелет.  

5. Коомдук тамактануу ишканалары өткөөл мезгилге карабастан,  

рыноктук шарттардын чакырыгына ыңгайлашуу аракеттери улуттук 

экономиканын башка тармактарына салыштырмалуу тезирээк ыӊгайлашып, 

ишканалардын атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүн арттырууда бизнести 

уюштуруунун  жаңы ыкмаларын колдонушкан. Аталган чөйрөдө 

адистештирилген ишканалардын өнүгүүсү коомдук тамактанууда өндүрүштүк 

жана кызмат көрсөтүүнүн олуттуу өсүшүнө алып келген.   

6. Жеке ишкердиктин артыкчылыктуу өнүгүү өзгөчөлүгүнө салык 

салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасын колдонуу менен шартталган. Салык 

салуунун жөнөкөйлөтүлгөн системасы ишканалардын өнүгүүсүнө 

стимулдаштыруу менен бирге, салык салууда бир канча тоскоолдуктарды жана 

коррупциялык көрүнүштөрдү жаратууда. Мындан улам,  ири чынжыр коомдук 

тамактануу чөйрөсүн салыктын ишканаларга тиешелүү түрүнө өткөрүү 

актуалдуу болуп саналат. 

7. Комдук тамактануу атаандаштык чөйрөдө калкты тамак-аштын 

түрлөрү менен камсыз кылууну ишке ашырууда көрсөтүлгөн кызмат 

көрсөтүүнүн сапаты мааниси чоң. Коомдук тамактануу чөйрөсүндөгү тамак- аш 

продукциясынын сапаты жана коопсуздугу тамак-аштарды даярдоо, сактоо, 

транспортировка (ташуу, жеткирүү) жана сатуу иш-аракеттерин жөнгө салууда 

Кыргыз Республикасынын «Тамак-аш продуктыларынын сапаты жана 

коопсуздугу» мыйзамына толуктоолорду киргизүү сунушталат.  



 

 

139 

 
   

 

8. Бүгүнкү күнү  коомдук тамактануу ишканаларындагы төмөнкү, 

ортоңку жана жогорку деңгээлдеги жумушчу кадрларды окутуп- үйрөтүү 

системасын жакшыртуу жана өнүктүрүү, ресторан иши жана кулинардык өнөр, 

коомдук тамактануу технологу, тамак- аш коопсуздугу адистиктер боюнча окуу 

жайларды координациялоо жана потенциалын күчтөндүрүү, ишканаларда жана 

профессионалдык лицейде өндүрүштүк практика комплекстерин түзүү, 

адистерге  чет- өлкөлөрдө стажировкаларды уюштуруу болуп саналат. 

9. Кыргызстанда коомдук тамактануу ишканаларын өнүктүрүү   боюнча 

НАССP системасын киргизүү менен керектөөчүлөр үчүн тамак-аштын сапатын 

жана коопсуздугун экономикалык жана укуктук көзөмөлдөө жана 

керектөөчүлөрдүн муктаждыктарын сапаттуу камсыз кылуу негизги иш-аракет 

болуп эсептелет. 
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1- тиркеме -  Кызмат көрсөтүү түшүнүгүнүн аныктамалары 

Авторлор Аныктамасы 

К. Гренроос Кызмат көрсөтүү- кардар менен теейлөө кызматкерлери, 

ишкананын ресурстары жана системаларынан турган, туюлбоочу 

материалдык эмес иш- аракттердин жыйындысын камтыган 

процесс. Бул процесс  керектөөчүлөрдүн көйгөйлөрүнө чечүүгө 

багытталган 

Т.П. Данько Кызмат көрсөтүү- пайдалуу жыйынтыкка алып келген, 

адамдын белгилүү бир керектөөсүн камсыз кылган, 

материалдык формада болбогон иш аракеттердин түрү 

Б.Э. Тоффлер «Кызмат көрсөтүүгө эки аныктама берген: Биринчиси, бир 

кишинин башка бир кишиге жасалуучу иш- аракеттери 

катары. Экинчиси, жардам көрсөтүү жана билим берүү 

сыяктуу кызмат көрсөтүү, материалдык эмес азыктарды 

сатууга багытталган бизнестин түрү» . 

