ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
УДК 378
А.М. Ташбаев - к. ф-м.н., доцент ОшТУ
A.M. Tashbaev- c.ph-m.s., associate professor OshTU
ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИНЕ 20 ЖЫЛ
Макалада факултеттин тузулушу, онугушу жана факультеттеги структуралык
озгортуп тузуулор, илимий кадрлардын даярдалышы жана бутуруучулор жонундо
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Факультеттин түзүлүшү жана 1992-2003- жылдары өнүгүшү
Ош технологиялык университети экономикалык адистиктерге абитуриенттерди кабыл
алууну биринчи жолу 1991-1992-окуу жылында баштаган. Бул мезгилде республиканын
түштүк региону үчүн инженердик жана экономикалык профилдеги жогорку
квалификациялуу адистерди даярдоону жакшыртуу максатында Фрунзе политехникалык
институтунун Оштогу филиалы, Кыргыз Республикасынын Президентинин 1990-жылдын
29-декабрындагы №ПЖ-29 жарлыгы менен, жаңы типтеги жогорку окуу жайга - Ош
технологиялык колледжине өзгөртүп түзүлгөн. Бул жарлыктын алкагында Кыргыз
ССРинин Министрлер Кеңешинин 1991-жылдын 21-январындагы №17- токтомуна ылайык
Колледжге биринчи жолу бюджеттик негизде күндүзгү бөлүмгө 250 жана сырткы бөлүмгө
250 студент кабыл алынып, анын ичинен экономикалык адистиктерге күндүзгү бөлүмгө 50
жана сырткы бөлүмгө 50 студент алынган. Бул чечим Колледждин алгачкы ректору, КРнын
илимине эмгек синирген ишмер, КР УИА мүчө-корр., э.и.д., профессор П.К. Купуевдин
республиканын түштүгүндө эн алгачкы экономисттерди даярдоо тууралуу демилгесинин
натыйжасы болгон. 1991-1992-окуу жылында күндүзгү жана сырткы бөлүмгө «Турмуштиричилик жана турак-жай- коммуналдык тейлөө менен шаар чарбасынын экономикасы
жана башкаруу» жана сырткы бөлүмгө «Өндүрүштү уюштуруу» адистиктери боюнча
болочок экономисттер биринчи жолу кабыл алынды. 1992-1993-окуу жылында
Кыргызстандын түштүгүндө алгачкы жолу «Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн
рыногундагы соодагерлик ишмердүүлүк-коммерческая деятельность на рынке товаров и
услуг (КДРТУ), ( кыскача «Коммерция») адистигине акы төлөө шартында (контракттык
негизде) адистерди даярдоо үчүн абитуриенттер кабыл алынган. Бул эл аралык билим берүү
мейкиндигинде практикаланып жүргөн тажрыйбаны Кыргызстанда кийрүүнүн эн алгачкы
кадамы эле. Факультет коммерциялык факультет деп аталып республиканын түштүгүндө
алгачкы экономика факультети негизделип, мындайча айтканда азыркы экономика жана
башкаруу факультетинин пайдубалы түптөлгөн.
1991- жылы март айында Ош технологиялык колледжинде өз алдынча
"Экономикалык теория жана маркетингдин негиздери” кафедрасы ( каф. башчысы КРнын
билим берүүсүнө эмгек синирген ишмер, э.и.д., профессор М.С.Осипов) уюшулган. Андан
кийин жаңы кафедралар түзүлүп, жогорку билим берүү адистиктеринин жаңы
классификаторуна (тизмесине) ылайык башка экономикалык адистиктерге студенттер кабыл
алына баштаган. Кийинчерээк «Экономика» кафедрасында аспирантура ачылып, учурда
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экономикалык багыттар боюнча кандидаттык диссертациялар даярдалып, илимий
изилдөөлөр улантылып келет.
1994-95- окуу жылында окуу жайда структуралык өзгөртүүлөр жүргүзүлүп,
«Коммерция» факультетине «Экономика-технологиялык» факультеттеги экономикалык
«Турмуш-тиричилик жана турак-жай- коммуналдык тейлөө менен шаар чарбасынын
экономикасы жана башкаруу» адистигин бириктируунун натыйжасында факультет
«Экономика – коммерциялык», 1995-96- жылы «Экономика жана башкаруу» факультети
деп аталган.
