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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі 

міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    негізінде 

бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (367 қосымша ). ҚР Білім және 

ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен өзгертулер 

енгізілген.   

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының шешімімен 

БЕКІТІЛДІ. 
 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы типтік 

бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом им. 

аль-Фараби. 

 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 года № 343 

(Приложение 367).   Внесены изменения приказом Министра образования и науки 

РК от 5 июля 2016  № 425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 

2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 
 

 

 

@ КазНУ им. аль-Фараби, 2017 
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ХҚӨМ 7201 – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАРДЫҢ ӨЗЕКТІ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Байзақова Қ.Е. – тарих ғылымдарының докторы, Халықаралық қатынастар 

және әлемдік экономика кафедрасының профессоры  

Исова Л.Т. – тарих ғылымдарының кандидаты, Халықаралық қатынастар 

және әлемдік экономика кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Нурша А.К. – тарих ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы 

Тұңғыш Президенті жанындағы Қордың әлемдік экономика және саясат  

Институты  сыртқы саясат бойынша жобаларының үйлестірушісі 

Мақашева К.Н. – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

  

«Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері» курсы  «6D020200 – 

халықаралық қатынастар» (ғылыми-педагогикалық бағыт) мамандығы бойынша   

докторанттарға білім беру дайындығының міндетті компоненті болып табылады. 

Курс бағдарламасы «6D020200 – халықаралық қатынастар» мамандығының 

мемлекеттік білім беру стандартының типтік оқу жоспарына сәйкес 

құрастырылды. Осы курс докторанттың болмысында қазіргі әлемдік саясат 

детрминанттары жөніндегі, халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері 

жөніндегі  білім жүйелілігін қалыптастырады.  

 Жаңа әлемдік тәртіптің түзілуі ақуалындағы шынайы полиорталықтық 

бастамалары, жаһандану жағдайында жүзеге асып жатқан негізгі тұжырымдарды, 

үдерістерді сараптай алуды талап етеді, сонымен қатар курс халықаралық 

қатынастардың өзекті мәселелеріне жүйелі көзқарас жинақтауға негіз жасайды. 

Біліктіліктер (оқу нәтижесі): 
«Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері» курсын  меңгеру 

нәтижесіне докторант: 

Білуі тиісті:    

- жаһандану жағдайындағы халықаралық қатынастардың негізгі 

мәселелерінің эволюциясын;  

- халықаралық қатынастардың даму заңдылықтарын;  

-қазіргі әлемдік саясат детерминаттарын;  
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- қазіргі әлемдік үдерістерді реттеу механизмдерін; 

-  халықаралық қатынастар жүйесіндегі негізгі акторлардың рөлін. 

Қолдана білуі тиісті:  
- халықаралық қатынастардың дамуын болжау және талдаудағы 

тұжырымдар мен қазіргі теорияларының әдіснамасын; 

- халықаралық сахнадағы негізгі геосаяси өзгерістердің сараптамасын; 

- халықаралық және сыртқы саяси оқиғаларды болжаудың ғылыми 

сараптамалық қорытындыларын.  

Дағдысының болуы тиісті: 
- зерттеу жұмыстарында жалпығылыми әдістерді қолдану;  

- ғылыми белсенділік сараптамасын жасау; 

- халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінің даму динамикасының дара 

сараптамасын қолдану;   

- халықаралық қатынастардың өзекті мәселелерінде әдіснамалық тәсілдерін 

қолдану.  
 

Пререквизиттері: «Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері», «ХҚ 

зерттеудің әдіснамалық негіздері», «Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері». 

Постреквизиттері: «Халықаралық қатынастарды зерттеудегі салыстырмалы 

әдістер», «Экономикалық аймақтық үрдістерді зерттеу әдістемесі», «Орталық 

Азиядағы күштер балансының динамикасы», «Қазіргі халықаралық қауіпсіздіктің 

трансформациясы: теориялық сараптама». 
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 КІРІСПЕ  

1 Жаңа әлемдік саясат детерминанттары: экономика, экология, демография, 

көші-қон 

2 Жаңа әлемдік саясат детерминанттары: адам құқығы, мәдениет, ақпараттық 

кеңістік  

3 Жаһандану үдерісінің даму үлгісін таңдау 

4 Қазіргі әлемдік үдерістерді реттеу мәселелері    

5 Әлемдік экономика және халықаралық саясаттың өзара әрекеттілігі   

6 Халықаралық қатынастар жүйесіндегі ұйымдар мен үкіметаралық және   

халықаралық мекемелер  

7 Халықаралық сахнадағы үкіметтік емес ұйымдар мен қозғалыстардың рөлі   

8 Ұлттық мүдделер мен саяси шынайылықтар 

9 Әлемдік саясаттағы жетекші елдер және әлемдік орталықтар. Қазіргі 

кезеңдегі АҚШ-тың рөлі   

10 Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесіндегі  Еуропалық Одақтың рөлі  

11 XXI ғасырдағы Азиядағы геосаяси өлшемдер   

12 Қазіргі халықаралық қатынастардағы Орталық Азия және Ресейдің рөлі   
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13 Әлемдік саясаттағы қауіпсіздік және тұрақтылық мәселелері   

14 Қауіпсіздіктің аймақтық құрылымдары  және халықаралық саясаттағы 

қарусыздану мәселелері  

15 Халықаралық лаңкестік, экстремизм және сепаратизммен күрес мәселелері 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Қазіргі халықаралық қатынастарды, олардың ерекшеліктерін тұтастай 

меңгеру қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінің заңдылықтары мен 

тұжырымдарын сараптауды ұсынады. Осы курсты оқып-үйрену екі жақты, көп 

жақты, аймақтық, арнайы, жаһандық мәселелерді, сонымен қатар қазіргі әлемнің 

қауіптері және қатерлерін қарастыруды ұсынады.  