Ж.Б. Сэй «Кызмат көрсөтүү- товарларга жардамчы баалуулук 

киргизген өндүрүштөн сырткары бардык иш аракеттер. 

Мында кызмат көрсөтүү тармагы өз алдынча каралган эмес, 

өндүрүшкө керектүү иш аракет»  катары каралган. 

Ассель Генри «Кызмат көрсөтүү- кардарлардын жеке менчигине өтпөй 

турган, кардарлар тарабынан сатып алынуучу,  туюлбоочу 

иш аракеттер» деп берген. 

И. К. 

Белясвский 

«Кызмат көрсөтүү- товарлардын өзгөчө формасы болуп, 

кардарлардын муктаждыктарын камсыздаган, товарды акчага 

алмаштыруу иш аракеттери». 
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1- Тиркеме - Кызмат көрсөтүү түшүнүгүнүн аныктамалары 

(уландысы) 

М. Леви жана 

Бартон А. Вейтц 

Кызмат көрсөтүү -  сатып алуу процесстерин жакшыртууга 

багытталган, программа жана иш- аракеттердин жыйынтыгы» 

Т. Хилл « Кызмат көрсөтүү -   иш аракеттердин же товардын өзгөрүлгөн 

түрү, конкреттүү экономикалык пайдалуу иш аракеттер». 

Алфред 

Маршал 

«Кызмат көрсөтүүнү товар катары карап, кызмат көрсөтүү 

болбосо, өндүрүлгөн товар эч кандай баалуулукка ээ 

болбойт» 

Эларалык  

стандарт ISO 

8402:1994         

«Сапатты 

башкаруу 

жана сапатты 

камсыздоо » 

Кызмат көрсөтүү- камсыздоочу менен керектөөчүнүн бирдикте 

аракеттенүүсү жана камсыздоочуунун ички иш аракеттери 

керектөөчүлөрдүн муктаждыктарын камсыздоого багытталган. 

Кызмат көрсөтүү материалдык продукцияны өндүрүү жана 

камсыздоого байланышкан». 

 

Замапбап  

ишкердик 

сөздүгү 

«Кызмат көрсөтүү- адамдын белгилүү муктаждыктарын 

камсыздандыруучу товар болуп, ишкана жана жеке адамдар 

тарабынан өндүрүштүк эмес иш аракеттер жыйындысы». 

Миандингем 

Дсм-ойел 

Майпорт 

«Кызмат көрсөтүү- ар түрдүү иш аракеттерде болуучу, 

туюлбас, спецификалык товар катары каралган». 

К. Маркс «Кызмат көрсөтүү- товар түрүн алган керектөө наркына ээ 

болгон иш аракеттер жыйындысы деп белгилеген». 
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2--тиркеме-  1991- жылдан баштап Кыргыз Республикасынын 

