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ЭКОНОМИКА КАФЕДРАСЫНЫН ТАРЫХЫ

«Экономика» кафедрасы - Ж.Баласагын

атындагы КУУунун алгачкы экономика

жаатында түзүлгөн кафедраларынын бири.

1954-жылы Кыргыз Улуттук Университетинин

География факультетинде экономист

адистигин даярдоо боюнча чечим Кыргыз

ССРинин өкмөтундө кабыл алынып, эки

адистик боюнча – өнөр жайын жана

экономиканы пландоо адистиктерин даярдоо

менен башталып, эки жылдан кийин

Экономика факультети түзүлгөн.

Факультеттин биринчи бүтүрүүчүлөрү 1959-

жылы Академик Т. К. Койчуев, Академик Г.К.

Калиев жана КР УИА мүчө -корреспонденти

Ш.М. Мусакожоевдер болушкан.



ЭКОНОМИКА КАФЕДРАСЫНЫН ТАРЫХЫ

«Экономика» кафедрасын жетектеген

жетекчилер:

1956-жыл. «Айыл чарбанын экономикасы»

кафедрасы. Э.и.к., доцент Мавлянбеков

К.М.

1963-жыл «Эл чарбасын пландоо». Э.и.к.,

доцент Сейдакматов О.С.

1980 – жыл. «Социалдык-экономикалык

өнүгүүнү пландоо». Э.и.д., профессор

КРУИАнын мучө - корреспонденти Купуев

П.К.

1992-жыл. «Экономика жана менеджмент».

Э.и.д., профессор А.А. Асанова.

2000-жыл.«Ишкананын экономикасы жана

башкаруу». Э.и.д., профессор Ж.А.

Мусаева.

2007-жыл. «Экономика» э.и.д.,профессор

Б.А.Токсобаева. жетектесе, андан кийинки

жылдары профессор А.Е. Имакеева жана

бүгүнкү күнү э.и.д., профессор Ж.Б.

Алыбаев жетектөөдө.



«Экономика»  кафедрасынын мугалимдер жамааты

Баардыгы Экономика 

илимдери-

нин

доктору, 

профессор

Экономика 

илимдери-

нин

кандидаты, 

доцент

Ага 

окутуучулар

Окутуу-

чулар

34 2 10 18 4

Анын ичинен

Беш жылдык

келишимдин

негизинде

(24)

2 9 11 2

Бир жылдык

келишимдин

негизинде

(10)

- 1 7 2

«Экономика»  кафедрасынын мугалимдер жамааты



• Жогорку квалификациялуу, ички жана тышкы
эмгек рынокторунда атаандаштыкка
жондомдүү, рыноктун талабына шайкеш
келип, экономика жана башкаруу чойросүндо
компетенттүү профессионалдык жактан
жогорку денгээлдеги адистерди даярдоо

Кафедра-
нын

миссиясы

• Студенттерге терен теория менен
тажрыйбаны айкалыштырган, билим
берүүнүн жаны технологияларына жана
заманбап усулдарына негизделген, окуу
системасын ишке ашыруу.

Кафедра-
нын

негизги
максаты:



Экономика» кафедрасында - 580100 Экономика багыты боюнча

бакалаврларды жана магистрлерди даярдайт.

Кафедрада «Дуйнөлүк экономика» жана «Экономика жана

ишкананы башкаруу» профилдери боюнча студенттер билим

алышат.

Алардын саны үстүбүздөгү жылы 135 тузсө, 2022 –жылы 220

студентке жеткирүү планы каралган.

08.00.05-«Экономика жана эл чарбасын башкаруу» адистиги боюнча

аспиранттар жана докторанттар тарабынан илимий изилдөөлөр

ишке ашырылат.

Экономика кафедрасынын карамагына 37 сабак бекитилген.

Анын ичинен он беши базалык сабактар,

калганы жыйырма экиси вариативдик бөлүгүнө тиешелүү.

Кафедранын карамагындагы бардык сабактар окуу - усулдук

комплекстери менен камсыздалган



* Ф.А.А.

* Биргелешкен авторлор

* Аталышы

* Э.и.д., проф. Алыбаев Дж. Б.

* Исламова Ф. Х.Экономика багытындагы студенттер үчүн «Маркетинг практикуму»

* Э.и.к., доцент  Орозбаев Ж. Б.

* Сейталиева К.

* Микроэкономика- 1. Окуу куралы

* Сейталиева К.

* Макроэкономика.  Окуу куралы

* Батырканов М.Ш. 

* Статистика

* Э.и.к., доцент  Ураимова Н. Ж.

* Дуйнөлүк экономика. Окуу куралы

* Э.и.к., доцент  Москаленко О. А.

* Ташкулова Г.К., Контороева А.К.

* Кыргыз Республикасындагы туристик кызмат рыногун өнүктүрүүдөгү электрондук коммерциянын ролу. Окуу куралы

* Ишкананын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн башкаруу. Окуу куралы

* Денгээли жогорулатылган микроэкономика. Окуу куралы

Ф.А.А.
Биргелешкен

авторлор

Аталышы

Э.и.д., проф. 

Алыбаев Дж. Б. Исламова Ф. Х.