Биполярлы әлемнен көпполярлы әлемдік тәртіпке өту, шаруашылық-саяси 

құрылымдар мен қоғамдық санадағы өзгерістерге,  халықаралық қатынастар және  

жаңа әлеуметтік, саяси үлгілердің дамуына ықпал етеді. Полиорталықтану 

бастауындағы жаңа әлемдік тәртіптің қалыптасу үдерісі жүруде.  

Қазіргі әлемнің негізгі даму тұжырымдары жаһандану және интеграция, 

демократияландыру және әлеуметтік-экономикалық үлгілерді реформалау болып 

табылады. Елдер мен халықтардың ұлттық және мәдени қайта өрлеуі,  әлеуметтік, 

саяси және әскери тәртіптерді сілкіндірген терең дағдарыстар. Қазіргі әлемнің 

даму үлгілері жүзеге асуда. Әлемдік тәртіптің негізгі геосаяси орталықтары қазіргі 

әлемнің даму үлгілеріне өз дәрежесінде ықпал етеді.  

Пәнді оқыту мақсаты:   көрсетілген пәннің негізгі әдіснамалық ережелеріне 

негізделе, сонымен қатар  тұтас әлем және кез-келген аймақтың дамуында 

қолданысты ортақ заңдылықтары бар, күрделі саяси құбылыс іспетті қазіргі 

халықаралық қатынастардың өзекті мәселелерін оқыт-үйренудің әлемдік ғылымда 

қолданылар әдістері мен арнайы түсініктері мазмұнын талдаудағы халықаралық 

қатынастардың жалпы теориялық амалдарынан тұрады.  

Пәнді оқыту міндеттері: 

- халықаралық қатынастардың әрекет ету заңдылықтарын түсінумен 

байланысты мәселелердің стратегиялық сараптамалары негізін жасай білу; 

- докторанттың  дара сыни ойлауын қалыптастыру; 

- докторанттарды халықаралық қатынастардың өзекті мәселелерінің мәнін 

түсінуге үйрету; 

-  саяси оқиғаларды жобалай және болжай білетін, шетелдердің 

мәліметтерімен қолданбалы зерттеу жүргізе, теориялық дағдыны меңгере алған 

халықаралық мәселелердің бүгінгі ақуалын бағдарлай алатын мамандар даярлау. 

Пәнді меңгеру әдістері: «Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері»  

курсын доктранттарға оқыту және үйрету үдерісінің  барысында, келесідей әдістер 

мен тәсілдерге үйлестіре негізделген кешенді талдау қолданылады:  

 - жүйелі талдау; 
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- салыстырмалы-тарихи әдіс; 

- синтез және сараптау әдісі; 

- құжаттар мен мәліметтерді контент-сараптау; 

- құрылымды-функционалды тәсіл; 

- институционалды тәсіл; 

- дәрежелі-секторалды сараптау. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Жаңа әлемдік саясат детерминанттары: экономика, экология, 

демография, көші-қон 

Саяси дамудағы заңдар мен тұжырымдардың өзара байланысы. 

Дивергенция, конвергенция, интеграция, дезинтеграция, параллельдер дамудың 

өзара байланысты амалдары ретінде.  

Адамзат бірлігінің қалыптасуы: адамзат тұтастығы, бірлігі, әлеуметтік өмір 

сипатының қауымдасуының пайда болуы. Діни және қоғамдық-саяси қозғалыстар, 

мемлекеттер, партиялар дамуының ортақ міндеттерін әзірлеудегі талпыныстар.  

Экономиканың жаһандануы. Әлемдік экономикадағы интеграциялық 

үдерістер. Ірі интеграциялық экономикалық бөліктердің қызметі. Әлемдік 

интеграцияны түбегейлеу факторлары. Сауда және қаржы нарықтарын жан-жақты 

реттеу. Әлемдік экономиканың жаңа қатысушылары. Сыртқы саяси ой 

түйіндеудегі экономикалық компоненттердің күшеюі. Әлемдік экономика мен 

әлемдік саясаттың ара қатынасы. Халықаралық экономикалық қатынастың 

жаһандық трансформациялық жүйесі. Саяси үдерістердегі экономикалық 

трансұлттандыру.  

ХХІ  ғасырдағы энергетиканың даму жолы. Энергетикалық мәселелерді 

шешуі потенциалы. Энергетикалық нарықтағы қазіргі тұжырымдарды талдау. 

Халықаралық қауіпсіздік жүйесіндегі энергетикалық фактордың рөлі. 

Энергетикалық қауіпсіздіктің саяси мәні және сипаты.  

Экологиялық мәселелердің жаһандануы. «Экологиялық  қауіпсіздік» ұғымы. 

Қазіргі әлемнің экологиялық мәселелері. Барлық елдердегі экологиялық саясаттың 

қалыптасуы мен жүзеге асуы. Қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша БҰҰ 

конференциялары. Экологиялық және экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз 

ету міндеттері.  

Демография мәселелерінің халықаралық аспектісі. Қазіргі қоғамдағы 

демографиялық құрылымдардың жалпы өлшемдері. Жер тұрғындарының өсу 

динамикасындағы әркелкілік. Қалалардың өсуі. Дамушы елдердегі 

«демографиялық жарылыс». Өтпелі экономикадағы мемлекеттер тұрғындары 

өсуінің динамикасындағы құлдырау. Әлемдегі қазіргі демографиялық үдерістердің 

саяси аспектісі. Халықаралық қауымдастық және халық тұрғындары мәселесі.  