Факультетте 1994-95- окуу жылынан «Менеджмент», «Финансы жана кредит»,
«Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистиктерин күндүзгү жана сырттан, 1995-96- окуу
жылынан «Экономикадагы операцияларды изилдөө жана математикалык методдор»
адистиги боюнча күндүзгү, 1996-97- окуу жылынан «Мамлекеттик жана муниципалдык
башкаруу» адистиги боюнча күндүзгү жана сырткы формаларда, 1997-98-окуу жылында
«Дүйнөлүк экономика» адистигине күндүзгү бөлүмүнө студенттер кабыл алынып даярдоо
башталган.
Факультетти алгачкы бүтүрүүчүлөр 1995-96-окуу жылында 102 студент, анын ичинен 3
студент артыкчылык диплому менен «Турмуш-тиричилик жана турак-жай-коммуналдык
тейлөө менен шаар чарбасынын экономикасы жана башкаруу» жана «Өндүрүштү
уюштуруу» адистиктери боюнча аякташкан. 1998-99- окуу жылы «Бухгалтердик эсеп жана
аудит» адистиги боюнча биринчи 43 бүтүрүүчүлөр, ал эми 1999-2000-жылы «Финансы жана
кредит» адистиги боюнча күндүзгү бөлүмдө алгачкы 80, сырткы бөлүмдө 36,
«Экономикадагы операцияларды изилдөө жана математикалык методдор» адистиги боюнча
биринчи 11 бүтүрүүчү аякташкан. «Менеджмент» адистигин эн биринчи 23
бүтүрүүчүлөрүнө 1999-жылы июнь айында «Менеджер» квалификациясы берилген.
Факультеттеги адистиктерди даярдоо үчүн 1995- жана 2000-жылдары КРнын Билим
берүү жана илим министрлигинен лицензиялар алынып, факультет Ош ТУнун составында
1997-, 2002- жылдары Мамлекеттик аттестациядан өткөн жана Мамлекеттик аттестациялык
комиссиянын жогорку баасына ээ болуп, Республиканын түштүк регионуна жана коңшу
Республикалардын жакын жайгашкан областтарына экономикалык жана башкаруу
багытындагы кадрларды даярдоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн.
2. Факультеттеги структуралык өзгөрүүлөр
Факультетте 1994-95- окуу жылына чейин «Экономикалык теория жана маркетингдин
негиздери» кафедрасы гана болгон. 1994-95- окуу жылында факультетке жаны
экономикалык багыттагы адистерди кабыл алуунун негизинде жана «коммерция» адистигин
бүтүрүү максатында «Коммерциялык ишкердүүлүк жана бугалтердик эсеп» кафедрасы
уюшулуп, анын жетекчилигине Саиев Б.С. дайындалган. Ал эми жаны түзүлгөн
«Прикладдык математика» кафедрасын ф-м.и.к., доц. Джураев А.М. жетектеген.
1995-96- окуу жылында факультетке «Экономикадагы операцияларды изилдөө жана
математикалык методдор» адистигине студенттер кабыл алынган. 1997-98-окуу жылында
мурдагы «Экономикалык теория жана маркетингдин негиздери», «Коммерциялык
ишкердүүлүк жана бухгалтердик эсеп», «Прикладдык математика» кафедраларынын
негизинде «Экономика» (каф. башчысы э.и.к., доцент Максытов Т.М.), «Финансы жана
кредит» (каф. башчысы Саиев Б.,1997-2000, Зулпуева А.2000-2008,), «Бухгалтердик эсеп
жана аудит» (каф. башчысы Узенбаев Р.А.,1997-2003) , «Экономикадагы маалымат
системалары жана колдонмо математика» (каф. башчысы ф-м.и.к., доц. Джураев А.М.)
кафедралары уюштурулуп, алардын аттары жана иш аракеттери бул кафедраларда
бүтүрүлүп жаткан адистиктердин аталышына туура келтирилген.
1998-99- окуу жылында «Экономикадагы маалымат системалары жана колдонмо
математика» кафедрасы «Колдонмо математика» (каф. башчысы ф-м.и.к., доц. Джураев
А.М.) жана «Экономикадагы математикалык методдор» кафедраларына бөлүнгөн.
