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 ЖҮНІСОВ Бауыржан Арыстанұлы 1958 жылы 5 

тамызда Ақтӛбе облысы Қобда ауданы Пятигорка 

ауылында мұғалім отбасында дүниеге келген. 1965-

1973 жылдары Қаратал сегіз жылдық мектебін, 1975 

жылы Алматы қаласындағы №12 орта мектепті 

тәмамдаған. 1980 жылы Алматы халық 

шаруашылығы институтын (қазіргі Нархоз 

университеті) аяқтаған соң, аталған институттың 

«Халық шаруашылығын жоспарлау» кафедрасына 

тағлымгер-зерттеуші қызметіне қабылданды.  

1981 жылдың мамыр айында Кеңес Әскерінің 

қатарына шақырылып, 1982 жылдың қараша айында КОКП мүшелігіне 

қабылданды. Әскери борышын ӛтеп болған соң,  Алматы халық шаруашылығы 

институтының «Халық шаруашылығын жоспарлау» кафедрасында кіші ғылыми 

қызметкер ретінде жұмысын жалғастырды. 1983-86 жылдары аталмыш 

институттың  аспирантурасында  оқып, әрі қарай «Халық шаруашылығын 

жоспарлау» кафедрасында оқытушы қызметін жағастырды.  

1988 жылдың ақпан айында «Қазақстандағы шағын және орта қалалардың 

дамуын жоспарлауды жетілдіру (Ақтӛбе қаласы бойынша)" тақырыбында 

кандидаттық диссертациясын сәтті қорғап, 1988 жылы ҚазКСР-ның  Жоғары 

және орта арнайы білім беру Министрлігінің жолдамасымен  Ақтӛбе 

педагогикалық институтының «КОКП тарихы және саяси экономия» 

кафедрасына аға оқытушысы ретінде жіберілді.  

1994-96 жылдары  Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе университетінің физика-

математика факультеті деканының орынбасары қызметін атқарды. 1996 

жылдың ақпан айынан бастап кафедраны қайта ұйымдастыруға байланысты 

«Экономика және менеджмент» кафедрасының доценті қызметіне ауысты. 

1997-99 жылдары Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе университеті экономика 

факультетінің деканы қызметін атқарды. 1999 жылдың  қыркүйек айында 

«Менеджмент» кафедрасының қалыптасуына байланысты  аталмыш 

кафедраның меңгерушісі болып тағайындалды. 

2000 жылы оқу үдерісінде ғылыми-әдістемелік және ұйымдастырушылық 

кӛмек кӛрсету мақсатында  Батыс-Қазақстан экономика және қаржы 

институтына жаңадан құрылған «Халықаралық экономика» кафедрасын 

басқаруға шақырылды.  2000-01 жылдары  С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе 

университетінің «Халықаралық экономика және ақпараттық жүйелер» 

факультетінің деканы болып тағайындалды. 



2001 жылдың қыркүйек айынан бастап Қ.Жұбанов атындағы АМУ-нің 

«Басқару және кәсіпкерлік» кафедрасына доцент ретінде қайтадан шақырылып, 

2004 жылдың қыркүйек айынан  кафедраның профессоры болып жұмыс істеді. 

2005-08 жылдары Қ.Жұбанов атындағы АМУ-нің «Экономикалық теория» 

кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды. 2008-14 жылдары Қ.Жұбанов 

атындағы АМУ-нің экономика факультетінің деканы қызметін атқарды.  

2014-16 жылдары  Қ.Жұбанов атындағы АМУ-нің  экономика және құқық 

институтының ғылыми жұмыстар және халықаралық қатынастар жӛніндегі 

директордың орындасары қызметін атқарды. 2017 жылы Қ.Жұбанов атындағы 

АӚМУ-нің  Бас ғылыми хатшысы болып жұмыс жасады. Қазіргі уақытта 

Қ.Жұбанов атындағы АӚМУ-нің  «Мемлекеттік басқару және маркетинг» 

кафедрасының профессоры болып қызмет етуде.  

Жемісті ғылыми-педагогикалық қызметі үшін ҚР Министрлер Кабинеті 

жанындағы Жоғары аттестациялық комиссияның шешімімен оған «Экономика» 

мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы (1993), Қ.Жұбанов атындағы 

Ақтӛбе мемлекеттік университетінің Ғылыми кеңесінің шешімімен профессор 

академиялық атағы (2004) берілді. 2002 жылы Халықаралық Ақпараттандыру 

Академиясының корреспондент-мүшесі болып, ал 2015 жылдан бастап 

толыққанды мүшесі (академик) болып қабылданды. 