Әлемдегі көші-қон мәселесі. Жаппай халықаралық көші-қон қоғамдық 

өмірдің тұрақты феномені ретінде. Жұмысшы ресурстарының орналасуы. 
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Көптеген елдердің еңбек нарығының, дәстүрлер мен ғұрыптарының, ұлттық 

құрамының өзгеруіне белсенді көші-қонның ықпалы. Көші-қон, «саяси 

босқындар», мәжбүрлі босқындар мәселесі. Көші-қон саясаты. Заңсыз иммиграция 

және қауіпсіздік мәселесі. Космополитизм мен этникалық ұлтшылдықтың әлемдік 

саясаттағы ұлттық-мемлекеттік құрылымға әсері. Әлемдік саяси үдерістегі 

ұлттардың өзара әрекет мәселелері.  

 

Жаңа әлемдік саясат детерминанттары: адам құқығы, мәдениет, 

ақпараттық кеңістік 
 Демократияландыру қазіргі әлемдік саяси үдерістердің маңызды факторы 

ретінде. Демократияландыру детерминациясы мәселесі, оның субъектілері мен 

оған ықпал етуші факторлар.  

Адам құқығын қорғау мәселелері. Адам құқығы халықаралық құқықтың 

негізгі тұжырымы ретінде. Адам құқығы жөніндегі халықаралық пактілер. Адам 

құқығын қорғау жөніндегі БҰҰ қызметі. Еуропалық Одақ. ЕҚЫҰ, Еуропалық 

Кеңес қызметіндегі адам бостандығы негіздері мен құқықтарын қорғау 

төңірегіндегі пікірталас. Адам бостандықтары мен құқықтарын қорғау ісіндегі 

үкіметтік емес ұйымдардың қызметі. Негізгі адам құқықтары мәселелерінің 

интернационалдану үдерісіне ықпал ету. Адам құқығы мен халықаралық 

гуманитарлық құқық.  

Мәдениеттің жаһандануы. Жаһандық (әлемдік) мәдениет. Білім беру түрі, 

мазмұны, әдістеріндегі өзгеріс. Ғылым мен мәдениет саласы  ынтымақтастығы 

мәселесіндегі мемлекеттің  рөлі. Жаһандану және ақпараттық кеңістік 

жағдайындағы жаппай мәдениеттің кең таралуы: жағымды және жағымсыз 

тұжырымдар.  Ұлттық-мәдени даму мәселелері мен мәдениеттердің өзара 

әрекеттесуі. Ғылыми және мәдени құндылықтармен алмасу саласындағы 

халықаралық ынтымақтастық ұстанымдары. ЮНЕСКО қызметі. Әртүрлі өмір 

салты, наным, дін, мәдениеттердің үндесе қатар өмір сүру мәселелері.  

Әлемдік қауымдастықтың тұтас кеңістіктік-уақыт инфрақұрылымының 

сипаттамасы. Тұтас ақпараттық-телекоммуникация кеңістігінің қалыптасуы. 

Ақпараттық және мәдени жаһандану. Коммуникацияның жаһандық жүйесі. 

Ақпараттық төңкеріс. «Ақпараттық соғыстар». Постиндустриалды қоғамнан 

ақпараттық қоғамға трансформация.  Бұқара ақпарат құралдарының әлемдік 

саясатқа, қазіргі саяси үдерістерге әсері. Халықаралық саяси қатынастар 

саласындағы БАҚ эспансиясы. БАҚ халықаралық интеграциясы. Қоғамдық пікір 

сыртқы саясат факторы ретінде. Халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат 

жөніндегі қоғамдық пікірдің қалыптасуындағы ақпараттық-насихат қызметтерінің 

рөлі. Ақпараттық кеңістік қалыптастыру саясаты. Ақпараттық технологияларды 

тарату үлгілері.  

Жаһандану үдерісінің даму үлгісін таңдау 

Дамудың рационалды, қайырымды және тиімді біршама жаңа үлгілерін іздеу 

және қазіргі қоғам үлгілеріндегі дағдарыстылық, қалыпсыздық.  Өзара тәуелді 
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және өзара байланысты әлем жағдайындағы үлгілерді міндеттеу мен әлемдік 

аренадағы өзіндік бағдар, қоғамдық құрылысты таңдау ұстанымдары.  

Даму жолын таңдау үшін күрестегі тарихи тұлғалар және әлеуметтік 

күштер, топтар, таптар, бөліктер. Қоғамдық дамудың авангардты, басып озатын, 

ұқсауға тырысатын,  ұлттық-дәстүрлі түрлері. Дамудың идеалы, мақсаты, көздері, 

дамудың идеалды және шынайы мақсаттары. Индустриаландыру – дамудың 

бөлінбейтін бөлігі. Қазіргі дәуірдегі оны жүзеге асырудың амалдары және  

әдістері.  

Әлеуметтік бағдар теориясы, капиталистік емес даму, демократиялық 

баламалар. Постсоциалистік даму тұжырымдары. Дамудың «үшінші жолы». Даму 

әлемдік саяси және экономикалық тәртіпке қосылу факторы ретінде. 

«Тұрақты даму», «саяси даму» түсініктері. Саяси нашар дамушылық. 

Қоғамдық даму сатылары және оларға сәйкес болатын саяси институттар. 

Дамыған капитализммен саяси дамудың салтанат құруы.   

Дамудың жолдарын таңдаудың негізгі критерийлері. Экономикалық. 

