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1.1. Фаннинг объекти. Индустриал 
иқтисодиётнинг таърифи 

• Ҳар қандай фан ўзининг ўрганиш объектига эга 
бўлади. Шундай объектнинг бўлиши у ёки бу 
фаннинг дунёга келиши, шаклланиши ва 
ривожланишининг муҳим шартидир. 
“Индустриал иқтисодиёт” фани ҳам ўз 
объектига эга. Унинг объекти саноат ва 
қурилиш соҳалари ҳисобланади (ТН-1). Шу 
боис фанни мазмунан ва таркибан икки қисмга 
ажратиб ўрганамиз: биринчиси – саноат 
иқтисодиёти; иккинчиси – қурилиш 
иқтисодиёти. 
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• Индустриал жамият – бу жамиятнинг 
шундай турики, унда ижтимоий-иқтисодий 
тараққиётда табиий ресурсларни қазиб 
олиш ва қайта ишлаш, ҳамда саноат катта 
қиймат улушига эгадир (ТН-2). Индустриал 
жамият саноат инқилоби натижасида юзага 
келади. (ТН-3) 

4 



• Индустриал тараққиёт кўпроқ завод ва 
фабрикаларни очиш ва ишга тушуришга ҳаракат 
қилиш билан характерланади. Мамлакатда 
“фабрика ишлаб чиқариши”ни кенгайиб бориши 
учун давлат экологик стандартларга амал 
қилинишига беэътибор бўлади. Саноат корхоналари 
– асосан энергия сиғими юқори ва ўз фаолияти учун 
катта моддий харажатларни талаб этади. Бунинг 
натижасида атмосферага зарарли чиқиндилар 
чиқарилиши ва сув ҳавзаларини ифлосланиши 
юзага келади. Ёмон экологик ҳолат – индустриал 
иқтисодий моделнинг асосий йўлдоши 
ҳисобланади. 
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Индустриал цивилизацияни вужудга келиши саноатда 
ва бошқа тармоқларда йирик машина ишлаб 
чиқарилишини яратилиши билан боғлиқ мураккаб 
жараёндир. Бунда жами ишлаб чиқариш 
ҳажминининг асосий улуши саноатга тўғри келади. 
Шаҳар аҳолисининг улуши ортиб боради (ТН-4). 
Мамлакат экспортида саноат маҳсулотларининг улуши 
кўп бўлса, импортда қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ва 
хом ашё улуши кўп бўлади. Индустриал 
иқтисодиётнинг характерли белгилари - меҳнат 
унумдорлигининг юқорилиги ва ишлаб чиқаришнинг 
ўсиш суръатларини юқорилиги. (ТН-5,6) 
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1.2. Фаннинг предмети ва бошқа 
фанлар билан боғлиқлиги 

• Ишлаб чиқариш ва бозорни оқилона ташкил этиш, 
уларнинг самарадорлигини, натижалилигини оширмоқ 
учун жамиятнинг умумий иқтисодий қонунларини 
билиш, хўжаликка раҳбарлик қилишнинг илмий 
асосларини чуқур эгаллаш зарур. 

• Иқтисодиёт соҳасида рўй бераётган барча 
воқеликлардан хабардор бўлиш, уларнинг моҳияти ва 
аҳамиятини тўғри тушуниш, иқтисодий муаммоларни 
оқилона ҳал этиш корхоналар, фирмалар, тармоқлар ва 
комплекслар олдида турган вазифаларни ўз вақтида 
амалга ошириш учун иқтисодий билимлар билан 
қуролланмоқ, уларни чуқур эгалламоқ керак. Бундай 
билимларни бизга иқтисодий фанлар тизими ўргатади 
(схема). 
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Иқтисодий фанлар тизими 

 