«Экономикадагы математикалык методдор » (2006-жылдан «Экономикадагы колдонмо
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информатика») кафедрасын 1998-жылдан 2000-жылга чейин ф.-м.и.к., доцент Култаев Т.Ч.
жетектеген. 2000-жылдан бүгүнкү күнгө чейин кафедраны ф.-м.и.к., доцент Артыков А.Ж.
жетектеп келүүдө.
3. Факультетте жогорку квалификалиялуу кадрларды даярдоо
1991-92-жылдары э.и.д., проф. М.С. Осипов жетектеген «Экономикалык теория жана
маркетингдин негиздери» кафедрасы факультетте жогорку квалификациялуу кадрларды
даярдоонун булагы болуп, кийинчерээк кафедра «Экономика» кафедрасы деп аталган жана
кафедраны э.и.к., доцент Максытов Т.М. (1992-2000), э.и.к. доц. Низамиев А. Г. (2000-02),
э.и.к., доцент Ташматова Г.Э. (2002-2009), э.и.к., доцент Токтобекова М. (2009-2013)
жетектеп келишкен. Азыркы күндө бул кафедра «Экономика жана бизнес» кафедрасы деп
аталып, аны э.и.к. доцент Жусупалиева А. жетектөөдө. Учурунда бул кафедра университетте
экономикалык багыттагы билим берүүнүн структурасын кенейтүүнүн негизи болуп, э.и.д.
проф. П.К. Купуевдин жана М.С. Осиповдун биргелешкен иш аракеттери жогорку
квалификациялуу кадрларды даярдоого шарт түзгөн. 1991-2003-жылдары факультетте
аталган окутуучулардан сырткары илимдин кандидаттары, доценттер Жаянбаев Ж.,
Алыбаева Г.Ж., Джураев А., Култаев Т., Артыков А.Ж., Эргешбаев У., Турдиев Т.,Узенбаев
Р., Зулпуева А., Аширбаева А., Ободоева К., жана тажрыйбалуу окутуучулар Саиев Б.,
Мырзаибраимов Р., Омошева Б., Исраилов Т., Осмоналиева Д., Койчубаева Ж., Дооронов Ж.,
Абдыкеримов А., Раев М.И., Кенешбаева З.М., Шарипбаев Б., Бектурова В., Чеканова С.,
Ишенбаева Ш., Баймуратов А., Сапарова Г., Зулпукаров Ж., Рысбакова А., Тиленова Д.,
Апиев Ж., Юсупов М., ж.б. үзүрлүү эмгектенишкен.
Ошол мезгилде эмгектенишкен бир топ окутуучулар, кандидаттык диссертацияларын
кафедрада, факультетте талкуудан өткөрүшүп түрдүү илимий мекемелерде ийгиликтүү
коргошкон. Атап өтсөк: Эргешбаев У.(1995), Узенбаев Р. (1998), Зулпуева А., Низамиев
А.,Ташматова Г.(1999), Турдиев Т. (2000), Кулуева Ч. (2001), Алайчиев Э. (2003),
Кедейбаева Ж., Максутов А., Каденова З. (2006), Токтобекова М., Атабеков А. (2007),
Кутманбекова А., Баймуратов А. (2009), Джоробаева М. (2010), Жусупалиева А., Абдиев М.
(2011), Зикираев М., Умаров С. (2013).
4. Факультет 2003-2013-жылдары
2003-04-окуу жылынын сентябрь айында, университеттин кадрларды даярдоодогу
негизги багытын эске алып, факультеттин аты Инженердик – экономикалык факультет
(ИЭФ) деп өзгөртүлгөн. Факультеттин деканы болуп сентябрь айында э.и.д., проф.
Абиджанов С.А. дайындалган. Ал эми ушул эле жылы октябрь айынан баштап, аны 2009жылдын январь айына чейин э.и.к., доц. Узенбаев Р.А. жетектеген.
Бул мезгилде факультеттеги озгортуулордун натыйжасында «Бухгалтердик эсеп жана
аудит» кафедрасын 2004-жылы э.и.к., доц. Макеева С., 2004-06- жылы э.и.к., доц. Ормонов
Н., 2006-08- жылдары э.и.д., проф. Абиджанов С.А., 2008-09-жылы э.и.к. Токтобекова М.
жетектеп келишти. 2009-жылдан бүгүнкү күнгө кафедра башчысы болуп э.и.к., доцент
Узенбаев Р.А. эмгектенүүдө.