Экономикалық құрылыс табиғаты, шикізаттарды пайдалану, инвестиция, 

экономикадағы мемлекеттің рөлі. Экономикалық жүйелерді таңдау. Әлеуметтік.  

Әртүрлі қоғамдық құрылым дәрежелеріндегі адамдардың өзара әрекеті, 

тұлғалардың мүмкіндіктері мен қабілеттерін қолдануы, еркіндіктің қамтамасыз 

етілуі, қажеттіліктердің, мүдделердің, мақсаттардың қанағаттандырылуы. Саяси. 

Қоғамдық тәртіп табиғаты, билік табиғаты, компоненттер арасындағы сәйкестілік. 

Мәдени. Материалдық және рухани өндіріс, материалдық және рухани 

мәдениеттің өзара қатынасы, ұлттық мәдениеттің дамуы, оның өзге 

мәдениеттермен өзара әрекеттілігі, мәдениеттің бөлектігін жеңу, ұлттық 

дәстүрлер, ғұрыптар, рәсімдердің рөлі. Моральдық. Адамдар арасындағы өзара 

әрекетті анықтаудағы мораль ұстанымдары маңыздылығы мен рөлі. 

Билік мәселесі. «Дамудың тиімді жолы» түсінігі. Әртүрлі елдердегі 

жетістіктер өлшемі мен салыстырмалығы критерийлері. Адамзаттық өмір сүруі  

негізгі мәселелерін шешудегі мемлекеттік құрылым тиімділігі. Даму жолының 

шынайылығын таңдаудағы артықщылықтар мен жетімсіздіктер: қытайлық, 

жапондық, түріктік, ирандық, ливиялық;  жаңа индустриалды елдер тәжірибесі.  

 

Қазіргі әлемдік үдерістерді реттеу мәселелері   

Халықаралық қатынастарды реттеу мәселелері. Құқықтық және ар-ожданды 

өлшемдер қоғамдық қатынастардың реттеушісі ретінде.  

Әлемдік саясаттың құқықтық құрамы. Халықаралық құқық субъектілері. 

Мемлекеттердің өзара әрекеттілігін реттеудің халықаралық-құқықтық өлшемдері. 

Халықаралық қатынастарды қадағалаудағы ар-ождандық және халықаралық-

құқықтық өлшемдердің бірлігі мен өзара әрекеттілігі. Құқықтық өлшемдердің 

байқалған сипаты. Құқықтың институтционалды сипаты. Құқықты қолданудың 

шектеулі саласы. Құқықтық реттеулерді қажетсінудің қолданыс көздері. 
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Халықаралық қатынастарды реттеудегі ар-ождандық және халықаралық-

құқықтық өлшемдердің бірлігі мен өзара әрекеттілігі. Халықаралық 

қатынастардағы ар-ождан. Халықаралық қатынастардағы үш негізгі  ар-ождан 

дәстүрі. Халықаралық саясат тәртіп қолдаушысы. Жетекші саяси күштердің 

түбегейлі күштерінің ағымы. Даулы мәселелерді бейбіт шешу және адам құқығын 

құрметтеу. Әскери әрекеттерді қолдану қатынасындағы ар-ождандық әрекеттер. 

«Гуманитарлық интервенция» мәселесі. Гуманитарлы көмек және гуманитарлық 

ұйымдар.  

Әлемдік саяси үдерістердегі өзара әрекет, тәуелділік, өзара тәуелділік. 

Түсінік анықтамасы. Өзара әрекеттегі геосаяси факторлардың рөлі. Объективті 

факторлар және оларды субъективті бағалау мүмкіндіктерді. Өзара тәуелділіктің 

екі аспектісі – нормативті және оларды себепті түсіндіру. Интергациямен, 

интернационализммен, экономикалық ұлтшылдықпен және дамудың ұлттық 

стратегиясымен өзара тәуелділік байланысы. Күрделі өзара тәуелділік, 

салыстырмалы және абсолютті солқылдақтық. Үлкен және кіші елдер мәселесі. 

Объективті және субъективті өзара тәуелділік. Ұжымдық өзара тәуелділік 

шарттары.  

Олигосаяси жүйелер тәуелділігі жағдайындағы ынтымақтастық. Әлемдік 

саяси үдерістердегі жаңғырық тиімділігі. Ынтымақтастықты сақтау мәселесі. 

Ұжымдық әрекет және ондағы институттардың рөлі. Сыртқы және ішкі 

факторлар. Ынтымақтастық және күштеу арасындағы таңдау мәселесі.  

Өзара тәуелділік саны мен сапасы. Ассиметриялық өзара тәуелділік. Бітім 

және соғыс келешегі. Өзара тәуелділікті басқару. Өзара тәуелді әлемдегі 

жүйелердің әрекет етуі. Халықаралық жүйелердің рөлі және ынтымақтастықтың 

орнауы. Өзара тәуелділікке жауап.  

Тәуелділіктің әлемдік жүйе үдерісіндегі жеңіліс. Тәуелділік – халықаралық 

қатынастың ерекше сипаттамасы. Өзара тәуелділік –  жүйе ерекшелігі; тәуелділік 

түрі. Тәуелділік теориясы отарлау теориясының айырбасы ретінде.  

  

Әлемдік экономика және халықаралық саясаттың өзара әрекеттілігі   

Мемлекеттер арасындағы игілікті және күштерді бөлудегі нарық және 

экономикалық факторлардың рөлі. Халықаралық саяси қатынастарға, соғыс және 

бейбітшілік мәселесіне нарықтық экономиканың әсері. 