Тармоқ иқтисодий 

фанлари 

Саноат 

иқтисодиёти 

Қишлоқ хўжалиги 

иқтисодиёти 

Қурилиш 

иқтисодиёти 

Транспорт 

иқтисодиёти 

Соф иқтисодий 

фанлар 

Сиёсий иқтисод 

Иқтисодий тарих 

Иқтисодий 

таълимотлар тарихи 

Иқтисодиёт назарияси 

Экономикс ва янги махсус 

фундаментал фанлар 

мажмуаси 

Макроиқтисодиёт 

Микроиқтисодиёт 

Жаҳон иқтисодиёти 

Туризм иқтисодиёти 

Корхона иқтисодиёти 

Функционал 

тармоқлараро 

фанлар 

Молия ва кредит 

Статистика 

Иқтисодий  

статистика 

Бухгалтерия ҳисоби 

ва аудит 

Меҳнат 

иқтисодиёти ва 

социологияси 

Менежмент 

Маркетинг 
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• Иқтисодий фанларни шартли равишда икки 
гуруҳга бўлиш мумкин. Биринчи – 
Умумиқтисодий фанлар, яъни иқтисодни 
яхлит ўрганувчи фанлар. Иккинчи – Хусусий 
иқтисодий фанлар, яъни иқтисоднинг у ёки бу 
соҳасини, ёхуд корхона (фирма) иқтисодини 
ўрганувчи фанлар. Биринчи гуруҳга энг аввало 
“Иқтисодий назария“ фани киради. Унинг ўзи 
ўз номи билан бошқа фанлардан ажралиб 
туради ва умум иқтисодга назарий жиҳатдан 
ёндошади, унга хос қонун ва қоидаларни 
ўрганади. 
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Иқтисодиёт назарияси – инсонларнинг ишлаб 
чиқариш муносабатларини ишлаб чиқарувчи кучлар 
билан ўзаро алоҳида ўрганувчи фандир. Бу фан 
кишилик жамияти тараққиётининг турли 
босқичларида моддий неъматлар ишлаб чиқариш, 
тақсимлаш ва истеъмол қилишни бошқариш 
қонунларини, шунингдек, улардан амалий фаолиятда 
фойдаланиш йўлларини ўрганади. Лекин иқтисодий 
назария халқ хўжалигининг айрим тармоқлари ва 
тармоқлараро комплексларида иқтисодий 
қонунларнинг намоён бўлиш, рўй бериш шаклларини 
ва хусусиятларини ўрганмайди. Бу билан конкрет, 
аниқ иқтисодий фанлар шуғулланади.  
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• Ана шундай фанлардан бири “Индустриал 
иқтисодиёт” фани ҳисобланади. Бу фан жамиятнинг 
иқтисодий қонунлари ва зарурий қоидалари саноат 
ва унинг тармоқлари, ҳамда қурилиш соҳасида 
намоён бўлишини, рўй беришини, тузилмавий 
ўзгаришларнинг “фалсафасини“, бошқаришнинг 
илмий асосларини, режалаштириш ва 
прогнозлашнинг методологияси ва методикасини, 
фан-техника тараққиётининг асосий йўналишлари, 
саноат ресурсларининг моҳияти, аҳамияти ва 
турлари ҳамда улардан фойдаланишни яхшилаш 
шарт-шароитлари ва саноатнинг бошқа қатор 
муаммоларини ўрганади. 
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• “Индустриал иқтисодиёт” фани бир қатор 
иқтисодий фанлар билан чамбарчас 
боғланган. Улар жумласига Экономикс, 
Иқтисодий назария, Макро ва 
Микроиқтисодиёт, Статистика, айниқса 
Иқтисодий статистика, Меҳнат иқтисоди, 
Маркетинг, Менежмент, Бухгалтерия 
ҳисоби ва аудит, Молия-кредит ва Бозор 
иқтисодиёти ва бошқа бир қатор фанлар 
киради. 
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• “Индустриал иқтисодиёт” курси “Корхона 
иқтисоди“ фани билан чамбарчас 
боғлиқдир. Бундай боғлиқлик саноат ва 
унинг алоҳида тармоқларининг моддий-
техника ва меҳнат салоҳиятидан тўла-тўкис 
фойдаланиш имкониятларини қидириб 
топиш учун меҳнат жамоасига иқтисодий 
таъсир кўрсатишнинг янгидан-янги 
усулларини топишда маҳорат ва ишнинг 
кўзини билишга ёрдам беради. 
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• Иқтисодий ҳаёт жараёнлари ва ҳодисаларини 
ўрганиш даражаси нуқтаи назаридан, одатга кўра, 
макроиқтисод ва микроиқтисодни фарқлайдилар. 