«Финансы жана кредит» кафедрасына 2009-жылга чейин э.и.к. доцент Зулпуева
А.башчы болуп, андан бери кафедраны э.и.к. доцент Кутманбекова жетектип келуудо.
Факультетте «Башкаруу» кафедрасы 2004-жылы билим берүү стандарттарына ылайык
студенттердин адистештирилишине байланыштуу «Бизнес жана менеджмент» кафедрасы
деп аталып, кафедра башчысы болуп коомдук ишмер, э.и.к., профессор Закиров А.З.
дайындалат. 2005-жылдын 19-июлунда «Бизнес жана менеджмент» кафедрасынын
базасында «Туризм жана менеджмент» кафедрасы түзүлгөн. 2005-2008-жылдары кафедрага
г.и.к., доцент Алайчиев Э.К. жетекчилик кылган. Кафедраны 2009-жылдан ушул мезгилге
чейин э.и.к., доцент Атабеков А.К. жетектеп келүүдө.
«Тармактык экономика жана бизнес» кафедрасы Ош ТУнун ректорунун 2008-жылдын
5-февралындагы № 09-04/49 буйругу менен факультеттеги кафедралардан окуу
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жүктөмдөрүн бөлүп алуудан жана экономика багытындагы магистрлерди даярдоону
көзөмөлдөө максаты менен түзүлгөн. Кафедраны 2008-13- жылдары э.и.д., профессор
Абиджанов С.А. жетектеп келген.
2009- жылы ИЭФтин жана «Мамлекеттик башкаруу жана эл аралык мамилелер»
факультетиндеги «Туризм жана менеджмент» кафедрасы жана ал кафедрадагы
адистиктердин негизинде кайра эки экономикалык: Инженердик – экономикалык (ИЭ) жана
Бухгалтердик эсеп, менеджмент жана туризм (БЭМжТ) факультеттери уюшулган. 2013жылдын апрель айына чейин ИЭФ ти э.и.к., доц. Зулпуева А.М., ал эми БЭМжТ факультетин
э.и.к., доц. Ташматова Г.Э. жетектеп келишти. ИЭФке «Финансы жана кредит»
(каф.башчысы э.и.к. Кутманбекова А.), «Экономикадагы колдонмо информатика»
(каф.башчысы ф.м.и.к., доц. Артыков А.) жана «Экономика» (каф.башчысы э.и.к.
Токтобекова М.) кафедралары жана ал кафедраларга караштуу адистиктер бекитилип, ал эми
БЭМжТ факультетине «Бухгалтердик эсеп жана аудит» (каф.башчысы э.и.к., доц.Узенбаев
Р.) «Туризм жана менеджмент» (каф.башчысы э.и.к., Атабеков А.) жана «Тармактык
экономика» (каф.башчысы э.ид., проф. Абиджанов С.) кафедралары бекитилип жана бул
кафедралардагы тиешелүү адистиктер даярдалды.
5. Факультет бүгүнкү күндө
Экономика жана башкаруу факультети (ЭБФ) – бүгүнкү күндө бакалаврларды жана
адистерди даярдоонун жалпы системасына интеграцияланган Ош ТУнун эң ири бөлүмү.
ЭБФ ОшТУнун структурасын оптималдоо максатында 2013-жылдын 22-апрелиндеги
Окумуштуулар кенешинин чечиминин негизинде жана 2013-жылдын 23-апрелиндеги
ректордун № 09-04/89 “Ош ТУнун структурасын оптималдаштыруу жөнүндөгү” буйругуна
ылайык ИЭФ жана БЭМжТ факультеттерин бириктирүүнүн натыйжасында түзүлдү. Ошол
эле буйрук менен ЭБФ факультетине жоюлган “Башкаруу жана эл аралык мамилелер”
факультетинин лицензиялары токтотулган «Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу» ,
«Эл аралык мамилелер” адистиктеринин жана жаныдан кабыл алынган «Бизнести
башкаруу» бакалавриатынын 1-курсунун студенттери менен кошо “Мамлекеттик башкаруу
жана эл аралык мамилелер” (МБжЭМ) кафедрасы өткөрүлүп берилди.