 Әлемдік экономикалық тәртіп және оның халықаралық қатынастар 

жүйесіне әсері. Еңбектің халықаралық бөлінісі мен әлемдік экономикалық және 

саяси тәртіп. Әлемдік нарық және капиталистік жүйе. Капитализм және нарықтың 

мәні. Орталық және перифериялардағы экономикалық ұлттандырудың күшеюі. 

Әлемдік саяси үдерістердегі биліктің экстенсивті монополиясы.  

Әлеуметтік, таптық, ағымдық мүдделер және әлемдік саяси үдерістердегі 

қақтығыстар. Экономика мен саясаттың өзара әрекеттесуінің үштік амалы 

мәселелері: қоғамның ішкі және халықаралық ұйымдарындағы нарықтың рөлі, 

соғыс және бейбітшілікке нарықтық экономиканың ықпалы,  экономикалық өсу 
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үшін нарықтың маңыздылығы және игіліктердің қоғамдар арасындағы бөлінісі. 

Либерализм. Консервативті келешек. Социалистік (марксистік) амалдар. Қазіргі 

әлемдік жүйе  теориялары. Көшбасшылық тұрақтылық теориялар.  

«Солтүстік-Оңтүстік» қатынасы мәселесі. «Солтүстік» және «Оңтүстік» 

елдер дамуының теңгермесіз өлшемдері. Бай және кедей мемлекеттер. Дамушы 

елдер. Аштық, кедейшілік, ауру себептері. Обалар  және әлеуметтік қақтығыстар 

зонасы.  

Кедейшілік және СПИД.  "Жаһанды Солтүстік" пен "жаһанды Оңтүстік" 

арасындағы айырмашылықтың себептері. Дамуға әсер ететін ішкі факторлар. 

Экономикалық дамудың неоклассикалық ілімі, "бай Солтүстік" пен "кедей 

Оңтүстік" арасындағы әлеуметтік-экономикалық айырмашылық мәселесін 

зерттеудегі неомарксизм және неореализм ілімдері.  

Дамыған және дамушы елдер арасындағы айырмашылықты жүзеге 

асырудағы халықаралық ұйымдардың ролі. Гуманитарлық көмек. БҰҰ-ның 

өндіргіш күштерді дамытуды ұзақ мерзімді қолдау бағдарламасы. Дамыған 

елдердің дамушы елдерге көмек көрсетуінің сыртқы саяси бағдарламалары. 

Әлемнің аймақтарында ауылшаруашылық өнімділігінің жоғарылауы. Қызыл 

Крест пен Қызыл Жарты айдың қызметі. Қайырымдылық. 

Нарықтық экономиканың құқықтық негіздері. Нарықтық экономика 

жағдайындағы құқықтың рөлі. Сыртқы экономикалық байланыстар мен 

экономикалық ұйымдар әрекетінің халықаралық-шарттық тәжірибесі. 

Мемлекеттердің экономикалық құқықтары мен міндеттерінің   хартиясы  және 

оның маңыздылығы.  Экономикалық ынтымақтастық саласындағы біркелкіліктену 

мәселесі. Заңнамаларды жақындастыру және біркелкілеу саласындағы 

халықаралық ұйымдар.  

   

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі ұйымдар мен үкіметаралық 

және   халықаралық мекемелер  

 Әлемдік саясаттағы әмбебап халықаралық ұйымдар мен бірлестіктер. БҰҰ 

жаңаруы. БҰҰ жаһандық форум, дүниежүзілік институт ретінде. БҰҰ қазіргі 

әлемде: пәрменділік мәселесі. БҰҰ  Қауіпсіздік Кеңесі. 90-жылдардағы БҰҰ 

реформалауды өткізу қажеттілігі. БҰҰ барлық мүшелерінің тең құқылығы 

ұстанымы және көпшіліктің дауысымен шешім қабылдау мәселесі. БҰҰ жарғысы 

және бейбітбітімгершілік. БҰҰ-ның бейбітшілікті сақтау операцияларындағы 

жаңа тәсілдері және олардың категориялары:  БҰҰ-ның аясында өтетін жаһандық; 

НАТО және ЕҚЫҰ аясындағы трансқұрлықтық; дәстүрлі аймақтық және 

субаймақтық; ұлттық операциялар.   

БҰҰ қарулы күщтерінің бейбітшілікті қолдаудағы қызметі. БҰҰ сакциялық 

механизмдерін жетілдіру қажеттелігі. БҰҰ қақтығыстарды басқаруы.  Превентивті 

дипломатия.  Қақтығыстан кейінгі бейбітбітімгершілік. Арнайы өкілдер миссиясы. 

Арнайы мекемелерді реформалау.  Гуманитарлық қызмет саладағы БҰҰ негізгі 



11 

қызметі. Әлемдік қауымдастықтағы әмбебап ұйымдар жетістігі мен олардың 

әрекет ету ұстанымдары және нормалары. 

Аймақтық одақтар мен бірлестіктер. Аймақтық ұйымдар санының өсуі. 

ЕҚЫҰ-ның жаңа функциялары. Қауіпсіздіктің еуроатлантикалық сипаты. ЕҚЫҰ 

еуропалық мемлекеттердің әмбебап аймақтық ұйымы ретінде. “Еуропалық 

қауіпсіздік хартиясы” және ЕҚЫҰ-ның жаңа міндеттері. Еуропа Кеңесі Үлкен 

Еуропа құрудың тұтқасы ретінде. Еуропа Кеңесінің экономикалық және 

әлеуметтік ілгерілеуге қолғабыс жасау қызметі. БҰҰ. ЕҚЫҰ және Еуропалық 

Кеңестің бейбітшілікті қамтамасыз етудегі рөлі. НАТО өзгеріп жатқан әлемдік 

саясат жағдайында.  