Б.А.Жүнісов бірқатар оқу-әдістемелік  жұмыстар жариялаған, оның ішінде  

«Нарықтық экономика негіздері» (1994),  

«Основы экономической теории» (1995),  

«Государственное регулирование региональной экономики» (1996),  

«Аграрный сектор рынка: проблемы и перспективы развития» (1998),  

«Теоретическая экономика» (1998),   

«Жалпы экономикалық теория» (2004),  

«Основы менеджмента» (2005),  

«Менеджмент негіздері» (2005),  

«Экономикалық ілімдер тарихы» (2006),  

«Макроэкономика» (2010)  

«Общая экономическая теория» (2013),  



«Экономиканы мемлекеттік реттеу» (2014)  атты оқулықтары мен оқу 

құралдары оқу үдерісінде қолданылып келеді. Сонымен қатар профессор 

Б.А.Жүнісовтың 200-астам ғылыми еңбектері бар, ол «Қазақстанда кіші және 

орта қалаларда ӛнеркәсіпті дамыту және орналастыру» (Алматы: «Ғылым», 

1988) ғылыми монографиясы авторларының бірі болып табылады.  

Оның бастамасымен таяу және алыс шетелдердің экономист-ғалымдарының 

қатысуымен бірнеше халықаралық  және республикалық конференциялар 

ӛткізілді. Қазан, Уфа, Орынбор, Ташкент, Нӛкіс, Астана, Алматы, Ақтӛбе, 

Қарағанды, Шымкент, Қостанай, Кӛкшетау, Орал, Тараз, Атырау, Түркістан 

қалаларында ӛткен республикалық және халықаралық конференцияларда 

баяндама жасады.  

Оқу үдерісін жетілдіру мен педагогикалық шеберлік деңгейін жоғарылату 

мақсатында жүйелі түрде жұмыс жасауда. «Әлеуметтік  ғылымдар, экономика 

және бизнес» мамандық топтары бойынша Нархоз университетіндегі 

Республикалық оқу-әдістемелік Кеңестің мүшесі болды. 2014 жылы Синьцзян 

қаржы-экономикалық университеті мен Шанхай экономика және қаржы 

университетінде тағлымдамадан ӛтті.  

Б.А.Жүнісов белсенді азаматтық ұстанымымен ерекшеленеді, университет, қала 

және облыс кӛлемінде қоғамдық шараларға белсене ат салысады. Ақтӛбе 

қаласы әкімшілігі жанындағы ақпараттық-насихаттау тобының мүшесі болып 

табылады, Ақтӛбе облысы бойынша еңбек ұжымдарында Елбасы 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан  халқына Жолдауын және «Рухани Жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласын түсіндіру мақсатында бірнеше баяндамалар жасады.  

ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен «Қазақстан Республикасы 

тәуелсіздігінің 20 жылдығы» мерекелік медалімен және 1986 жылы ӛткен 

желтоқсан оқиғасына қатысушы ретінде аталған оқиғаның 30 жылдығына 

арналған естелік медалімен марапатталды. 2015 жылы ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың сенімді ӛкіліне кандидат болды. Ақтӛбе облысы жастарын 

патриоттық тәрбиелеуге ат салысқаны үшін білім беру және ғылыми 

қызметкерлерінің облыстық кәсіподақ комитетінің құрмет грамотасының 

иегері.  

Профессор Б.А.Жүнісов Қ.Жұбанов атындағы Ақтӛбе ӛңірлік мемлекеттік 

университетінің экономика және құқық факультетінің негізін салушылардың 

бірі. Бүгінгі таңда ұзақ жылдық ӛзінің ғылыми-педагогикалық және ӛмірлік 

тәжірибесін жас оқытушылармен, магистранттармен және студенттермен 

бӛлісіп келеді. Оның жетекшілігімен 20-дан астам магистрлік диссертациялар 

қорғалды. 



ЖУНУСОВ Бауыржан Арыстанович родился 5 

августа 1958 года в поселке Пятигорка Хобдинского 

района Актюбинской области в семье сельского 

учителя. В 1965-1973 годы учился в Караталской 

восьмилетней  школе. В 1975 году окончил  СШ №12 г. 

Алматы. После окончания в 1980 году Алматинского 

института народного хозяйства (ныне Университет 

Нархоз) был принят на должность стажера-

исследователя кафедры «Планирование народного 

хозяйства» вышеназванного института. 

В мае 1981 года был призван в ряды Советской Армии, где в ноябре 1982 года 

вступил в члены КПСС. После окончания службы продолжил работать на 

кафедре «Планирование народного хозяйства» Алматинского института 

народного хозяйства в качестве младшего научного сотрудника. В 1983-1986 

годы учился в очной аспирантуре АИНХ и продолжил работу преподавателем 

кафедры «Планирование народного хозяйства»  в 1986-1988 годы. В феврале 

1988 года защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Совершенствование 

планирования развития малых и средних городов Казахстана (на примере 

Актюбинской области)». После успешной защиты кандидатской диссертации  в  

1988 году по направлению Министерства высшего и среднего специального 

образования КазССР был перераспределен в Актюбинский педагогический 

институт в качестве старшего преподавателя кафедры «Политэкономии и 

истории КПСС».  

  С сентября 1994 года по январь 1996 года работал заместителем декана 

физико-математического факультета Актюбинского университета им. 