Экономика жана башкаруу факультети экономика жана башкаруу тармагында
адистерди, бакалаврларды жана магистрлерди фундаменталдык жана профессионалдык
даярдоону камсыздап, илим-изилдөө ишмердүүлүгү менен алектенүү тажрыйбасын,
ошондой эле жигердүү турмуштук позицияны калыптандырууга жана өнүктүрүүгө шарт
түзөт, Кыргызстандын билим берүү, илим жана маданият системасынын эң мыкты
салттарын сактоого жана өркүндөтүүгө умтулат. Факультет студенттердин билимдерин
үзгүлтүксүз жаңылоого, интеллектуалдык потенциалын жогорулатууга, бийик мораль менен
ыймандуулукка умтулуусун калыптандырат жана колдойт. Факультет кеңири спектрдеги
билим берүү жана илимий кызматтарды көрсөтөт, бүтүрүүчүлөр, жумуш берүүчүлөр,
керектөөчүлөр, республикадагы ЖОЖдор, окуу жана илимий борборлор, бийлик органдары
жана коомчулук менен тыгыз байланышып турат.
6. Факультеттин миссиясы:
 экономика жана башкаруу тармагында жогорку квалификациялуу бакалаврларды,
магистрлерди жана адистерди даярдоо;
 экономика жана башкаруу, менеджмент, колдонмо информатика, ишкердик жана
бизнес тармактарында билимдерди жайылтуу жана өнүктүрүү;
 аймактык жана дүйнөлүк коомчулукта лидер боло ала тургандай инсандарды
калыптандыруу;
 инвестициялык, коммерциялык, өкмөттүк жана коммерциялык эмес уюмдарга
кесиптик кызматтарды көрсөтүү;
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 Кыргызстандын жарандык жана адамгерчилик сапаттары бийик болгон татыктуу
жаранын тарбиялоо
г) Факультеттин девизи:
“Сапат, атаандаштыкка жарамдуулук жана кесиптик компетенттүүлүк”
д) Факультеттин максаты:
Экономика жана башкаруу тармагында адистерди даярдоонун, кайра даярдоонун жана
квалификацияны жогорулатуунун Кыргызстандын түштүк аймагында лидер, республикада
алдынкы жана эл аралык коомчулукта атаандаштык жарамдуулугу жогору билим берүү
жана илимий-изилдөө борбору катары таанылуу
е) Факультеттин баалуулуктары
 Студент жаштар, алардын артыкчылыктары жана ар түрдүүлүгү, приоритеттери жана
ишеними;
 Окутуучулардын жана кызматкерлердин компетенттүү жана жогорку
квалификациялуу жамааты;
 Жогорку моралдык-этикалык нормалар;
 Ачык жана ишенимдүү өнөктөштүк мамилелер
ж) Факультеттин иштөө принциптери
 фундаменталдуулук;
 сапат жана жанычылдык,
 кесиптик багыттуулук;
 окутуунун, изилдөөнүн жана тарбия берүүнүн биримдиги;
 академиялык эркиндик жана академиялык чынчылдык;
 билим берүү менен илимдин үзгүлтүксүздүгү жана эриш-аркактыгы;
 регионалдык, европалык жана дүйнөлүк билим берүү коомчулугуна интеграциялануу.
7. Факультеттин кадрдык курамы тууралуу маалымат
Факультеттин 6 кафедрасында: «Финансы жана кредит» (каф.башчысы э.и.к., доц.
Кутманбекова А.), «Бухгалтердик эсеп жана аудит», (каф.башчысы э.и.к., доц. Узенбаев Р.)