 Аймақтық мемлекетаралық бірлестік түрлері: ЕО, НАФТА, АТЭК, ОАЕ, 

ОЭҚ және т.б. Аймақтардың айырықша ерекшеленген аймақданусыз-ақ дамуы. 

Федерализм. Федералды қозғалыстар.  

Халықаралық  экономикалық бірлестіктер мен ұйымдар. Көп жақты 

келісімдер халықаралық экономикалық ұйымдардың құқықтық табиғаты ретінде.  

Халықаралық қаржылық ұйымдар тобы:  ДВҚ,  МБРР, ЕБРР, МБЭҚ, Халықаралық 

даму ассоциациясы, Азиаттық  даму банкі және т.б. Сауда саласындағы 

дүниежүзілік ұйым.   МАГАТЭ және өзге де энергетикалық ұйымдар. 

Үкіметаралық және үкіметтік емес халықаралық экономикалық ұйымдар. БҰҰ 

шеңберіндегі ұйымдар қызметі: ЭКОСОС, ЭСКАТО. 

Трансұлттық корпорациялар (ТҰК) әлемдік саяси үдерістер қызметінің жаңа 

субъектісі ретінде, дипломатия және ұлтүстілік пен мемлекеттік қызмет құралы 

ретінде.  

 

Халықаралық сахнадағы үкіметтік емес ұйымдар мен қозғалыстардың 

рөлі 

Халықаралық сахнадағы қоғамдық қозғалыстардың, трансұлттық 

корпорациялардың, үкіметтік емесе мемлекеттік емес ұйымдардың ықпалы мен 

санының артуы. Бұл ұйымдар қызметі. Мемлекеттер және мемлекеттік 

институттармен өзара қатынас ұстанымдары.  

  Этникалық азшылықтар және олардың ұйымдары.  Азшылықты қорғау 

тиімділігі және оны жүзеге асыру механизмін құру. Мемлекетпен, азаматтық 

қоғаммен және этноспен арақатынасы. Ұлттық азшылықтардың автономия 

модельдерін және әртүрлі құқықтық мәселелерін шешуді салыстырмалы талдау 

және сыныптау.   

Әлемдәк діндер және шіркеу. Постиндустриалды өркениеттің құрылуы 

кезеңіндегі рухани әлемдегі өзгеріс. Трансұлттық діни топтар мен қозғалыстар. 

Исламдық фундаментализм, оның әлеуметтік түбірі және әлемдегі рөлі.  

Католиктік және православтық діни топтар мен әртүрлі секталар ықпалының 

күшею себебі. Мақсаттары мен міндеттері. Діни ұйымдар мен топтардың ықпал 

ету көздері және түрлері. Экумендік Шіркеулер кеңесі үкіметтік емес 



12 

халықаралық діни ұйым ретінде. Жаңа діни ағымдардың пайда болуы. Діни 

төзімсіздік.  

Экологиялық қозғалыстар мен ұйымдар. Экологиялық қозғалыстардың 

пайда болу себептері, оның әлеуметтік құрамы. Экологисттердің дүниетанымдық 

тұжырымдары. «Жасылдар» философиясының ұстанымдары. Рим клубының 

қоршаған ортаны қорғау мәселесіне қосқан үлесі. Батыс елдеріндегі «жасыл 

балама қозғалыстар». Экологиялық қарсыласу қозғалыстарының талаптары және 

қойылған бағдарламалары. «Жасылдар» ұлттық мемлекеттердің парламенттік 

партиясы ретінде. Жалпы негіз, талаптар, эволюция. Қазақстан 

Республикасындағы экологиялық мәселелер. Ядролық қалдықтарды көму 

мәселелері. Қоғамдық қозғалыстар “Невада-Семей”, “Арал”, “Жасылдар” және 

Кәсіподақтар және жастар қозғалысы. Әйелдер қозғалыстары мен 

ұйымдары.   Неофеминисттік қозғалыстар және оның радикалды-төңкерістік 

ағымы. Билік институттарындағы әйел өкілеттілігінің кеңеюі.  

Диаспора және эмигранттық құрылымдар. Нәсілшілдік ұйымдар: 

реанимация және қызметтің жаңаруы. Халықаралық лаңкестік ұйымдар. Құпия 

және жабық субъекттілер: масондық ұйымдар; мафиялар. 

  

Ұлттық мүдделер мен саяси шынайылықтар  

«Ұлттық мүдде», «ұлттық стратегия», «ұлттық ерік», «ұлттық 

тұтынушылық» ұғымдар түсінігі. Этникалық және ұлттық саналылық. Ұлт және 

мемлекет. Мемлекет мақсаты, оның сыныпталуы, келісімділігі, тұрғындардан 

қолдау табуы.  

Жаһандану жағдайындағы ұлттық біркелкілік және егеменділік мәселесі. 

Мемлекет және қоғам, адам өмірі белсенділігінің әртүрлі саласындағы ұлттық 

мүдделердің белең алу ерекшелігі.  

 Ұлттық мүдделердің экономикалық, әлеуметтік мәдини, геосаяси 

факторлары. Діни фактордың ықпалы. Ұлттық-мемлекеттік мүдденің негізгі  

компоненттері. Ұлттық-мемлекеттік мүдде жүйесінің басым-бағыттары. Негізгі 

және екінші дәрежелі мүдделер, түпкілікті ұлттық мүдделер. Қауіпсіздік және 

ұлттық мүдделер тұжырымы, сыртқы саясатты жүргізудегі маңыздылығы. 

