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Повестка дня:
2. Отчет научных проектов за 2021 год, финансируемых из государственного бюджета КР.
(Руководители научных проектов)
По второму вопросу
ВЫСТУПИЛИ:
а) Шакиев Ш.О. (к.э.н., руков. проекта), который ознакомил с годовым
(заключительным) отчетом научно-исследовательского проекта по теме «Эффективные
методы инвестирования малого и среднего бизнеса в регионах Кыргызстана». Отчет
сопровождался презентационными слайдами. Шакиев Ш.О. в своем докладе отметил, что
НИР была выполнена в соответствии с календарным планом, в результате чего было:
■ раскрыта
социально
- экономическая
роль
ЕАЭС
в развитии
и
совершенствовании внешнеэкономических связей и активизации инвестиций в малый и
средний бизнес в регионах страны;
■ выявлены
основные
стимулирующие
факторы
инвестирования
предпринимательской деятельности в условиях интеграции экономик стран в ЕАЭС;
■ разработаны рекомендации пути совершенствования стимулирования инвестиций
в малый и средний бизнес региона;
Ответил на вопросы.
Результаты исследований опубликованы в научных статьях, в учебных и справочных
пособиях для использования специалистами различных отраслей экономики в условиях
ЕАЭС.
Теоретические результаты могут быть использованы аспирантами и научными
работниками НИИ и вузов, занимающимися исследованиями в области экономики и
менеджмента.
Область применения: стимулирование органами местной государственной власти
инвестирования малый средний бизнес.

Экономическая эффективность: в процессе исследования проанализирована и
оценена тенденция развития малого среднего бизнеса в регионах страны в условиях
ЕАЭС. Преодоление современных кризисных социально-экономических
и торговых
процессов в первую очередь зависит от уровня самозанятости населения страны, а также
потенциала отраслей экономики страны. Основу потенциала ^отраслей экономики
составляет инвестиционный поток в инновации, который является важной предпосылкой
развития Кыргызской Республики, поскольку инновации характеризуют интегральную
способность максимально
удовлетворять
потребности
за счет эффективного
использования имеющихся ресурсов. Осуществлена оценка и анализ эффективности
интеграционных процессов и инвестирования инновационных проектов в малом среднем
бизнесе
.^Заслушав и обсудив результаты научно-исследовательского проекта, Ученый совет
Кыргызско-Узбекского Международного университета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отчет о научно-исследовательской работе по теме «Эффективные методы
инвестирования малого и среднего бизнеса в регионах Кыргызстана»
(заключительный) (2021 год). Договор № 31-21 от 22. 02. 2021 г. под научным
руководством, к.э.н., профессора Шакиева Ш.О. считать удовлетворительным.
2. Результаты научно-исследовательской работы по теме «Эффективные методы
инвестирования малого и среднего бизнеса в регионах Кыргызстана» представить
в Экспертный совет Министерства образования и науки КР.

ч

Выписка верна
Ученый секретарь:

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ
МИНИСТИРЛИГИ

Б. СЫДЫКОВ АТЫНДАГЫ
КЫРГЫЗ-ӨЗБЕК ЭЛ АРАЛЫК
УНИВЕРСИТЕТИ

КАРЖЫ-ЭКОНОМИКА ФАКУЛЬТЕТИНИН
ПАСПОРТУ

2021-ЖЫЛ.

I. ЖАЛПЫ МААЛЫМАТ

Каржы-экономика факультетинин багыттары:
1.580100. “Экономика” багыты жана профилдери:
“Каржы жана насыя”;
“Бухгалтердик эсеп талдоо жана аудит”;
2.580200. “Менеджмент”;
3.540200. “Социалдык иш”;
4.580500. “Бизнес-информатика”.
Факультетте окуутунун сырткы жана күндүзгү формасы уюштурулган.
Факультеттин максаты: Жогорку квалификациялуу кадрларды рынок
талабына ылайык даярдоо;
Факультеттин максаты университеттин негизги максаттарына шайкеш
келет.
II. ОКУУ-УСУЛДУК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ
1.1 Окуу пландарын жана жумушчу программаларын талдоо, өнүктүрүү;
1.2 Окуу жараянындагы сапаттуулукту жогорулатуу;
1.3 Окуу жараянын үзгүлтүксүз жүргүзүү;
1.4 Профессордук-окутуучулук курамдын усулдук-чеберчилигин өнүктүрүү;
1.5 Окуу усулдук басылмаларды иштеп чыгуу.
1.6 Окуу-усулдук базаны өнүктүрүү.
III. ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ
2.1 Усулдук изденүүнү тереңдетүү жана анын тематикасын кеңейтүү;
2.2 Илимий-уюштуруу иштердин сапатын жогорлатуу;
2.3 Жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо;
2.4 «Иновациялык экономика» ИИБ өнүктүрүү жана өркүндөтүү.

IV. ЭЛ АРАЛЫК БАЙЛАНЫШТАР ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ
Факультет бүгүнкү күндө заман талабына ылайык адистерди даярдоону эң
башкы максаттарынын бири катары эсептөө менен бирге жыл сайын алга
карай ишенимдүү кадам шилтөөдө.
Мамлекеттин улуттук уңгусун, көрөңгөсүн келечек муунга мурас катары
калтыруу үчүн, кыргыз тилин жогорку деңгээлде окутуу максатында
факультет чоң жоопкерчилик менен иш алып барууда.
Факультеттин билим берүүдө чет элдик байланышы да жыл сайын
өнүгүүдө. Алсак:


Түркиянын Анкара шаарындагы Анкара университети;



Түркиядагы Кастамону университети;



Казакстандагы М.Х.Дулати атындагы Тараз университети;



Түркиянын Стамбул шаарындагы Мармара университети;

3.1 Факультеттин эл аралык ишмердүүлүгүн Кыргызстандын, жакынкы жана
чет мамлекеттердин окуу жайлар менен байланыштарын чыңдоо;
3.2 Эл аралык илимий байланыштардын жана ишкердүү өнөктөштүктүн
мүмкүнчүлүктөрүни жаратуу;
3.3Эл аралык билим багытындагы донорлор менен мамилелерди жакшыртуу;
3.4 Эл аралык илимий долбоорлоду тартуу;
3.5Бюджеттик эмес каржылоонун жаңы булактарын табуу.
V МАДАНИЙ МАССАЛЫК ЖАНА ТАРБИЯЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮГҮ
4.1 Кызматкерлер жана студенттер арасында маданяттуулукту жана тарбия
иштерин көтөрүү;
4.2 Маданий-массалык иш-чаралардын чөйрөсүн кеңейтүү жана деңгээлин
жогорлатуу.