• «Макроиқтисодиёт» фани иқтисодни бир бутун 
сифатида қарайди ва умумий (мажмуий) талаб ва 
таклифнинг, миллий даромад ва ялпи миллий 
маҳсулотнинг шаклланиш жараёнларини тадқиқ 
этади, ҳукумат бюджет сиёсатининг иқтисодий 
ўсишига, инфляция ва ишсизлик даражасига 
таъсирини таҳлил этади. Бошқача айтганда, бу фан 
макроиқтисодий жараёнларни давлат томонидан 
тартибга солиш муаммоларини ўрганади ва 
ўргатади. 
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• «Микроиқтисодиёт» фани ишлаб чиқариш тармоғи ва 
корхона, товар ва молия бозорлари, банклар, турли 
фирмалар, уй хўжалиги каби алоҳида субъектлар ва 
тузилмаларнинг феъл – атворини тадқиқ этади. У 
алоҳида товарларнинг ишлаб чиқариш ҳажми ва уларга 
баҳо қандай белгиланишини, солиқлар ва бошқа 
тўловларнинг аҳоли жамғармаларига қандай таъсир 
этишини ўрганади. 

• “Индустриал иқтисодиёт” фани «Менежмент» фани 
билан ҳам бевосита боғлиқдир. Чунки саноат 
бошқарувининг муҳим муаммолари менежмент 
назарияси ва амалиёти асосида ўз ечимини топиши 
мумкин.  

15 



• «Менежмент» фани – бу бошқарувчига танловни 
тўғри амалга ошириш ва ишчан қарорни қабул 
килишни ўргатувчи фандир. Унинг асосий мақсади 
бозор муносабатлари шароитида барча бўғинларда 
ишлай оладиган юқори малакали бошқарувчиларни 
тайёрлашдан иборат.  

• Бу фаннинг муҳим муаммоларини ўрганишда халқ 
хўжалигида техника ва технология тараққиётининг 
йўлларини белгилаб берадиган фанларнинг 
хулосаларидан ҳам кенг фойдаланиш ғоят 
зарурдир. 
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• Шундай қилиб “Индустриал иқтисодиёт” 
фанининг предмети деганда жамиятнинг 
объектив иқтисодий қонунлари ва зарурий 
қоидаларининг шу соҳада намоён бўлиш 
шаклларини, саноат маҳсулоти ишлаб 
чиқариш жараёнида жонли ва буюмлашган 
меҳнатнинг энг оптимал харажатлари 
асосида энг яхши натижаларга эришишни 
таъминлаб берадиган шарт-шароитлар ва 
омилларни ўрганиш тушунилади. 
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1.3. Фаннинг ўрганиш 
методологияси ва усуллари 

• Илм-фан методологияси дейилганда, уни билиш ва 
ўрганиш фаолиятининг шакллари ва усуллари 
мажмуаси тушунилади. Шу фан бўйича масалани 
ўртага ташлаш, тадқиқот мавзуси ва илмий 
назарияни шакллантириш, шунингдек, аниқланган 
натижанинг ҳақиқийлиги, яъни ўрганилаётган 
объектга мувофиқлиги жиҳатидан текшириш 
методологияни қўллашнинг энг муҳим томони 
ҳисобланади. Демак, методология – бу тадқиқот 
ёки билиш, англаш йўли, воқеликни амалий ва 
назарий ўзлаштириш усуллари мажмуасидир. 
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• “Индустриал иқтисодиёт” фанининг 
назарий, методологик асосини саноатнинг 
вужудга келиши ва ривожланиш 
муаммолари бўйича ҳозирги назария, ўзбек 
эли ва хорижий мамлакатлар 
иқтисодчиларининг илмий асарлари, 
Ўзбекистон Давлатининг қонун-қоидалари, 
Республика Президентининг фармонлари 
ташкил этади. 
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• Иқтисодиётнинг етакчи соҳалари бўлган 
саноат ва қурилишда рўй берадиган барча 
ҳодиса ва ўзгаришларни тадқиқ этиш 
анчагина мураккаб жараёндир. У жонли 
мушоҳададан абстракт тафаккурга ва ундан 
амалиётга, яъни – ҳақиқатни билишнинг, 
объектив реалликни тан олишнинг 
диалектик йўлидан фойдаланишни тақозо 
этади.  
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• Бундай услубий ёндашиш саноат, қурилиш, унинг 
тармоқлари ва ирмоқлари ҳамда корхоналарида 
рўй берадиган ҳодисалар, воқеликлар ва иқтисодий 
жараёнларнинг ўзаро боғлиқлигини, уларнинг 
узлуксиз ҳаракати, тараққиёт ва ўзгариши, миқдор 
кўрсаткичдан сифат кўрсаткичга ўтиши, вақт ва 
фазода ривожланишини англаб олишга ёрдам 
беради. 