Мемлекеттің басым бағыттары мен мақсаттары, ұлттық мүдделерін қорғау 

мәселесі. Қазіргі мемлекеттердің ұлттық-мемлекеттік мүдделері құрылымындағы 

ұлттық қауіпсіздік. Ішкі, сыртқы және әлемдік саясаттың өзара байланыстылығы. 

Халықаралық  ауқымдағы ұлттық мүдделер. Мемлекеттердің локальды, 

ұлттық, аймақтық, халықаралық мүдделері. Мемлекет белсенділігінің 

қорғаныстық, жаугерлік сипаты. АҚШ, Ресей, еуропалық, азиаттық және арабтық 

мемлекеттердің сыртқы саясатындағы ұлттық-мемлекеттік мүдделердің көрініс 

алу түрі.  

  Әлемдік саяси оқиғаларға ұлттық көңіл-күй мен идеологияның ықпалы. 

Ұлттық дәстүрлер және тұрақты қалыптасқан стеоретиптер мен жаңа 

идеологияның қалыптасуы.  Жаңа әлем өлшемдері: ұлттық ірілену үрдісі, ұлттың 



13 

жақындасу тұжырымдары және сыртқы саяси бағдарды таңдау. Ұлтаралық 

қатынас мәселесі.  

Халықаралық сахнадағы азаматтар мүддесін қорғауды қамтамасыз ету, оның 

жалпы тұжырымдарын әзірлеу. Ұлттық біршама терең мүдделері ретінде ұлттық 

басым бағыттарды азаматтардың көз алдына келтіре алу қабілеті. Ұлттық мүдде 

мен еріктілікті сақтауды сақтау және әрекеттендіру, жүйе құдіреттілігін нығайту 

мен кеңейту.  

Сыртқы саясатты жүргізуде  ел алдындағы мемлекет басшыларының 

жауапкершілігі.  Сыртқы саясатты қалыптастырудағы саяси көшбасшының рөлі. 

Шешім қабылдаудағы көшбасшының әрекеті мен қоғамдық пікірді 

қалыптастыруға ықпалы. Жетекші мемлекеттер көшбасшылары мен олардың 

әлемдік саясаттағы рөлі.  

 

Әлемдік саясаттағы жетекші елдер және әлемдік орталықтар. Қазіргі 

кезеңдегі АҚШ-тың рөлі 

Халықаралық қатынастар және жаңа әлеуметтік, саяси даму үлгілері. 

Полиорталықтық шынайылықтар бастауларындағы жаңа әлемдік тәртіптің 

қалыптасуы. «Мондиализм», «еуроцентризм», «еуразияшылдық», «исламдық 

фундаментализм» доктриналарының идеологиялық қарама-қайшылық.  

Халықаралық стратификация. Әлемдік саясаттағы ірі державалардың рөлі. 

Әлемдік саясаттағы және халықаралық ұйымдардағы мемлекеттердің сыртқы 

саяси қызметі.  

Әлемдік қауымдастықтағы АҚШ жаңа рөлі. Биполярлы әлемнің 

трансформациясы кезеңіндегі АҚШ сыртқы саясатының қалыптасу ерекшеліктері. 

«Қырғи-қабақ соғысынан» кейінгі АҚШ сыртқы саяси стратегиясы. Батыс жарты 

шарындағы американдық тұрақты даму идеясы. Жаңа әлемдік тәртіп 

ауқымындағы бірполярлы жүйе құру жөніндегі тезис.  АҚШ ұлттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін «демократияны кеңейту» тұжырымы.  2002 және 2006 жж. 

«ұлттық қауіпсіздік стратегиялары». Б.Обама әкімшілігінің сыртқы саяси 

стратегиясының негізгі бағыттары мен түпкілікті ұстанымдары. 2010 және  2015 

жж. «ұлттық қауіпсіздік стратегиялары».  

АҚШ және БҰҰ. БҰҰ бейбітбітімгершілік қызметтеріндегі АҚШ қатысуы. 

АҚШ және ДСҰ. Жаһандану үдерісі: ДСҰ қызметі аясындағы АҚШ сыртқы саяси 

және экономикалық мүдделері.  

АҚШ сыртқы саясатындағы американаралық қатынастар. АҚШ және Латын 

Америкасы елдері. АҚШ және Еуропалық Одақ. Трансатланттық қатынастардың 

трансформациясы. Қазіргі кездегі қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі АҚШ және 

НАТО рөлі. НАТО  міндеттерін жаһандандыру жөніндегі мәселе және АҚШ 

ұстанымдары. Шығыс Еуропа елдеріндегі АҚШ сыртқы саясаты.  

Американдық стратегияның аймақтық басымдылықтары. Американдық 

саясаттың азиаттық бағыты. АҚШ сыртқы саясатындағы АТА. Американ-қытай 

қатынастары: қарсы тұру мүмкіндіктері. АҚШ және Азиаттық-Тынықмұхиттық 
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экономикалық ынтымақтастық (АТЭЫ). АҚШ сыртқы саясатындағы Үндістан. 

АҚШ сыртқы саясатының Таяушығыстық векторы. АҚШ және Иран. АҚШ және 

ТМД. АҚШ және Ресей. АҚШ және Орталық Азия.  

АҚШ және аймақтық ұйымдар. Әлем аймақтарындағы АҚШ экономикалық 

және саяси мүдделері мен аймақтық ұйымдармен қатынасы. АҚШ- ОПЕК, АҚШ-

ЛАГ.  АҚШ және орталықазиаттық интеграциялық бірлестіктер және т.б. 

 Аймақтық қақтығыстарды реттеудегі АҚШ рөлі. Халықаралық лаңкестік, 

ұйымдасқан қылмыс, есірткі контрабандасы, жаппай қырып-жою қаруларын 

таратумен күрестердегі АҚШ қатысуы.  