Каржы-экономика факультетинин кыскача тарыхы
Каржы-экономика факультети Кыргыз-Өзбек Эл аралык университети
менен

бирге эле окумуштуулар кеңешинин чечими менен 1994-жылы

сентябрь айында Кыргыз Республикасынын түштүк аймагында жаштардын
экономикалык кесипке болгон талабын канааттандыруу максатында жогорку
билимдүү экономика багытындагы адистерди даярдоо үчүн түзүлгөн.
Факультетти алгачкы күндөрүнөн баштап аны негиздегендердин бири
катары

э.и.д., профессор Г. М. Маматурдиев жетектеген. Андан кийин

факультетти башкаруу ишин А. М. Джураев, Ж. М. Азимов, Ш. О. Шакиев,
Н. Ж. Урайымовдор аркалашкан.
Учурда

каржы-экономика факультетин э.и.к., профессор Шакиев

Шайдилла Орунбекович жетектеп иш алып барууда.
1. Факультетте 25 жакын профессордук-окутуучулар

жамааты жана

кызматкерлер эмгектенишет. Жалпы илимий даражалуулук 57% түзөт.
Факультеттин курамындагы “Каржы жана напсыя” кафедрасын э.и.к.,
доцент Сотвалдиева, ал эми “Экономика, бухгалтердик эсеп жана
социалдык иш” кафедрасын э.и.к., доцент

А.Ш.Абжамиловалар

жетектешет.
Каржы-экономика факультетинде 580100. “Экономика” багытынын “Каржы
жана салык”, “Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит” профилдери,
580200. “Менеджмент”, 540200. “Социалдык иш” жана 580500. “Бизнесинформатика”,

580900.“Мамлекеттик

жана

муниципалдык

башкаруу”

багыттары боюнча адистер даярдалат. Студенттер күндүзгү жана сырттан
окуу бөлүмдөрү боюнча билим алышат.
Факультет окуу-усулдук багыты менен катарлаш илимий-изилдөө
ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Илимий иштердин алкагында факультетте
2000-жылы «Түштүк Кыргызстандагы өткөөл экономика» аталышындагы
илимий-изилдөө борбору профессор Г.М.Маматурдиев тарабынан түзүлүп

жетектелинип келген. Андан кийин аталган түзүмдү профессор
Райымбаев, соңку

учурда

борборду

Ч. К.

э.и.к., профессор Ш. О. Шакиев

башкарып келүүдө.
«Түштүк
мезгилдин

Кыргызстандагы

талабына

жараша

өткөөл

экономика»

2013-жылы

илимий

кайрадан

борбору

«Инновациялык

экономика» илимий борбору болуп түзүлгөн.
Факультеттебүгүнкү күнгө чейин бир канча докторлук жана кандидаттык
диссертациялык иштер даярдалган жана КРнын Жогорку аттестациялык
комиссиясы тарабынан бекитилген.
Учурда факультетте 5 изденүүчү, 5 аспирант илимий-изилдөө иштерин
жүргүзүшүүдө.
Факультет

өлкөбүздүн

жана

коңшулаш

өлкөлөрдүн

миңдеген

жаштарын экономикалык жогорку кесипке даярдап чыгарды. Окуу жай эл
аралык окуу жай макамына ээ болгондуктан, учурда чет өлкөлөрдөн келген
студенттер да

билим алып жатышат. Факультеттин бүтүрүүчүлөрү

Кыргызстандын булуң-бурчтарында мамлекеттик кызмат орундарында,
бизнес түзүмдөрүндө, башкаруу органдарында жана

чет өлкөлөрдө да

үзүрлүү эмгектенип жатышат.
Факультеттин

бүтүрүүчүлөрү

магистратура

жана

аспирантура

бөлүмдөрүндө билимдерин улантышат жана илим менен алектенишет.
Факультеттин баскан жолундагы кафедралык өзгөрүүлөр
№

Жылдары

кафедралар

1

1994-2000-жж.

1.“Табийгый

илимий

тармактар

дисциплиналар” кафедрасы
2.“Социалдык-экономикалык-гуманитардык
тармактар” кафедрасы.
2

1996-1998-жж.

1.”Каржы жана салык” кафедрасы
2. “Экономикалык теория”кафедрасы
3.

“Бухгалтердик

эсеп

жана

аудит”

кафедрасы
3

1999-2000-жж

1.“Каржы жана салык” кафедрасы
2. “Экономикалык теория” кафедрасы
3.”Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасы
4.”Ишкананын экономикасы жана башкаруу”
кафедрасы

4

2000-2010-жж

1.”Ишкананын экономикасы жана башкаруу”
кафедрасы
2.“Каржы жана салык” кафедрасы
3.

“Бухгалтердик

эсеп

жана

аудит”

кафедрасы
4.”Экономикалык теория” кафедрасы
5.”Экономикадагы

маалымат

усулдары”

кафедрасы
5

2010-2014-жж.