• Диалектика усули муаммолар ўрганилаётган 
омиллар, шарт-шароитларнинг намоён бўлиши ва 
юз бериши, зиддиятларга, қарама-қаршиликларга 
бой эканлигини инобатга олишни тақозо этади.  
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• “Индустриал иқтисодиёт” фани ва илмининг 
барча муаммоларини ўрганишда унга тарихий 
ёндашиш керак. Айниқса гуманитар фанлар 
масаласида энг ишонарли нарса – бу асосий 
тарихий боғланишни унутмасликдир. Ҳар бир 
масалага тарихдаги маълум ҳодиса қандай 
пайдо бўлганлиги, бу ҳодиса ўз 
ривожланишида қандай босқичлардан 
ўтганлиги нуқтаи назаридан қараб ана шу 
ривожланиш, тараққиёт қандай бўлиб рўй 
берганлигига эътибор қаратиш зарур. 
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• “Индустриал иқтисодиёт” фанининг энг муҳим 
муаммоларини ўрганишда қуйидаги бир қатор 
аниқ усуллардан фойдаланилади. Булар 
жумласига мушоҳада, абстракт тафаккур, 
индукция ва дедукция, анализ ва синтез, 
монографик усул, статистик усуллар (сифат ва 
миқдор, индекс, гуруҳлаш, баланслик ва у 
билан боғлиқ бўлган норматив усул, 
эҳтимоллар), иқтисодий математик 
моделлаштириш, оптималлаштириш, 
мувозанатни аниқлаш, “ақлий ҳужум», 
тажрибавий усуллар киради. 
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• Бозор иқтисодига ўтиш туфайли саноат 
тараққиётига муносабат бутунлай ўзгарди, 
яъни тузилмавий ўзгаришларнинг аҳамияти 
ҳамда раҳбарлик қилишнинг иқтисодий ва 
маънавий, психологик роли сезиларли 
даражада ошди. Шу сабабли саноат ишлаб 
чиқаришнинг тараққиёт тенденциясини, 
ривожланган даврнинг ўзига хос, ўзига 
мослигини ҳисобга олган ҳолда у ёки бу 
омиллар, шарт-шароитлар аҳамиятини ва 
ролини динамикада ҳисобга олиш керак 
бўлади.  
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• “Индустриал иқтисодиёт” фанининг барча 
масалаларини юқорида келтирилган ва 
бошқа бир қатор усуллар ёрдамида 
ўрганиш, таҳлил қилиш бу фанни 
ўрганувчиларнинг ва унинг муаммолари 
ечимини ҳал этувчиларнинг билиш ва 
илмий салоҳиятини кучайтиради, ақлий 
заковатини бойитади. 
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1.4. Фаннинг бозор иқтисодиёти шароитига ва 
ислоҳотлар талабига хос ва мос вазифалари 