аймактарындагы менчиктештирилген айрым коомдук тамактануу 

ишканаларынын тизмеси жана менчиктештирилген баалары 

Ишкананын аты Менчиктеш 

тирүү датасы 

Жайгашуу 

жери 

Менчиктешт

ирүү 

суммасы, 

миң сом 

Кафе «Бал муздак » 29.11.1991 Бишкек 22.500 

Кафе «Жаштык » 09.11.1991 Нарын обл. 0.130 

Кафе «Чебурашка» 09.11.1991 Нарын обл. 0. 230 

Лагманная 09.11.1991 Нарын обл. 0.265 

Кафе «Национальное» 16.08.1991 Бишкек 1.815 

Кафе «Жениш» 10.11.1991 Жалал-Абад обл. 4.750 

Кафе «Саякат» 24.11.1992 Ысык- Көл обл. 4.350 

Кафе «Улитка» 21.02.1992 Бишкек 2.960 

Кафе «Буратино» 01.03.1992 Бишкек 0.750 

Кафе «Шорпо» 01.04.1992 Нарын обл. 3.370 

Кафе «Салтанат» 01.06.1992 Бишкек 2.600 

Бар «Нептун» 13.02.1992 Ысык- Көл обл. 0.670 

ГАО ресторан «Нарын» 28.08.1992 Бишкек 132.514 

Ресторан «Алтын-Куль» 12.10.1992 Ысык- Көл обл. 15.913 

Кафе «Чүчпара» 28.09.1992 Жалал-Абад обл. 0.791 

Ресторан «Чолпон» 16.10.1992 Жалал-Абад обл. 1.781 

Ресторан «Барчын» 13.11.1992 Бишкек 11.320 

Кафе «Кундуз» 26.11.1992 Бишкек 6,387 

Кафе «Семетей» 26.11.1992 Бишкек 5.215 

Кафе «Аламедин» 30.10.1992 Бишкек 17.735 

Кафе «Чаткал» 24.02.1993 Талас обл. 8.522 
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2- Коомдук тамактануу ишканаларында кызмат көрсөтүү сапатын 

баалоо көрсөткүчтөрдүн тизмеси. 
А

сс
о

р
ти

м
ен

т 

Сунушталган тамак- аштардын кеӊдиги жана түрдүүлүгү  

Тамактанууда жаӊы тенденцияларды киргизүү (рационалдуу тамактануу, 

вегетариандык тамактануу ж.б.) 

Сунушталган тамак- аштын баланстуу жана сапаттту болуусу    

Коноктордун каалаган жеринде тейлөө көрсөтүү  

Кошо жүрүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн бар болуусу 

Сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү  

Т
ей

л
ө
ө
 м

ад
ан

и
я
ты

 

Ишкана кызматкерлери жана кардарлары ортосунда ишенимдин жана өз ар 

түшүнүү атмосферасын түзүү 

Коомдук тамактануу ишкана кызматкерлеринин кардарларга сылык мамиле кылуу 

жана таалим- тарбиялуулук менен кызмат көрсөтүү 

Коомдук тамактануу ишкана кызматкерлери тарабынан каталыктын жана кем 

эсептеп алдоо иш- аркеттеринин болбоосу (мисалы кассалык эсептөөлөрдө, 

заказдарды алуу жана жеткирүүдө) 

Коомдук тамактануу ишканаларындагы кызмат көрсөтүү  тыкандыгы 

К
о
о
п

су
зд

у
к
 

(и
ш

ен
и

м
д
ү
ү
л
ү
к
) 

Санитардык- гигиеналык талаптарды жана эрежелерди сакталышы 

Тамак- аш даярдоо технологиялык процесстердин жана конокторго кызмат 

көрсөтүү процесстеринин ующтуруу деӊгээли 

Коомдук тамактануу ишканалары кардарларынын коопсуздук жана ишенимдүүлүк 

сезиминин бар болуусу 

Ишкананын кадыр- баркы (репутация) 

Т
ей

л
ө

ө
н

ү
н

 

о
п

ер
ат

и
в
д

ү
ү

л
ү

гү
 

Коомдук тамактануу ишкана кызматкерлери коноктордун өзгөчө калоолорун 

камсыздоого багытталган иш- аракеттер 

Коомдук тамактануу ишкана тарабынын алынган заказдарды тез жана оперативдүү 

аткаруу 

Ишканалардын иштөө убактысынын конокторго ыӊгайлуулугу (акыркы конокко 

чейин иштөө) 