1.”Каржы жана салык” кафедрасы
2.”Бухгалтердик эсеп жана аудит” кафедрасы
3.”Ишкананын экономикасы жана башкаруу”
кафедрасы

6

2014-2021-жж

1.”Экономика,

бухгалтердик

эсеп

социалдык иш” кафедрасы
2. “Каржы жана башкаруу” кафедрасы

жана

Каржы-экономика факультетинин ПОЖнын 2021-2022 окуу жылына
берген маалыматы
п/п

кафедралар

ЭБЭжСИ КжБ

деканат Факул.
боюнча
1

№
1

Штат. бирд. жалпы саны

15

9

2

Негизги
персоналдрад.саны 10
(сумма 4,5)
-алардын ичинен аялдар
7

7

7

17

1

2

6

Толук
чендеги
негизги 10
персоналдар
Толук эмес чендеги негизги 1
персоналдар
Ички айкалыштыруу менен
1

1

2

7

Негизги персоналдардын саны (2) 10

7

17

8

Профессор

3

2

2

9

Илимдин доктору

3

1

2

10

Илимдин кандидаты

2

4

6

11

Доцент

3

3

6

12

Ага окутуучу

3

3

6

13

Магистир

3

14

Негизги персоналдардын саны (1) 11

7

15

Лаборант

1

16

усулчу

17

пед. стаж

11

8

18

5 жылга чейин

1

1

19

5-10 жыл

3

-

20

11-15 жыл

1

1

2

21

15 жылдан ашуун

6

6

12

3
4
5

1

4

25
17

1

12

3
1

19
2

1

1

1

20
2

1

4

Студенттердин контингенти
№ Окуу жылдары

1

1994-1995

Окуу

Студенттердин

Жалпы

формасы

саны

Күндүзгү

63

63

Күндүзгү

128

189

сырткы

61

Күндүзгү

444

сырткы

328

Күндүзгү

643

сырткы

398

Күндүзгү

813

сырткы

571

Күндүзгү

820

сырткы

651

Күндүзгү

760

сырткы

580

Күндүзгү

856

сырткы

584

Күндүзгү

690

сырткы

780

Күндүзгү

495

сырткы

1019

Күндүзгү

365

сырткы

798

Күндүзгү

304

сырткы

705

Күндүзгү

276

сырткы
2

3

4

5

6

7

8

9

1995-1996

1997-1998

1999-2000

2001-2002

2003-2004

2005-2006

2007-2008

2008-2009

10 2009-2010

11 2010-2011

12 2011-2012

13 2012-2013

772

1041

1384

1471

1340

1440

1470

1514

1163

1009

996

14 2013-2014

15 2014-2015

16 2015-2016

17 2016-2017

18 2017-2018

19 2018-2019

20 2019-2020

21 2021-2022

сырткы

720

Күндүзгү

260
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ИЛИМИЙ-ИЗИЛДӨӨ ИШТЕРИ
Факультеттин илимий -изилдөө иштери түзүлгөн

планына жараша

““КР нын рынок шартында экономиканын атандаштуулугун жогорулатуунун
көйгөйлөрү”,-

деген

багыттын

алкагында

пландарына ылайык жүргүзүлөт.

илим-изилдөө

иштеринин

Илимий иштер факультеттин 2025 -

жылына чейин өнүгүсүүн камтыган долбоордун негизинде ишке ашырылат.
Илим изилдөө иштери
экономика»

илимий

факультеттин карамагындагы
изилдөө

борборунда

атайын

«Инновациялык
каржыланган

долбоорлордун негизинде аткарылууда. Жалпы тема бир нече багыттардан
турат жана алар кафедралардын

профессорлору, доктору, кандидаттары

тарабынан жетектелет.
Факультетте

докторлук даражага изденүүчүлөрдүн саны үЧөө

(профессор Шакиев Ш.О., доцент Юсупов А.Ш., жана Сотволдиева М.М ).
Факультеттин профессордук -окутуучулук жамааты эл арадык илимий
конференциялардын,

тегерек

столдордун,

семинарлардын

активдүү

катышуучулары. Айтсак: бир эле 2019-2020 окуу жылындагы жарык көргөн
макалалардын (РИНЦ) саны 10. Алардын ичинен 6 илимий макалалар чет
өлкөлөрдүн басмаканаларынан жарыкка чыккан. Ушул эле жылдын ичинде 6
сертификат жана адистикти жогорулатуу жана кайра даярдоодон өттү деген 3
күбөлүк алынган.
Илимий-практикалык кызматташуунун алкагында Кыргызстандын
жогорку окуу жайлары жана чет өлкөлөрдүн ЖОЖдору менен келишимдери
түзүлгөн:


Өзбекистан улуттук университети.,



Ташкент мамлекеттик экономикалык университети.,



Ташкент малекеттик юридикалык университети.,



ОшМУнун БИМ факультети;



ОшТУ нун «Экономика» багытындагы кафедралары.

2020-жылы ушундай онлайн форматта Ташкент мамлекеттик техникалык
университети

менен

эл

аралык

илимий-практикалык

конференция

өткөрүлдү.
Факультетте
магистранттарга,

эл

аралык

студенттерге

жаш

окумуштууларга,

арналган

илимий

аспиранттарга,

конференцияларды

уюштурууда жана аларды өткөрүүдө өз салымын дайым кошуп келет.
Маселен, 2019-2020- окуу жылында 46 доклад сунушталып, алардын 6
сыйлыктарга татыктуу болушту.
Факультеттин профессорлор- окутуучулар жамаатынын илимий иштери
көрсөтүлгөн пландуу теманын алкагында жүргүзүлөт. Факультенттин
пландуу темасы КУМУнун жалпы илимий-иштеринин багытына шайкеш
келет.
“Экономика ”

багытында жыл сайын аспирантурага бюджеттик жана

контракт боюнча орундарга талапкерлер тандалып алынат. Андан сырткары
факультеттин бүтүрүүчүлөрү билимдерин

магистратурада

улантышат.