«Экономикадагы колдонмо информатика» (каф.башчысы ф.м.и.к., доц. Артыков А.),
«Туризм жана менеджмент» (каф.башчысы э.и.к., доц. Атабеков А.), «Экономика»
(каф.башчысы э.и.к. Жусупалиева А.Т.) жана «Мамлекеттик башкаруу жана эл аралык
мамилелер» (каф.башчысы ф.и.к., доц. Кедейбаева Ж.) толук штаттык кызматта 60 тан
ашуун окутуучулар эмгектенет. Алардын ичинен 1 э.и.д., профессор - Абиджанов С.А.; 11
э.и.к. - Зулпуева А.М., Баймуратов А.А., Кутманбекова А.А., Зикираев М.Т., Узенбаев Р.А.,
Ташматова Г.Э., Рыскулбеков И.А., Абдиев М.Ж., Умаров С.Т., Жусупалиева А.Т., Атабеков
А.А.; 2 ф-м.и.к - Ташбаев А.М., Артыков А.Ж.; 1 ф.и.к. - Кедейбаева Ж., жана 17
факультеттин профили боюнча экономиканын магистрлери: Омошева Б., Эргешбаева А.,
Батаев Б., Моминова Л., Артыкбаева С., Усанова Ж., Парпиева Ф., Пак Е., Алишева П.,
Астанова С., Жусупова Г., Караева З., Самиева К., Орозмаматова Ж., Керимбаева Т.,
Мазирбаев К., Бекмуратова А. жана 3 мамлекеттик башкаруунун магистрлери
Кожомбердиева Н., Маметова Г., Орозалиева А. ж.б. бар. Ээлеген кызматтары боюнча 3
профессор, 14 доцент, 15 ага окутуучулар жана 25 окутуучу окуу процессин алып
барышууда. Профессордук-окутуучулук курамдын дээрлик бардык мүчөлөрү негизинен
кафедралардын профилине ылайык базалык жогорку билимге ээ. Окутуучулар Усанова Ж.,
Хамзаева А., Самиева К., Алишева П., Макыев Т., Батаев Б., Маатова З. аспирантуранын
сырттан окуу формасында, Тарыкчыев З. күндүзгү окуу формасында окуп жатышат. Мындан
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сырткары окуу процессине толук эмес штаттык бирдикте а.ч.и.д., проф. Шамшиев Б.Н.,
т.и.к., доц. Марасулова Н. жана башкалар тартылган.
11. Факультеттин бүтүрүүчүлөрү жөнүндө маалымат, 1996-2013-жж.
Факультет уюшулгандан (1993-ж.) бүгүнкү күнгө чейин (2013-ж.) күндүзгү бөлүмдө
3081, ал эми сырткы бөлүмдө 2653, жалпы 5734 студенттер бүтүрүшкөн. Адистиктер боюнча
тактап айтканда: «Коммерция» адистиги боюнча – 146 , «Турмуш-тиричилик жана туракжай- коммуналдык тейлөө менен шаар чарбасынын экономикасы жана башкаруу»– 315,
«Өндүрүштү уюштуруу»- 65, «Менеджмент» – 521, «Бухгалтердик эсеп жана аудит» - 1512,
«Финансы жана кредит»- 2098, «Экономикадагы математикалык методдор» – 192,
«Ишканалардын экономикасы жана башкаруу»- 62, «Экономикадагы колдонмо
информатика» – 125, «Дүйнөлүк экономика» – 90, «Мамлекеттик жана муниципиалдык
башкаруу» – 455, «Эл аралык мамилелер» - 205 студенттер аякташты.
Факультеттин «Бухгалтердик эсеп жана аудит», «Финансы жана кредит»
кафедраларынын базасында 1999- жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин кадрларды кайра
даярдоонун негизинде «Бухгалтердик эсеп жана аудит» адистиги боюнча - 410, «Финансы
жана кредит»- 719 кызматкерлер өндүрүштөн ажыратылбастан өз билимдерин
өркүндөтүшүп, экономикалык жогорку билимдүү дипломдорго ээ болушкан.
Факультеттин бүтүрүүчүлөрү экономиканын түрдүү тармактарында, банктарда , салык
инспекцияларында, айыл өкмөттөрүндө, шаардык жана муниципиалдык структураларда,
кредиттик жана каржылоочу компанияларда, жогорку жана орто окуу жайларда, түрдүү
менчиктеги ишканалардын бухгалтерияларында, мамлекеттик жана коммерциялык
кызматтарда, бизнес жана ишкердүүлүк чөйрөлөрдө, Жогорку кенеште, Өкмөттө,
министирликтердин структураларында, алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө, саясат
мейкиндигинде ж.б. тармактарда ийгиликтүү эмгектенишүүдө.
Экономика жана башкаруу факультети өзүнүн 20 жылдык мааракесин мыкты
материалдык-информациялык база, жогорку квалификациялуу профессордук-окутуучулук
курам, эн жакшы- сапаттуу билимдерге умтулган студенттер жана республиканын
экономикасына чон салым кошуп келе жаткан татыктуу, компетенттүү бүтүрүүчүлөр менен
белгилеп турушат.
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