С
ы

р
тк

ы
 

к
ө

р
ү

н
ү

ш
ү
 

Коомдук тамактануу ишканасынын сырткы жасалгалоосу 

Имараттын жана залдын жасалгалоосу 
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Ишкана кызматкерлеринин кийимдери жана тыкандыгы 

Прейскурант жана меню жасалгалоосу 

Бийлөө аянтчасы жана эстраданын, бар, банкеттик залдын жана өзүнчө бөлөк 

кабиналардын бар болуусу 
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4- тиркеме -  Ишканалардагы кызмат көрсөтүү сапатты 

көрсөткүчтөрү 

Көрсөткүчтөр  «Тюбетейка» «Вавилон» «Салкын- Төр» 

Отуруу 

орундарынын саны  

200 250 400 

Ашкана сапаты тамактар даамдуу 

жана жаңы 

даярдалган 

тамактар даамдуу жана 

жаңы даярдалган 

тамактар даамдуу 

жана жаңы 

даярдалган 

Жайгашуу жери жолдун жегинде 

жайгашкан, автоунаа 

токтотуу жери 

кооптуу 

жолдун жегинде 

жайгашкан, автоунаа 

токтотуу жери кооптуу 

жана кичинекей 

ыңгайлуу, автоунаа 

токтотуу жери 

өзүнчө аятчада, 

коопсуздук 

системасы бар  

Баалардын деңгээли жогору  жогору  жогору  

Тамак- аштардын 

түрдүүлүгү 

Улуттук, Европа 

жана Азия тамак- 

аштары 

Улуттук, Европа жана 

Азия тамак- аштары 

Улуттук, Европа 

жана Азия тамак- 

аштары 

Репутация белгилүү, туруктуу 

кардарлар 

белгилүү, туруктуу 

кардарлар 

белгилүү, туруктуу 

кардарлар 

Залдын интерьери 

жана дизайни 

ишкананын 

концепциясына 

туура келет 

ишкананын 

концепциясына туура 

келбейт 

ишкананын 

концепциясына 

туура келет 

Такси чакыруу 

кызматы 

такси чакыруу 

кызматы иштейт  

такси чакыруу 

кызматы иштейт 

такси чакыруу 

кызматы иштейт 

Даректүү тамак- аш 

жеткирүү 

буюртмалар 

негизинде тамак- аш 

жана кондитердик 

азыктар жеткирүү 

жана банкеттик 

тейлөө сунушталат  

буюртмалар негизинде 

тамак- аш жана 

кондитердик азыктар 

жеткирүү 

буюртмалар 

негизинде тамак- 

аш жана 

кондитердик 

азыктар жеткирүү 

Тейлөө деңгээли бат тейлөө, сылык 

персонал 

жай тейлөө, сылык 

персонал 

бат тейлөө, сылык 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

159 

 
   

 

5- тиркеме - Изилдөө жүргүзүлгөн ишканалардагы даттануулардын саны  

 

«Тюбетейка» «Вавилон» «Салкын- Төр» 

Даттануулардын түрү Датт. 

саны 

Даттануулардын түрү Датт. 

саны 

Даттануулардын түрү Датт. 