Факультеттин

илим-изилдөө иш-аракеттери “КР нын рынок шартында

экономиканын

атандаштуулугун

багыттын

алкагында

жогорулатуунун

илим-изилдөө

иштеринин

жүргүзүлөт. Ошол эле мезгилде бул иштер

көйгөйлөрү”,пландарына

деген
ылайык

факультеттин 2025- жылына

чейин өнүгүсүүн камтыган долбоордун негизинде ишке ашырылат.Ошондой
эле илим изилдөө иштери факультеттин карамагындагы «Инновациялык
экономика»

илимий

изилдөө

борборунда

долбоорлордун негизинде аткарылууда.

атайын

каржыланган

ОКУУ-УСУЛДУК ИШТЕРИ
Факультеттин кафедраларындагы бардык сабактары боюнча ОУК иштелип
чыккан. Алар негизинен төмөнкүлөрдү камтыйт:
1.

жумушчу

программа,

силлабус,

лекция

жана

материалдар

үчүн

практикалык сабактарды өткөрүү, тест, үчүн тапшырмаларды өз алдынча
иштер жана экзамендик билеттер, жана тийиштүү сабактардан методикалык
иштеп чыгуулар. Сабактар боюнча ОУКтун өтүлүүсүокутуунун деңгээлин
жогорулатууга, окутуучулардын өз ара алмашуусун камсыз кылууга,
окутууда маалыматтык технологияларды колдонууга мүмкүндүк берет.
2. 2021-2022-окуу жылында факультеттеги
жумушчу окуу программалары кайра

бардык сабактары боюнча

иштелип чыккан жана

жаңы

жаңыртылды.
3. Факультеттин

окутуучулары сабактарын өз ара жарыялоо дайыма

жүргүзүлөт, андан кийин кафедралардын жыйындарында талкууланат жана
"өз ара эсептешүү журналында"белгиленет.
4. Факультеттин бардык дисциплиналары боюнча текшерүү тесттер иштелип
чыккан жана АВН маалымат программаларына жайгаштырылынды.
5 Факультеттин

каралган

планы боюнча

профессордук- окутуучулар

жамааты үчүн окуу-методикалык семинарлар өткөрүлөт.
Басып чыгаруу планы боюнча

“Экономика”, “Менеджмент”, “Социалдык

иш”, “Бизнес- информатика” багытында окуу-методикалык көрсөтмөлөр
жана сунуштар берилди.
Жогорку окуу жайлардын жана кафедралардын ортосундагы биргелешкен
окутуу

пландар,

программалар

студенттердин

ыкчам-терең

билим

алууларына мүмкүнчүлүк берет. Мындай ишти КЭФтин кафедралары 20202021 окуу жылынын башынан тарта ОшМУ, Ж.Баласагын атындагы КУУнун

ОшТУнун 580200 “Менеджмент”, «Экономика» багытында даярдоочулар
менен бирдикте иш алып барууда.
2021-2022-окуу жылына карата

факультеттин окутуучулары тарабынан

төмөнкү методикалык көрсөтмөлөр мерчемделген:


Абжамилова А.Ш.

540100 "Экономика" багыты боюнча окуп жаткан

студенттер үчүн "Маркетинг"окуу усулдук комплекси.


Арынова Н.С. 540200 "Социалдык иш" багыты боюнча «Экономика жана
эмгектин социологиясы» сабагынан окуу- усулдук комплекси.



Райымбаев Ч.К., Арынова Н.С. «Микроэкономика» сабагынан курстук
иштерди жасалгалоо жана аткаруунун жолдору, - деген аталыштагы окууусулдук колдонмо



Момунова А.Н. 540200 "Социалдык иш" багыты боюнча «Үй-бүлө таануу
жана гендердик саясат» деген аталыштагы окуу-усулдук комплекси.



Абдижапарова Э.А. 580200 «Менеджмент» багыты боюнча «Кызматташтык
баарлашуунун этикасы» аталышындагы окуу-уусулдук комплекси.



Сотволдиева М.М «Каржы жана насыя» профили боюнча «Баа жана баа
калыптануусу» сабагынан окуу-усулдук иштелмелер;



Муртазаев А.А. «Экономика» багыты боюнча «Ишкананын каржысы»
сабагынан окуу -усулдук иштелме.

ЭЛ АРАЛЫК КЫЗМАТТАШУУ

Каржы-экономика факультетинин эл аралык кызматташусунда үч
концептуалдуу суроолорду чечүүнү божомолдойт.


Кыргызстандын жана ынтымакташтык өлкөлөрдүн окуу жайлары

мнен илимий байланышты түзүү, чыңдоо, аларга жаш окутуучуларды
квалификациясын

жогорлатууга

жөнөтүү.

Илимий

китеп

каналарын

колдонуу жана илимий-усулдук чыгууларын түзүүдө аспиранттар менен
изденүүчүлөргө

илимий

жетекчилерди

табуу.

Аймактагы

жогорку

экономикалык билимдүү адистерди даярдоого карата эл аралык фонддор
менен катнаш түзүп, чет өлкөлүк инвестицияларды тартуу үчүн актуалдуу
программаларга долборлорду жазуу.