Экономика багытындагы студенттер үчүн «Маркетинг 

практикуму»

Э.и.к., доцент  

Орозбаев Ж. Б.

Сейталиева К. Микроэкономика- 1. Окуу куралы

Сейталиева К. Макроэкономика. Окуу куралы

Батырканов М.Ш. Статистика

Э.и.к., доцент  

Москаленко О. А.

Ташкулова Г.К., 

Контороева А.К.

Кыргыз Республикасындагы туристик кызмат рыногун

өнүктүрүүдөгү электрондук коммерциянын ролу. Окуу

куралы

Ишкананын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн башкаруу. 

Окуу куралы

Денгээли жогорулатылган микроэкономика. Окуу куралы

Экономика кафедрасынын мугалимдери тарабынан

2018 – жыл ичинде жарыяланган окуу китептери



2019-2021 - жылдар аралыгындагы «Экономика» кафедрасынын мугалимдери
тарабынан жарыялануучу илимий эмгектер

Базалык сабактарды мамлекеттик тилге которуу жана окуу -усулдук жактан камсыздоо:

1. Улуттук экономика. Ага окутуучу Узекеева И.Ш.  2019-2020 ж.ж.

2. Маркетинг. Э.и.д.. профессор  Алыбаев Ж.Б.  2019-2020ж.ж.

3. Статистика. Э.и.к., доцент Дуйшембиев А.Д.  2020-2021ж.ж.

4. Менеджмент . Э.и.к., доцент Джылкычиева Ж.Т.  2021-2021ж.ж.



*
2018-жылдын 15 –мартында Ош мамлекеттик

университетинин Бизнес жана Менеджмент факультети

менен биргеликте, Кыргыз Республикасынын
Президентинин жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү
жылына арналып «Кыргыз Республикасындагы агрардык

сектордун келечеги» аталышындагы он лайн
конференциясы өткөрүлүп, жыйынтыкталган натыйжалары

Кыргыз өкмөтүнө жана Айыл чарба, азык-түлүк жана

«Экономика» кафедрасы тарабынан 2018- жыл ичинде

өткөрүлгөн илимий-тажрыйбалык конференциялар



2018-жылдын 28-мартында Ж. Баласагын атындагы

КУУнун жетекчилиги тарабынан демилгеленген

«Бүткүл Дүйнөлүк Көчмөндөр Оюндарын

Кыргызстанда уюштуруп өткөрүүнүн экономикалык

эффективдүүлүгү» аталышындагы тегерек стол

БДКОнун Секретариаты менен биргеликте өткөрүлүп

жыйынтыгы Ж. Баласагын атындагы КУУнун

сайтында жарыяланган.



2018-жылдын 28-апрелинде «ЖОЖдор аралык

макро жана микроэкономика сабагы боюнча

Олимпиада» он тогуз жогорку окуу жайынын

студенттеринин арасында өткөрүлүп

жыйынтыгында женүүчүлөр аныкталган.



Катышкан мугалимдердин саны

Катышуунун

турлору

ЖОЖдор

аралык

Республикалык Эл аралык Баардыгы

Конференциялар 7 3 2 12

Жарыланган

макалалар

14 2 3 19

Квалификациясын 

жогорулатуу

32 2 3 37

Студенттер менен

биргелешип

жарыяланган

макалалар

28 6 34

«Экономика» кафедрасындагы илим изилдоо жана

квалификацияны жогорулатуу боюнча 2018- жыл

ичиндеги статистикалык маалыматтары



«Экономика» 
кафедрасынын тышкы

байланыштары:

Санкт Петербург 
мамлекеттик

экономикалык
университети. 

Санкт Петербург 
ш.

Аль-Фараби ат. 
Казак улуттук
университети.   
Алма-Ата ш.

Л.Н.Гумилев ат. 
Евразия улуттук

университети. Нур-
Султан ш.Тажик улуттук

университети. 
Душанбе.

Олкодогү экономика 
багытында адистерди

даярдаган бардык
ЖОЖдор

Россиядагы
Элдердин достугу

университети. 
Москва ш.



Дуйнолук экономика, ишкананын экономикасы жана башкаруу

тайпаларынын студенттери билим алышууда



«Экономика» кафедрасынын студенттери
«Студенттик кун» иш-чарасында



«Экономика» кафедрасынын студенттери
жетим балдар уйлоруно жардам берууну

салтка айлантышып,алардан ар дайым кабар
алышып жардамын аяшпайт



Экономика факультетинин студенттери
5-март 2019-жылы «Ак калпак» кунун белгилешуудо



2018-жылдын 28-мартында Ж. Баласагын

атындагы КУУнун жетекчилиги тарабынан

демилгеленген «Бүткүл Дүйнөлүк Көчмөндөр

Оюндарын Кыргызстанда уюштуруп өткөрүүнүн

экономикалык эффективдүүлүгү» аталышындагы

тегерек стол өткөрүлүп жыйынтыгы Ж.

Баласагын атындагы КУУнун сайтында

жарыяланган.



2018-жылдын 28-апрелинде «ЖОЖдор аралык

макро жана микроэкономика сабагы боюнча

Олимпиада» он тогуз жогорку окуу жайынын

студенттеринин арасында өткөрүлүп

жыйынтыгында женүүчүлөр аныкталган.