саны 

ишканадагы музыка 

үнү жогору 

4 ишканадагы музыка үнү 

жогору 

- ишканадагы музыка 

үнү жогору 

3 

тамак- аштардын 

баалары жогору 

1 тамак- аштардын 

баалары жогору 

- тамак- аштардын 

баалары жогору 

- 

тейлөө персоналынын 

орой мамилеси 

- тейлөө персоналынын 

орой мамилеси 

1 тейлөө персоналынын 

орой мамилеси 

1 

кардар даттануусун 

четке кагуу 

- кардар менен 

даттанууну  чечүү  

3 кардар даттанануу 

конфликтерди чечүү  

- 

жай тейлөө көрсөтүү - жай тейлөө көрсөтүү 3 жай тейлөө көрсөтүү 4 

менюдагы тамак- 

аштар боюнча тейлөө 

персоналынын 

билиминин жоктугу 

- менюдагы тамак- аштар 

боюнча тейлөө 

персоналынын 

билиминин жоктугу 

2 менюдагы тамак- 

аштар боюнча тейлөө 

персоналынын 

билиминин жоктугу 

1 

конокторго эсеп 

берүүдөгү терс 

көрүнүштөр 

- конокторго эсеп 

берүүдөгү терс 

көрүнүштөр 

- конокторго эсеп 

берүүдөгү терс 

көрүнүштөр 

- 

менюдагы тамак- 

аштардын жоктугу 

3 менюдагы тамак- 

аштардын жоктугу 

3 менюдагы тамак- 

аштардын жоктугу 

- 

тейлөө кызматкерлери 

буюртмаларды жазуу 

иш- аракеттерини 

жоктугу 

2 тейлөө кызматкерлери 

буюртмаларды жазуу 

иш- аракеттерини 

жоктугу 

- тейлөө кызматкерлери 

буюртмаларды жазуу 

иш- аракеттерини 

жоктугу 

- 

тамак- аштардын 

сапаты кардар күткөн 

деңгээлде 

болбогондугу 

2 тамак- аштардын сапаты 

кардар күткөн деңгээлде 

болбогондугу 

1 тамак- аштардын 

сапаты кардар күткөн 

деңгээлде 

болбогондугу 

1 
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6- тиркеме - Респонденттердин демографиялык өзгөчөлүктөрү 

(кызматкерлер) 

Жынысы Саны, кызматкер Үлүшү, % 

Кыз 128 42,3 

Эркек 176 57,7 

Жалпы 304 100.0 

Үй- бүлөлүк Саны, кызматкер Үлүшү, % 

Үй- бүлөлү 65 21,5 

Бойдок 239 78,5 

Жалпы 304 100.0 

Жаш Саны, кызматкер Үлүшү, % 

17 – 20  жаш 37 12,3 

21 – 25    жаш 130 42,8 

26 – 30    жаш 90 29,8 

31 – 35   жаш 30 9,8 

36 – 40  жаш 12 3,7 

40 жаштан жогору 5 1,6 

Жалпы 304 100.0 

Улуту Саны, кызматкер Үлүшү, % 

Кыргыз 172 56,5 

Казак  5 1,5 

Өзбөк  16 5,6 

Орус 82 26,7 

Түрк  14 4,5 

Башка  15 5,2 

Билими Саны, кызматкер Үлүшү, % 

орто 99 32,6 

кесиптик техникалык    119 39,3 

Бакалавр 78 25,6 

жогорку илимий  8 2,5 
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6- тиркеме – Респонденттердин адисттик көрсөткүчтөрү (уландысы) 