КИШнын арасында проферентация иштерин жүргүзүү менен чет

өлкөлүк жарандарды жогорку билим алууга тартуу үчүн ар түрдүү иш
чараларды түзүп, өнүктүрүү менен КӨЭУ каржы-экономика факультетинде
билим алуусуна, ал иштерди аткаруу үчүн КӨЭУ төмөнкү окуу жайлар менен
келишим түзгөн.
 Россия Социалдык мамлекеттик университети
 Ош мамлекеттик университети
 Ош технологиялык университети
 Баткен мамлекеттик университети
 Кыргыз улуттук университети
 Өзбекистан улуттук университети.,
 Ташкент мамлекеттик экономикалык университети.,
 Ташкент малекеттик юридикалык университети.,

ӨНДҮРҮШ МЕНЕН БАЙЛАНЫШ

Окуу пландагы оку-үйрөнүү,өндүрүштүк, мамлекеттик практикаларды
уюштуруу жана натыйжалуу өтүү үчүн КӨЭУнун практикаларды уюштуруу
адистери тарабынан банктар,

ишканалар, фирмалар, компаниялар,салык

жана каржы органдары, реаблитациялык борборлор, социалдык мекемелер
менен кызматташуу келишимдери түзүлгөн.
РСК банкы;
 АО “Кыргызстан банкы”;
 Ош шаардык мамлекеттик салык инспекциясы;
“Керемет” банкынын Ош шаардык филиалы;
 Айыл банкынын Ош шаардык филиалы
”Келечек” ЖЧК;
 Ош шаардык суу башкармалыгы;
 Ош шаарындагы №4 темир- бетон буюмдарды жасоо ишканасы;
 Калкка жылуулук камсыздоо муниципиалдык ишканасы.
Окуу пландын негизинде азыркы мезгилде 2 курстун студенттери окупүйрөнүү практикасын, ал эми 4-курстун студенттери өндүрүштүк жана
диплом алдындагы практикаларды өтүшөт. Ал практиканы уюштуруу үчүн
атайын конференция өткөрүлүп практикага жайгаштыруу, күндөлүктү
толтуруу боюнча өз кеңештерин берип жана практикалык базасында
дипломдук

иштин

темаларынын

негизинде

иштөө

тапшырмалар берилет.

АДИСТЕРДИН ТАЛАП КЫЛЫНУУСУ

бюнча

жекече

Учурда республика аймагында көптөгөн кичи чакан ишканалар,
фирмалар, компаниялар, акционердик коомдор иштешет. Аларга жогорку
билимдүү, рынок талаптарына ылайык жана компетентүү экономистерге
муктаж. Ошондой эле заман талабына ылайык жогорку билимдүү социалдык
иш адистери да бүгүнкү күндүн эң керектүү адистигине айланды. Дал ушул
адистер биздин факультетте даярдалат. Каржы-экономика факультетинин
бирден- бир милдети катары өзүнүн бүтүрүүчүлөрүнүнүн ишке жайгашуу
болуп эсетелинет.Окуу планында каралгандай адистерге өндүрүш жана
дипломдук практикалар каралган. Ал студенттин теориялык билимин
практикада колдонуп келечекте өз адистиги менен жумушка жайгашууда өз
ордун табууга багытталган.
Факультетте иш орундары камсыздоо боюнча бүтүрүүчүлөр менен иш
берүүчүлөрдүн жолуугушусун ар дайым уюштуруп келет. Экономикалык,
социалдык иш

профилдеги адистердин иштөөсү азыркы убакта өзүнүн

жыйынтыгын берүүдө.
МАДАНИЙ ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР
Факультетте окутуучулар студенттерге таалим тарбия иштерин жүргүзүү
менен бирге окуудагы ар түрдүү маселерерин чечүүгө жакындан жардам
берип келишет. Окуу келишимдик төлөмдөрүн төлөөдө да өзгөчө роль
ойногондугун таанууга болбос.
Биздин факультеттин студенттери окуу менен гана чектелбестен
окуудан сырткары ар кандай коомдук-маданий, тарбиялык иштер менен,
спорт менен алектенишет ага мисал катары ФКб-19 тайпасынын студенттери
Аскербек уулу Эрмек

Ош Мамлекеттик Университетинин жана Ош

Технологиялык Университетинин студенттери менен
районунда “Акыл-Ордо”

биргеликте Алай

интеллектуалдык-акыл таймаш оюнун өткөрүп

кайтышты.
Б. Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек эл аралык университети жана
Мирзо Улугбек атындагы Өзбекстан Улуттук университети менен түзүлгөн

эки тараптуу келишимдин
акысыз

уюштурулуп,

негизинде

окуу процесси жана жатаканасы

тышкы мобилдүүлүк боюнча

каржы-экономика

факультетинин «Экономика» багытынын «Бухгалтердик эсеп, анализ жана
аудит», «Каржы жана насыя» профилиндеги 3 студентибиз программа,
тажрыйба алмашуу максатында 20-ноябрдан 20-декабрга чейин

Ташкент

шаарына жөнөтүлдү.
Каржы-экономика факультетинин «Социалдык иш» багытынын СИ-18
тайпасынын

студенти

Жолболду

кызы

Гулжамалга

ден-соолугуна

байланыштуу ОшМУнун профилакториясына жатып дарыланууга жолдомо
берилди.
Факультеттин жаштар комитетинин төрайымы СИ-19 тайпасынын
студенткасы Абдыкадырова Айназик 2020-2021 -окуу жылында шаардын ишчараларына жана коомдук иштерге дилгирлүү катышкандыгы үчүн Ош
шаарынын Мэриясынын «Ардак грамотасы» менен сыйланды.
Факультетте окутуучулар студенттерге таалим тарбия иштерин жүргүзүү
менен бирге окуудагы ар түрдүү маселерерин чечүүгө жакындан жардам
берип келишет. Ар жума сайын куратордук сааттар уюштурулуп,

анда

саясий-экономикалык, социалдык маселелерди талкуулашып, студенттердин
дүйнөлүк көз караштарын калыптандырууда чоң салымдарын кошушууда.
Факультетте сессия учурунда “Ишеним кутучасы”, “Ишеним телефону”
тынымсыз иштеп турат. Андан сырткары студенттер кошуну башында
болгон алдынкы студенттерден турган комиссия түзүлүп коррупцияга каршы
көзөмөл иш чараларды жүргүзүшөт. Факультет мамлекеттик, шаардык жана
университеттик маданий иш чараларга активдүү катышышат.