К.Жубанова.  В  феврале 1996г. связи с реорганизацией кафедры  перевелся на 

должность доцента кафедры «Экономики и менеджмента». В 1997-1999 годы 

работал деканом экономического факультета Актюбинского университета им. 

К.Жубанова. В связи с созданием новой кафедры «Менеджмент» в  сентябре 

1999 года назначается  заведующим кафедрой  Актюбинского университета им. 

К.Жубанова.  

В целях оказания научно-методической и организационной помощи в учебном 

процессе в 2000 году Жунусов Б.А. приглашен на заведование вновь созданной 

кафедры «Международной экономики» Западно-Казахстанского института 

экономики и финансов. В 2000-2001 годы работал деканом факультета 

международной экономики и информационных систем Актюбинского 

университета им. С.Байшева. 



В сентябре 2001 года Жунусов Б.А. вновь приглашается на кафедру 

«Управление и предпринимательства» Актюбинского государственного 

университета им. К.Жубанова в качестве доцента, а затем с сентября 2004 года 

работал профессором кафедры. С февраля 2005 года по август 2008 года 

работал заведующим кафедрой «Экономическая теория» АГУ им. К.Жубанова. 

С сентября 2008 года по август 2014 года работал деканом экономического 

факультета АГУ им. К.Жубанова.  В 2014-2016 годы работал заместителем 

директора по научной работе и международным связям Института экономики и 

права Актюбинского регионального государственного университета им. 

К.Жубанова. В 2017 году работал главным ученым секретарем АРГУ 

им.К.Жубанова. В настоящее время работает профессором кафедры 

«Государственное управление и маркетинг» АРГУ им. К.Жубанова.  

За успешную научно-педагогическую деятельность ему присвоено ученое 

звание доцента ВАК РК (1993г.), академическое звание профессора 

Актюбинского государственного университета им. К.Жубанова (2004г.). В 2002 

году избран членом-корреспондентом, а в 2015 году действительным членом 

(академиком) Международной Академии информатизации. 

Жунусов Б.А. опубликовал целый ряд учебно-методических  работ, в том числе 

учебники и учебные пособия:  

«Нарықтық экономика негіздері» (1994г.),  

«Основы экономической теории» (1995г.),  

«Теоретическая экономика» (1998г.),  

«Жалпы экономикалық теория» (2004г.),  

«Общая экономическая теория» (2004г.),  

«Менеджмент негіздері» (2004г.),  

«Основы менеджмента» (2004г.),  

«Экономикалық ілімдер тарихы»(2006г.),  

«Макроэкономика» (2010г.),  

«Общая экономическая теория» (2013г.),  

«Государственное регулирование экономики» (2014г.).  



Все учебники и учебные пособия пользуются большим спросом среди 

преподавателей, студентов и научной общественности. Является соавтором 

научной монографии «Развитие и размещение промышленности в малых и 

средних городах Казахстана» - Алма-Ата, Изд. «Наука», 1988г. 

Профессор Жунусов Б.А. является автором более 200 научных работ. Под его 

инициативой проведены ряд республиканских и международных конференций, 

где принимали участие известные ученые-экономисты ближнего и дальнего 

зарубежья. Он выступал с докладами на республиканских и международных 

конференциях, проведенных в городах Казань, Уфа, Оренбург, Ташкент, Нукус, 

Астана, Алматы, Актобе, Караганда, Шымкент, Костанай, Кокшетау, Уральск, 

Тараз, Атырау, Туркестан.  

Систематически работает над совершенствованием учебного процесса и 

повышением уровня педагогического мастерства. Являлся членом учебно-

методического совета по группам специальностей  «Социальные науки, 

экономика и бизнес» Республиканского учебно-методического совета (РУМС) 

при Университете Нархоз. В 2014 году прошел зарубежную стажировку в 

Шанхайском университете финансов и экономики и Синьцзянском финансово-

экономический университете. 

Жунусов Б.А. отличается активной гражданской позицией, участвует в 

общественной жизни университета, города и области. Является членом 

информационно-пропагандистских групп при акиме г. Актобе, выступал с 

докладами в трудовых коллективах Актюбинской областипо разъяснению 

Послания Президента Назарбаева Н.А. народу Казахстана и программной 

статьи «Рухани Жаңғыру». 

Указом Президента РК Н.Назарбаева награжден юбилейной медалью «20 лет 

независимости Республики Казахстан» и памятной медалью по случаю 30 летия 

декабрьских событий 1986 года, как его участнику. В 2015 году являлся 

доверенным лицом кандидата в Президенты РК Н.Назарбаева. Имеет почетную 

грамоту областного комитета профсоюза  работников образования за 

патриотическое воспитание молодежи Актюбинской области. 

Профессор Жунусов Б.А. стоял у истоков создания факультета экономики и 

права Актюбинского регионально государственного университета им. 

К.Жубанова. Сегодня передает свой большой научно-педагогический и 

жизненный опыт молодым преподавателям, магистрантам и студентам. Под его 

научным руководством защищено более 20 магистерских диссертаций.  
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