
Экономикалық білімнің қара шаңырағына 70 жыл 

 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ – қазақтың рухани мәдениетін айрықша сатыға көтерген, 

білім мен ғылым саласында небір айтулы алыптарды шығарган қара шаңырақ. Университет 

осыдан 85 жыл бұрын қазақ халқының жаппай білім алуға көшкен кезінде, 

интелегенциясының қалыптаса бастаған тұсында ашылып, қоғамның рухани мазмұнын 

дүниетанымын өзгертуге теңдесі жоқ үлес қосып білім мен ғылымды ұштастырудың дәстүрін 

жалғастыра отырып, заман талабына сай жаңартып келе жатқан оқу ордасы. 

Университетімізде дәріс оқып, өшпес өнеге қалдырған Қазақстанның ғылымы мен 

мәдениетінің майталмандары Қаныш Сәтпаев, Мұхтар Әуезов, Әлкей Марғұлан, Ермұхан 

Бекмаханов, Ақай Нүсіпбеков, Батырбек Берімжанов, Ағын Қасымжанов, Зейнолла Қабдолов, 

Өмірзақ Сұлтанғазин, Яхия Әубәкіров, Дмитрий Сокольский т.б. – біздің мақтанышымыз. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

университет ұжымына зор сенім артып, әлемдік 200 үздік университеттердің тобына ену 

жөніндегі тапсырмасын орындауда жемісті еңбек етіп, нәтижесінде бүгінгі күні әлемнің ең 

үздік оқу орындарының арасында 220-шы орынға ие болды. ТМД мемлекеттерінде мұндай 

дәрежеге әзірге тек әл-Фараби атындағы ҚазҰУ мен М.Ломоносов атындағы ММУ ғана қол 

жеткізіп отыр. 

Университеттегі әрбір жетістік – ауқымды құрылымдық жаңғыртулар мен айрықша 

инфрақұрылымның қарқынды дамуына бағдарланған ұйымдастырудың тиімді әдістерін 

жүргізудің нәтижесіндегі ұжымның елеулі еңбегінің жемісі. Университетімізде басқарудың 

нәтижеге бағытталған үлгісі енгізіліп, соның аясында үлкен табыстарға қол жеткіздік. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің алға қойған миссиясы – кадр 

потенциалын құрып, отандық және шетелдік еңбек нарығында бәсекелестікке қабілетті 

жоғары білікті мамандар дайындау. Осы асқақ жауапкершілікті орындауда қара шаңырақтың 

әр кафедрасының мүшелері, оқытушы профессорлар құрылымы, басшылық, тіпті студенттер 

ел болып еңбектеніп, жұдырық болып жұмылып күш жұмсауда. Бұл үрдісте ерекше орыны 

бар, экономика саласына заманауи талаптарға сай білікті экономистер даярлауда Экономика 

және бизнес Жоғары мектебінің алатын орны ерекше. Экономика және бизнес Жоғары мектебі 

ҚазҰУ-нің байырғы бөлімшелерінің бірі болып табылады. Университеттің экономикалық 

факультеті 1949 жылы ашылған. Содан бері факультет құрылымы бірнеше рет өзгерді. 1963 

жылы университеттің экономикалық факультеті және оның базасы негізінде Алматы халық 

шаруашылығы институты (қазіргі Т.Рысқұлов атындағы Нархоз Университеті) ашылумен 

сапалық және сандық тұрғыда елеулі өзгерістер болды. Сол кездегі С.М. Киров атындағы 

ҚазМУ еншісінде Қазақстан және Орта Азиялық аймақтың жоғары оқу орындары мен 

ғылыми-зерттеу орталықтары үшін саяси экономия мамандарын даярлау қалды. 

1968-2001 жылдар арасында факультетте бірнеше құрылымдық өзгерістер болды. 2001 

жылы қыркүйекте ҚазҰУ  Ғылыми кеңесінің шешімімен сол кездегі Экономика және құқық 

институты Заң факультеті мен Экономика және бизнес факультетіне бөлінді. Экономика және 

бизнес факультетінің деканы болып э.ғ.д., профессор Елемесов Р.Е. тағайындалды. 