Иштөө убактысы  Саны, кызматкер Үлүшү, % 

8 – 11 саат   139 45,6 

12 саат   102 33,5 

12 сааттан көп 63 20,9 

Жалпы 304 100.0 

Ишканада канча жылдан бери иштейсиңиз? Саны, кызматкер Үлүшү, % 

1 жылдан аз 138 45,5 

1 – 5 жыл   98 32,4 

6 – 10 жыл 35 11,5 

11 – 15 жыл   26 8,6 

15 жылдан көп 6 2,0 

Жалпы 304 100.0 

Жумушчу кызматыңызды белгилеңиз? Саны, кызматкер Үлүшү, % 

башкы официант  34 11,2 

официант 148 48,6 

бармен 56,5 18,6 

бариста 24 7,8 

ашпоозчу 26 8,5 

башка 16 5,3 

Жалпы 304 100.0 

Туризм тармагында билим алдыңызбы? Саны, кызматкер Үлүшү, % 

кесиптик билим    138 45,6 

жогору 78 25,3 

профессионалдык курстар 48 15,7 

окуган жокмун 40 13,4 

Жалпы 304 100.0 

Чет тилден кайсынысын билесиз? Саны, кызматкер Үлүшү, % 

англис 108 35,6 

орус 154 50,6 
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түрк 24 7,8 

башка 18 6,0 

Жалпы 304 100.0 

КТ секторунда иштөө себептериңиз? Саны, кызматкер Үлүшү, % 

убактылуу жумуш 154 50,6 

алган билимге ылайыктуу 31 10,2 

ишкана ээси/ башкаруучу менин таанышым  10 3,2 

туугандарым, досторум сунуштары боюнча 78 25,6 

ишканада мүмкүнчүлүктөр көп 17 5,8 

башка мүмкүнчүлүгүм жок 14 4,6 

Жалпы 304 100.0 

Эмгек акыңыз? Саны, кызматкер Үлүшү, % 

200 $ дан аз       105 34,5 

201-400 $      154 50,6 

401-600 $    32 10,5 

601 $дан  жогору 13 4,4 

Жалпы 304 100.0 
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7- тиркеме – Коомдук тамактануу ишканаларынын 2025 – жылга чейин 

жүгүртүүсүн божомолдоонун көп факторлуу моделдин жыйынтыктары 
 

TREND MODELDER: 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 06/23/17   Time: 14:30   
Sample: 2007 2015   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 3568.176 505.1621 7.063426 0.0002 

T 1521.920 106.1053 14.34349 0.0000 
     
     R-squared 0.967095     Mean dependent var 9655.856 

Adjusted R-squared 0.962395     S.D. dependent var 4238.262 
S.E. of regression 821.8879     Akaike info criterion 16.45422 
Sum squared resid 4728498.     Schwarz criterion 16.49804 
Log likelihood -72.04397     Hannan-Quinn criter. 16.35964 
F-statistic 205.7357     Durbin-Watson stat 1.079630 
Prob(F-statistic) 0.000002    

     
      

Y = 3568.17555556 + 1521.92*T 
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Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 06/23/17   Time: 14:31   
Sample: 2007 2015   
Included observations: 9   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4520.529 409.3155 11.04412 0.0000 

T 705.6170 238.5917 2.957425 0.0254 
T^2 102.0379 28.69535 3.555903 0.0120 

     
     R-squared 0.989411     Mean dependent var 9655.856 

Adjusted R-squared 0.985881     S.D. dependent var 4238.262 
S.E. of regression 503.6013     Akaike info criterion 15.54265 
Sum squared resid 1521686.     Schwarz criterion 15.60839 
Log likelihood -66.94192     Hannan-Quinn criter. 15.40078 
F-statistic 280.3100     Durbin-Watson stat 2.795121 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
     Y = 4520.52909091 + 705.616969697*T + 102.037878788*T^2 
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Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Date: 06/23/17   Time: 14:32   
Sample: 2007 2015   
Included observations: 9 
   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 8.420147 0.045631 184.5286 0.0000 

T 0.166158 0.009584 17.33636 0.0000 
     
     R-squared 0.977239     Mean dependent var 9.084777 

Adjusted R-squared 0.973988     S.D. dependent var 0.460310 

S.E. of regression 0.074240     Akaike info criterion 
-

2.169898 

Sum squared resid 0.038581     Schwarz criterion 
-

2.126071 

Log likelihood 11.76454     Hannan-Quinn criter. 
-

2.264478 
F-statistic 300.5494     Durbin-Watson stat 2.596085 
Prob(F-statistic) 0.000001    

     
     LOG(Y) = 8.42014692642 + 0.166157534356*T 
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REGRESSIONS: 
Dependent Variable: Y 

Method: Least Squares   

Date: 06/23/17   Time: 14:49   

Sample: 2007 2015   

Included observations: 9   
     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -3704.573 856.0496 -4.327521 0.0034 

X1 256.1104 15.73844 16.27292 0.0000 
     
     

R-squared 0.974247 
    Mean dependent 
var 

9655.85
6 

Adjusted R-
squared 0.970567     S.D. dependent var 

4238.26
2 

S.E. of regression 727.1127     Akaike info criterion 
16.2091

7 

Sum squared resid 3700850.     Schwarz criterion 
16.2530

0 

Log likelihood -70.94127 
    Hannan-Quinn 
criter. 