МАТЕРАЛДЫК ТЕХНИКАЛЫК БАЗА.

Кыргыз-Ѳзбек Эл аралык университетинин 580100 “Экономика” багытында
бакалаврларды

жана

магистранттарды

даярдоону

каржы-экономика

факультетинин жана башка түзүмдөрдүн профессордук окутуучулук курамы
иш алып барат жана жалпы саны 25, анын ичинде: 4 илимдин доктору, 7
илимдин

кандидаттары,

доценттери.

Алардын

ичинен

бакалавриатты

тейлөөгө илимдин 3 кандидаты жана тажыйырбалуу улук окутуучулар
тартылган.

“Экономика”,

информатика”багытында

“Менеджмент”,
бакалаврларды

“Социалдык
даярдоодогу

иш”,

“Бизнес-

каржы-экономика

факультетинин профессордук-окутуучулук курамынын илимий деңгээли 57%
түзөт, ал эми ченем боюнча 40% сапаттык деңгээл белгиленген. Жалпысынан
профессордук-окутуучулук

курамдын

илимий

дареметинин

өнүгүү

тенденциясы байкалат.
Окуу планындагы гуманитардык, социалдык жана экономикалык сабактар
бѳлүгүн окутууга илимий даражалуу профессордук окутуучулар курамы
тартылган. Жогорудагы аталган окуу планын бөлүгүн 1 философия
илимдеринин

доктору

жана

филолгия

илимдеринин

3

кандидаты,

юридикалык илимдеринин 1 доктору окуу баяндамаларын ѳтүшѳт. Ал эми
“Математика жана табигый илимий” сабактар бѳлүгүн математика-физика
илимдеринин 1 доктору жана 2 кандидаты жана 2 улук окутуучу тейлешет.
Лекциялык жана практикалык сабактарды өткөрүү үчүн аудитория –
кабинеттердин саны толук жетиштүү. Лекциялар жана практикалык сабактар
үчүн аудиториялар 31 каана жана жалпысынан 11 950 м2 аянтты түзөт.
Каржы-экономика
технологиялык

факультетинин
жабдыктары

карамагындагы

бакалавриатты

техника

тейлөөгө

жана

төмөндөгүчө

бөлүштүрүлгөн: 1 инновацион-компьютердик борбор, 3 компьютердик класс,
4 интерактивдүү тактайча , 4 проектор, 7 принтер, 4 сканер, окуу
аудиторияларында

10

даана

видео

байкагычтар.

Андан

сырткары

факультеттин курамында “Инновациялык экономика” илим изилдѳѳ борбору
иштеп жаткандыгы аныкталды.

Практикаларды уюштуруу, стейкхолдерлер-ишканалар менен кызматташтык
жана келишимдерди түзүү боюнча факультетте атайын каана уюштурулуп,
практиканы жогорку сапатка келтирүү максатында анын жоопкерчилиги
өндүрүштө көп жылдык иш тажыйрыбасы бар адиске жүктөлгөндүгү
аныкталды.
Профилдердин окуу планына ылайык факультеттин карамагындагы окуу
жана илимий лабораториялык сабактарды, студенттердин өз алдынча билим
алуусун ишке ашыруу үчүн 62 орунга ылайыкташтырылган компьютердик
окуу усулдук залындагы мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалана алышат. Жалпылап
эсептегенде, бул багыттагы ар бир бакалаврларга туура келген окуу аянты
аттестациялык талаптарга жооп берет (1студент=10,7м2).
Сабактын окуу программасында милдеттүү катары көрсөтүлгөн окуу
адабияты менен студенттердин камсыздалышы ченемдик талаптарга жооп
берет жана мындан сырткары электрондук окуу куралдарынын саны жана
алардын мазмуну “Экономика”, “Менеджмент”, “Социалдык иш”, “Бизнесинформатика” багытында багытынын ар бир профили боюнча багыттык
компетентүүлүктү

калыптандырылышына

карата

коюлган

талаптарга

ылайыкташтырылган. Учурда факультеттин окуу-усулдук залы 16 500
нускадан ашуун окуу адабияттары менен камсыздалган жана алардын ичинен
5 900 нускасы 2018-жылдан кийин басмадан чыгарылгандар.
Окуу лабораторияларында компьютерлер, жабдуулар жана материалдар
жетишээрлик деңгээлде. Лабораториялык иштер кыргыз жана орус тилинде
жазылган окуу усулдук колдонмолор, баяндамалар, маалыматтар, окуу
китептери жана окутуучу компьютердик программалар менен камсыздалган.
Компьютердик класстар интернет тармагына туташтырылган.
Факультеттин студенттери үчүн университеттин студенттер үйүнѳн орун
каралган. Студенттер үйүндѳ жана окуу имаратында студенттик ашкана 150

адамдык орундукка ыӊгайлаштырылган, эс алуу, спорттук машыгуулары
жана сабактарга даярдануусу үчүн жетишээрлик шарттар түзүлгөн.
Факультетте ар түрдүү конкурстар, олимпиадалар, кечелер жана тарбиялык
сааттар уюштурулуп өткөрүлүп жаткандыгы тууралуу
маалыматтар иштеп чыгарылган иш-чаралардын пландарында, түзүлгѳн
протоколдордо

чагылдырылгандыгы

белгилүү

карамагындагы

“Гранит”

телестудиясы,

студенттердин

окуудагы

жетишкен

болду.