1998-2001 жылдары еліміздегі қаржы-несие жүйесінің заманауи талаптарға сай 

дамуына байланысты, осы салаға жаңа үлгідегі мамандар даярлау қажеттілігі туындады. Осы 

орайда 2001 жылдың сәуір айында  Қазақ Ұлттық Университетінде жаңадан  “Қаржы және 

аудит”  кафедрасы ашылды. Жаңа кафедраны басқару маған жүктелді. Қаржы-несие, есеп 

және аудит мамандықтарына деген сұраныс осы уақытта өте жоғары болды. Бір ғана мысал: 

егер 2001 жылы  “Қаржы және аудит” кафедрасының штаты 11 бірлік болса, үш жылдан соң 

яғни 2004 жылы 48 бірлікке жетті. Студенттер санының көбейуі, білім беру сапасын әлемдік 

деңгейге көтеру талаптары, жұмыс берушілердің сұранысын т.б. іске асыру мақсатында 

аталмыш кафедралар мамандыққа сай - «Қаржы» және «Есеп және аудит» деп екі кафедраға 

(2004-2005 оқу жылы) бөлінді. 



2005-2008 оқу жылында факультетімізді э.ғ.д., профессор Е.Б. Жатқанбаев, 2008 

жылдың  12 мамырынан бастап э.ғ.д., профессор Б.М. Мухамедиев, ал 2009 жылдың ақпан 

айынан 2017 жылдың  қыркүйегіне дейін Б.Ж.  Ермекбаева басқарды.  

Экономика және бизнес факультеті 2010 жылдың шілдесінен бастап Экономика және 

бизнес Жоғары мектебі болып өзгерді. Бұл өзгеріске себеп – осы мезгілге дейінгі біз танысқан 

шет елдік озық университеттердің экономистерді даярлаудағы озық тәжірибелері. 

Нәтижесінде оқу бағдарламалары, оқу жоспарлары мен ғылыми зерттеу жұмыстары жаңа 

талаптарға сай өзгертілді, оқу жүйесіне әлемдік стандарттар енгізілді. Экономика және бизнес 

Жоғары мектебінің университет тарихы мен қазіргі дамуында өз орны бар. Олар оқытудың 

машықтық және модульдік қағидалары, пәнаралық және мәселеге бағытталған оқыту 

біліктілік құзіреттілік қағидасы.  

Экономика және бизнес жоғары мектебі ҚазҰУ-дің ірі құрылымдық бөлімшесі және 

Қазақстанның экономикалық ғылымының педагогикалық, ғылыми-зерттеу орталығы болып 

табылады. Экономика және бизнес Жоғары мектебін бүгінгі таңда іскер ұйымдастырушы, 

экономика ғылымының докторы, профессор  Р.К. Сағиева басқарады.  

Толық циклді жоғары дәрежелі бакалавриат, магистратура, PhD докторантура оқу 

бағдарламалары бойынша мамандар дайындайтын бұл мектепте төрт ірі кафедра  қызмет 

атқарады: «Экономика», «Қаржы», «Есеп және аудит», «Менеджмент және маркетинг».  

Экономиканың түрлі салалары бойынша «Инновациялық кәсіпкерлік», «Есеп, аудит 

және талдаудағы инновациялық құзіреттілік», «Техникалық-экономикалық дәлелдеу және 

жобаларды басқару», «Ислам қаржысы», «Биржалық трейдинг» тәрізді  орталықтар қосымша 

білім беру мақсатында жемісті қызмет етуде.  2016 оқу жылынан бастап халықаралық МВА 

білім бағдарламасы енгізілді.  Бүгінгі заманауи талаптар ең алдымен білікті маманды көбірек 

бағалайды. Кәсіби шеберлігі жоғары маман дайындау – біздің басты міндетіміз. Сондықтан 

болашақта еліміздің ірге тасын ұстайтын ұрпақ даярлаудағы жоғары жауапкершілікті жақсы 

түсінеміз. Университеттің «ұраны» – барлығы жастар үшін, барлығы ел болашағы үшін.   

Елбасы  Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы дала ұлағаттары» атты еңбегінде  «Елімізде бойына 

ата-бабамыздың ел мен жерге деген сүйіспеншілік қасиеті дарыған, егемен елге аянбай қызмет 

ететін, ой-өрісі кең, алғыр да жүректі, сауатты да саламатты азаматтар қажет» делінген.  

Осындай жас толқынды тәрбиелеу мен білім беру ісін толығымен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, 

оның ішінде университеттің ірі құрылымы Экономика және бизнес Жоғары мектебінен таба 

аласыз.  

Университетіміздің 85 жылдық, Экономика және бизнес Жоғары  мектебінің 70 

жылдық мерейтойларымен университет ұжымын, студенттер қауымын, түлектерін құттықтай 

отырып, игілік, береке, еліміздің дамуы мен өркендеуі жолында ірі жетістіктерге жетуіне 

тілектестігімді білдіргім келеді. 

Ермекбаева Б.Ж.,  

э.ғ.к., «Қаржы» кафедрасының профессор м.а., 

Экономика және бизнес Жоғары мектебінің 2009-2017 ж.ж. деканы 

 