16.1145
9 

F-statistic 264.8080     Durbin-Watson stat 
0.72330

2 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     

Y = -3704.5729189 + 256.11044999*X1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

167 

 
   

 

 
 

Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 06/23/17   Time: 14:51   
Sample: 2007 2015   
Included observations: 9   

     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -8158.049 1726.157 -4.726134 0.0021 

X2 695.2521 65.82921 10.56145 0.0000 
     
     

R-squared 0.940950 
    Mean dependent 
var 

9655.85
6 

Adjusted R-
squared 0.932515     S.D. dependent var 

4238.26
2 

S.E. of regression 1101.013     Akaike info criterion 
17.0389

8 

Sum squared resid 8485609.     Schwarz criterion 
17.0828

1 

Log likelihood -74.67541 
    Hannan-Quinn 
criter. 

16.9444
0 

F-statistic 111.5443     Durbin-Watson stat 
1.24497

9 
Prob(F-statistic) 0.000015    

     
     Y = -8158.04884137 + 695.252123037*X2 
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Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 06/23/17   Time: 14:51   
Sample: 2007 2015   
Included observations: 9   

     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1725.869 234.6707 -7.354431 0.0002 

X3 0.331028 0.006441 51.39556 0.0000 
     
     

R-squared 0.997357 
    Mean dependent 
var 

9655.85
6 

Adjusted R-
squared 0.996979     S.D. dependent var 

4238.26
2 

S.E. of regression 232.9338     Akaike info criterion 
13.9325

2 

Sum squared resid 379807.1     Schwarz criterion 
13.9763

4 

Log likelihood -60.69632 
    Hannan-Quinn 
criter. 

13.8379
4 

F-statistic 2641.504     Durbin-Watson stat 
1.63445

8 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Y = -1725.86922253 + 0.331027681647*X3 
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Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 06/23/17   Time: 14:52   
Sample: 2007 2015   
Included observations: 9   

     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1372.012 1006.212 -1.363542 0.2149 

X4 1.241333 0.106793 11.62371 0.0000 
     
     

R-squared 0.950743 
    Mean dependent 
var 

9655.85
6 

Adjusted R-
squared 0.943706     S.D. dependent var 

4238.26
2 

S.E. of regression 1005.587     Akaike info criterion 
16.8576

6 

Sum squared resid 7078433.     Schwarz criterion 
16.9014

9 

Log likelihood -73.85947 
    Hannan-Quinn 
criter. 

16.7630
8 

F-statistic 135.1106     Durbin-Watson stat 
0.72126

0 
Prob(F-statistic) 0.000008    

     
     Y = -1372.01159336 + 1.24133330424*X4 
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Dependent Variable: Y   
Method: Least Squares   
Date: 06/23/17   Time: 14:52   
Sample: 2007 2015   
Included observations: 9   

     
     

Variable 
Coefficien

t Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -84081.18 3645.268 -23.06584 0.0000 

X5 16.72561 0.649846 25.73782 0.0000 
     
     

R-squared 0.989543 
    Mean dependent 
var 

9655.85
6 

Adjusted R-
squared 0.988050     S.D. dependent var 

4238.26
2 

S.E. of regression 463.3172     Akaike info criterion 
15.3078

3 

Sum squared resid 1502640.     Schwarz criterion 
15.3516

6 

Log likelihood -66.88524 
    Hannan-Quinn 
criter. 

15.2132
5 

F-statistic 662.4355     Durbin-Watson stat 
2.93258

8 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Y = -84081.1765565 + 16.7256141803*X5 

 

 