“Достук

Университеттин

планетасы”

гезити

ийгиликтерин,кѳйгѳйлѳрүн,жашоо-

тиричилигин чагылдырып,мезгил-мезгили менен тийиштүү маалыматтарды
университеттин сайтында жайгаштырып тургандыгын белгилейбиз.
Бүтүрүүчү кафедралар тарабынан университетте

“Экономика”,

“Менеджмент”, “Социалдык иш”, “Бизнес- информатика” багытындагы
бакалавр программалары боюнча окуу пландары түзүлүп, университеттин
Окумуштуулар кеңешинде бекитилген. Окуу планындагы дисциплиналардын
окуу программалары такталып, жаңыланып турат. Окуу планы жана
дисциплиналардын окуу программалары университетте

“Экономика”,

“Менеджмент”, “Социалдык иш”, “Бизнес- информатика”багытындагы жана
580100

“Бухгалтердик эсеп, талдоо жана аудит”, “Каржы жана насыя”,

“Экономика жана ишканадагы башкаруу”, “Салык жана салыкка тартуу”
профилдеринин бакалаврлар үчүн мамлекеттик кесиптик билим берүү
стандарттарынын

талаптарына

жооп

берет.

Окуу

планынын

жана

программалардын негизинде ар окуу жылында багыттын жумушчу окуу
планы

жана

дисциплиналардын

жумушчу

программалары

түзүлүп

колдонулат.
Университеттин китепканасында “Экономика”, “Менеджмент”, “Социалдык
иш”, “Бизнес- информатика” багытындагы профилдер боюнча бакалаврларды
даярдоого керектүү, жетиштүү сандагы окуу китептер менен камсыз болгон.
Акыркы жылдарда кыргыз тилиндеги жазылган окуу-усулдук адабияттар

менен

камсыздоо

максатында

бүтүрүүчү

кафедралардын

профессор-

окутуучулук жамааты тарабынан окуу куралдарын басмадан мамлекеттик
тилде чыгарууга жакшы аракеттер көрүлүүдө.
Замандын талабына ылайык окуу процессинин жана студенттер өз алдынча
билим алуусун жаңы окуу каражаттар менен камсыздоо багытында да бир
топ конкреттүү иштер аткарылган. Мисалы, кафедралардын бардык
практикалык сабактар үчүн окуу компьютерлери коюлуп, алар интернет
тармагына туташтырылган. Көптөгөн предметтер боюнча интерактивдүү
усул

менен

окутуу

компьютердик

программалар,

жана

видеодемонстрациялар сатылып алынып, сабак учурунда жана студенттердин
өз алдынча билим алуусунда кеңири пайдаланууда.
Жыйынтыктап

айтканда

Кыргыз-Ѳзбек

Эл

аралык

университетинде

“Экономика”, “Менеджмент”, “Социалдык иш”, “Бизнес- информатика”
багытындагы профилдер боюнча замандын талабына жооп берген жогорку
билимдүү

бакалаврларды

даярдоого

окуу-куралдары,

окуу-усулдук

адабияттары жетиштүү.
Окутуучулар

илимий-педагогикалык

чеберчиликтерин

өркүндөтүү

максатында илимий-усулдук семинарларга, конференцияларга катышып,
баяндама жасашат. Республикалык жана эл-аралык илимий журналдарга
жана

жыйнактарга

Университеттин

окутуучулардын

макалалары

“Илим.Билим.Техника.”

илимий

жарыяланып

турат.

журналы

РИНЦ

системасына киргизилген. Аталган журналда факультеттин профессордукокутуучулук жамаатынын илимий макалалардын жарыяланганына күбѳ
болдук.

Бириккен

кафедралардын

отурумунда

жана

“Инновациялык

экономика” илим изилдѳѳ борбору менен бирдикте акыркы 5 жылдын ичинде
2 доктордук жана 3 кандидаттык диссертациялар жакталып, Кыргыз
Республикасынын
бекитилген.

Жогорку

аттестациялоо

комиссиясы

тарабынан

Кыргыз Республикасында билим берүүнүн көп баскычтуу системасына өтүү
процесси жүрүп жаткандыгына, жогорку окуу жайларында экономика
боюнча жаңы талаптарга ылайык келүүчү окутуучуларга, билим берүүнүн
менеджерлерине болгон учурдагы муктаждыкты жана каржы-экономика,
башкаруу, эсеп жана отчеттуулук тармактарында компетенттүү кадрларды
даярдоону эске алганда Кыргыз-Ѳзбек Эл аралык университетиндеги
түзүлгөн

илимий-

педагогикалык,

окуу-усулдук

жана

материалдык-

техникалык база 580100 “Экономика”, “Менеджмент”, “Социалдык иш”,
“Бизнес- информатика”багытындагы профилдер боюнча күндүзгү жана
дистанттык технология менен сырттан окуу бөлүмүндө бакалаврларды
даярдоого мүмкүнчүлүгү жетет.

Каржы-экономика факультетинин 2021-2022 окуу жылына карата
окуу-лабораториялык жана материалдык-техникалык база.
№

1.

2.

3.

4.

5.

Кааналардын,
Аудиториялар
аудиториялардын
№
аталышы

Аянты
(м2)

Техникалык
каражаттар

Орун-н
саны

15

1-компьютер
1 принтер

10

«Экономика,
бухгалтердик эсеп
жана социалдык иш»
кафедрасы

№300 аудитория

«Социалдык иш»

№301 окуу
аудитория

36

«Инновациялык
экономика» ИИБ

№302 аудитория

15

«Акча жана акча
жүгүртүү»

№303 лекциялык

72

«Банк тутуму»

№ 304 окуу
аудитория

36

№ 305 аудитория

18

№306 окуу
аудитория

32

«Каржы жана
башкаруу» кафедрасы
7. “Салык жана салыкка
тартуу”
«Финансист»
8.
студенттердин
илимий ийрими
“Аудитор”
9.
студенттердин
илимий ийрими

6.

24

10

88

24
1 компьютер,
1 принтер

10
15

18

1 принтер

20

«Бухгалтердик эсеп
жана аудит»

№308
лекциялык.
аудитория

72

1
интерактив.доска
1 ноутбук
1 видеобайкагыч

88

11. “Социалдык изилдөө

№408 окуу
аудитория

30

1 шкаф

24

12.