• Ҳар қандай фан каби “Индустриал 
иқтисодиёт” фани ҳам энг аввало, билиш 
вазифасини бажаради. Унинг асосий 
вазифаси талабани саноат ва қурилиш 
соҳасига тааллуқли иқтисодий билим ва 
кўникма билан қуроллантиришдан 
иборатдир. 
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• Бу фан, биринчидан, иқтисодиётнинг саноат ва қурилиш 
соҳаларидаги сир-асрорларини билиб олишга; 
иккинчидан, бу тармоқ иқтисодиётида қўлланиладиган 
барча иқтисодий тушунчаларни тавсифлашга, улар реал 
иқтисодий воқеликнинг илмий инъикоси, ифода 
этилиши эканлигини билиб олишга ёрдам беради; 
учинчидан, ишлаб чиқариш санъатини эгаллаш бўйича 
билим ва кўникма беради. Демак, “Индустриал 
иқтисодиёт”нинг билиш, назарий вазифалари билан 
унинг амалий вазифалари ҳам мавжуддир. Шу туфайли 
ҳар бир иқтисодчи мавжуд иқтисодий кўрсаткичларнинг 
моҳияти ва аҳамиятини яхши тушуниши, уларни тўғри 
ҳисоблаш ва аниқлашни билиши, улар динамикасидан 
тегишли хулоса чиқариши керак бўлади. 
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• Ҳар қандай билим ҳам, ҳатто жамият 
ҳаётининг чуқур негизларига кириб борувчи 
илм ҳам ўз-ўзидан қимматли бўлмай, балки 
ҳаракат учун қўлланма бўлиб, жамиятни 
тубдан ўзгартиришнинг амалий мақсадларига 
хизмат қилганлиги учун қимматлидир. Шу 
сабабли “Индустриал иқтисодиёт” ҳам 
фундаментал фанлар қаторидан ўрин олиб, 
иқтисодий тараққиётнинг муҳим қонун-
қоидаларидан саноат ва қурилиш соҳаларида 
фойдаланиш йўлларини кўрсатиб беради. 
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“Индустриал иқтисодиёт” фанининг муҳим 
вазифаларидан бири – бу методологик вазифадир. 
“Индустриал иқтисодиёт” иқтисодий фанлар 
мажмуида алоҳида ўрин эгаллайди, чунки барча 
иқтисодий методологик масалаларнинг илмий ва 
амалий талқини, энг аввало, саноат ва қурилиш 
соҳаларида амалга оширилади. Билимнинг турли 
тармоқлари чегарасида туташган бир қатор фанлар, 
хусусан, микро ва макроиқтисод, маркетинг ва 
менежмент, статистика назарияси, бухгалтерия ҳисоби 
ва аудит, молия ва кредит фанлари индустриал 
иқтисодиёт билан чамбарчас боғлиқ.  
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• Бу фанлар тадқиқот ёки билиш, англаш йўлини 
шакллантириш жараёнида “Индустриал 
иқтисодиёт” фанининг тажрибасига суянади 
ва тарихий нуқтаи назардан ёндашади. 

• Бу фаннинг вазифалари Республикада амалга 
оширилаётан ижтимоий-иқтисодий 
тараққиётнинг объектив шароитлари, 
Ўзбекистон Давлати иқтисодий сиёсатининг 
асосий йўналишлари ва бу ерда амалга 
оширилаётган ислоҳотларнинг моҳияти, 
аҳамияти ва мазмуни билан белгиланади. 
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Улардан энг муҳимлари 
қуйидагилардан иборат: 

• мустақил ва қудратли давлат иқтисодий сиёсатининг моҳияти ва 
мақсадини тушунган ҳолда саноат ишлаб чиқариши ҳамда унинг 
бўғинларида бу сиёсатни амалга оширишнинг йўл-йўриқларини тўла 
англаш; 

• саноат ишлаб чиқаришининг ва қурилишнинг ҳолати ва ривожланиш 
хусусиятларини ўрганиш, таҳлил этиш ва унинг истиқболини 
белгилашни фикрлаш; 

• саноат ишлаб чиқаришини ва қурилишни ташкил этиш, бошқариш, 
самарадорлигини оширишнинг илмий ва амалий асосларини аниқлаш 
бўйича билим ва кўникма бериш; 

• саноат ва қурилиш ресурслари, ишлаб чиқариш фондлари ва 
қувватларидан бекаму кўст, оқилона фойдаланиш; 

• фан-техника тараққиётининг иқтисодий аҳамияти ва моҳиятини 
таҳлил этиш, саноат маҳсулотларининг сифати ва унинг 
рақобатбардошлигини таъминлаш, ишлаб чиқаришнинг 
фойдалилигини кучайтириш санъатини эгаллашга ёрдам берадиган 
билим ва кўникма бериш.  
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• Шу билан бирга бу фаннинг вазифаси саноат 
соҳасида ташқи иқтисодий фаолият моҳиятини, 
аҳамияти ва мазмуни ҳамда саноат ишлаб 
чиқариши ва қурилиш бўйича ўзаро ҳамкорлик ва 
иқтисодий интеграциянинг ролини тушунтириб 
беришдан ҳам иборат. 

• Фаннинг яна бир вазифаси – бу саноат 
маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун сарфланган 
харажатлар тизими, маҳсулот таннархи, 
нархларнинг шаклланиши, рентабеллик, саноат ва 
қурилишни молиялаш ва кредитлаш масалалари 
тўғрисидаги билим ва кўникмалар билан 
ўқувчиларни қуроллантиришдир. 
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