№07 окуу
аудитория

32

1 шкаф

24

№413 окуу
аудитория

32

1 шкаф

24

10.

13.

жүргүзүү”
“Ишканалар
экономикасы жана
башкаруу”
“Инновациялык
менеджмент”

№ 302 “а”
аудитория

1интерактив.тактай
1 ноутбук
1 видеобайкагыч
1 компьютер
1 принтер.
1 ноутбук
1интерактив,
тактайча
1 ноутбук
1 видеобайкагыч

14.

Гуманитардык
сабактар каанасы

№410 окуу
аудитория

72

15.
Деканат

16.

«Менеджмент»

17.

«Экономика»

№309
аудитория
№310 окуу
аудитория
№311 окуу
аудитория

30/15/15

88
3 компьютер;
3 принтер;
1 видеокамера
2 телевизор,
2 DVD

30

10/5/2/

24

30

10 компьютер

12

18. Усулдук-окуу залы

№314 китепкана

72

10 компьютер

48

19. Компьютердик каана

№315

30

10 компьютер

12

20. Компьютердик каана

№313

30

10 компьютер

12

21.
Бардыгы

20-аудитория
(3. өндүрүштүк
аудитория, 4
лекциялык зал,
16 окуу-усулдук
аудитория)

732 м2

Каржы-экономика факультетинин деканы, э.и.к., профессор
Шакиев Ш.О._____________________
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Присутствовали:
/В
членов НТС, руководитель проекта по теме
«Эффективные методы инвестирования малого и среднего бизнеса в регионах
Кыргызстана» к.э.н., профессор Шакиев Ш.О. (Кыргызско - Узбекский
Международный университет им. Б. Сыдыкова)
Повестка дня:
1. «Эффективные методы инвестирования малого и среднего бизнеса в регионах
Кыргызстана» (заключительный) (2021 год). Договор № 31-21 от 22. 02. 2021 г.
Научный руководитель, к.э.н., профессор. Шакиев Ш.О.
ВЫСТУПИЛИ:
Председатель НТС

$.

___________

Поступил отчет о научно-исследовательской работе по теме «Эффективные методы
инвестирования малого и среднего бизнеса в регионах Кыргызстана» к.э.н.,
профессор Шакиев Ш.О. (заключительный) по теме: (2021 год). Договор №:31г21 от 22.
02. 2021 г. Научный руководитель, к.э.н., профессор Шакиев; Ш.О. Представим ему слово л
Отчет доложил Шакиев Ш.О. (15 мин.) Отчет сопровождался презентационными
слайдами. Шакиев Ш.О. в своем докладе отметил, что НИР была выполнена в
соответствии с календарным планом, в результате чего было:
■ раскрыта социально экономическая роль ЕЛЭС „ в . развитии и
совершенствовании внешнеэкономических связей и активизации инвестиций в малый и
средний бизнес в регионах страны;
61 выявлены
основные
стимулирующие
факторы
инвестирования
предпринимательской деятельности в условиях интеграции экономик стран в ЕАЭС;
■ разработаны рекомендации путей совершенствования
стимулирования
инвестиций в малый и средний бизнес региона.
Теоретические результаты могут быть использованы аспирантами и научными
работниками НИИ и вузов, занимающимися исследованиями в области экономики,.и
менеджмента.
Область применения стимулирование органами местной государственной власти
инвестирования малый средний бизнес.
Экономическая эффективность
В процессе исследования проанализирована и оценена тенденция развития малого
... i itjвитии .•
среднего бизнеса в регионах страны в условиях ЕАЭС. Преодоление современных
кризисных социально-экономических и торговых процессов в первую очередь зависит от
уровня самозанятости населения страны, а так же потенциала отраслей экономики страны.
Основу потенциала отраслей экономики составляет инвестиционный поток в. инновации,
который является важной предпосылкой развития Кыргызской Республики, поскольку

инновации, характеризуют интегральную способность максимально удовлетворять
потребности за счет эффективного использования имеющихся ресурсов. Осуществлена
оценка и анализ эффективности интеграционных процессов и
инвестирования
инновационных проектов в малом среднем бизнесе
Кроме того, результаты исследований опубликованы в научных статьях, в учебных и
справочных пособиях для использования специалистами различных отраслей экономики
в условиях ЕАЭС.
1- ж
_________________ Считаю, что настоящий отчет о НИОКР
освещает, о большом объеме научно-исследовательских работ, выполненных за год,
результаты которых действительно являются актуальными для региона страны, внедрение
предложений и рекомендация разработанных в результате научного исследования может
дать-положительный эффект на развитие экономики страны.
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1. Отчет о научно-исследовательской работе по теме
«Эффективныерйщетоды
инвестирования
малого и среднего бизнеса в
регионах Кыргызстана»
(заключительный) (2021 год). Договор № 31-21 от 22. 02. 2021 г. под научным
руководством, к.э.н., профессор Шакиева Ш.О. считать удовлетворительным. чк ' 1
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2. Результаты научно-исследовательской работы, по теме
«Эффективные методы
инвестирования малого и среднего бизнеса в регионах Кыргызстана» представить
на Экспертный совет Министерства образования и науки КР.
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Факультеттин түзүмү
Факультеттин окумуштуулар кеңеши
Декандын
күндүзгү окуу
бөлүмү жана
тарбия иштери
боюнча орун
басары

Факультеттин
деканы
Кесиптик
кошун

Усулчу
«Инновациялык
экономика»
ИИБ

Студенттик кошун

Окууусулдук
кеңеш

Факультеттин
кафедралары

«Экономика,бухгалтердик эсеп
жана социалдык иш» кафедрасы

Декандын
сырткы окуу
бөлүмү боюнча
декандын орун
басары

Окмуштуу катчы

Илимий
ийримдер

«Каржы жана башкаруу»
кафедрасы

Компьютердик
класс