 

Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесіндегі  Еуропалық 

Одақтың рөлі  
Интеграция жөніндегі идея мен тұжырымдар эволюциясы. Еуропалық 

Қоғамдастықтың даму кезеңдері. Институтционалды және құрылымдық   қайта 

құрылулар және  реформалар. Еуропалық Одақтық құрылуы. Еуропалық Одақ 

институттары. ЕО сәулеті. Саяси одақ құрудың федералды жолы. 

90-шы жылдардағы интеграцияның дамуы. Еуропалық қауіпсіздіктің жаңа 

факторлары. Еуропалық Одақ жөніндегі келісім. Қазіргі кезеңдег ЕО дамуының 

әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктері. Экономикалық және Валюталық 

одақтардың құрылуы. ЕО ортақ сыртқы саясатының және қауіпсіздігінің құрылуы. 

Еуропалық қауіпсіздік және БЕҚ қызметі. ЕО ортақ сыртқы саясатының және 

қауіпсіздік саясатының эволюциясы. Косово дағдарысы және қорғаныс 

саласындағы еуропалық тұтастықтың дамуы. Ортақ сыртқы саясат  және ортақ 

қауіпсіздік саясаты. Ішкі істер және құқықтық сот саласындағы ынтымақтастық.  

Еуропалық қауіпсіздік және Батыс Еуропалық Қоғамдастық.  

Жалпыеуропалық қорғанысты қалыптастыру мәселесі. Жаңа қызмет салаларының, 

жаңа ортақ саясаткерлердің пайда болуы.  Маастрихттан кейінгі еуропалық 

интеграция келешегі. Амстердам Келісімі. Ниццедегі саммит қорытындылары.  

60-90-шы жж. Еуропалық Қоғамдастықты кеңейту үдерісі. Еуропалық 

қоғамдастықты кеңейтудің төрт кезеңі. ЕО Шығысқа қарай кеңею ерекшелігі. 

Ассоциацияланған мүшелік түсінігі, ассоциация  түрлері. ЕО кеңеюі және 

Еуропадағы қауіпсіздікті нығайту мәселелері. ЕО «көршілік» саясаты.  

Халықаралық ұйымдардағы ЕО рөлі. БҰҰ ЕО саясаты. ЕО және АҚШ 

трансатланттық серіктестігі. ЕО, АҚШ және НАТО байланыстарының тарихи 

және стратегиялық факторлары. Қауіпсіздік саласындағы трансатланттық 

серіктестік.  

ЕО басқа да Еуропаның (ЕЕСҰ, Еуропалық Кеңес, ЕҚЫҰ, ТМД)  

халықаралық ұйымдары және өзге де интеграциялық бірлестіктермен өзара 

әрекеттесуі.  

ЕО Таяушығыстық саясаты. ЕО Ресеймен ынтымақтастығы. ЕО мен РФ 

ынтымақтастық бойынша стратегиясы. Орталық Азия елдерімен ЕО 

ынтымақтастығының негізгі кезеңдері мен ынтымақтастық түрлері.  Орталық Азия 
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үшін ЕО стратегиясы. Қазақстанмен  ЕО ынтымақтастығының негізгі кезеңдері 

мен ынтымақтастық түрлері. ЕО және Қазақстан ынтымақтастығының құқықтық 

базасы. Қазақстанның Еуропалық Одақпен ынтымақтастығының келешегі.  

Лаңкестікке қарсы әрекет етудің халықаралық жүйесіндегі ЕО рөлі. ЕО 

кейбір мүше-елдерінің лаңкестікке қарсы әрекет етуінің негізгі аспектілері.  

 

XXI ғасырдағы Азиядағы геосаяси өлшемдер   

ХХІ ғасырдағы Азияның рөлінің күшеюі. Мұсылман әлемі. Ислам, 

демократия және нарықтық экономика. Халықаралық саясаттағы ислам факторы. 

АТА интеграциялық үдерісі түрлері мен болмысы. Аймақтық 

көпполярлылықтың дамуы. АТА қауіпсіздігі мәселесі. Аймақтық тұрақтылықты 

қамтамасыз етудің негізгі компоненттері. АТА елдері қауіпсіздігі мәселесі 

бойынша аймақтық форум. АТА елдеріндегі экономикалық интеграция және оның 

ерекшеліктері. Аймақтық экономикалық ұйымдар.  

Жапония – аймақтық және әлемдік держава. Жапонияның жаңа саясаты.  

Халықаралық қатынастардағы Қытайдың жаңа рөлі. Қытай – түрленген 

аймақтық держава. Оның субаймақтық және әлемдік саясаттағы рөлі. Қытайдың 

ДСҰ кіруі. Біртұтас Қытай ұстанымы және екі жақты қытай-американ 

қатынастарындағы Тайвань мәселесі. Гонконг мәселесін шешу. Оңтүстік Қытай 

теңізі аумағындағы территориялық даулар. Аймақтық саясаттағы Оңтүстік 

Кореяның рөлі. Кореяның бірігу мәселесі. 

 АТА стартегиялық қауіпсіздігі. Корей жарты аралындағы жағдай. Ядролық 

қаруды тарату мәселелері. Индонезия трансформациясы үдерісі және Шығыс 

Тимордағы қақтығыс. Адам құқығының бұзылуы. Үнді-пәкістан майдандасуы 

(Кашмир мәселесі). Оңтүстік және Орталық Азиядағы талибтер: әлемге қауіп. 

АСЕАН шеңбері қауіпсіздік мәселесі бойынша аймақтық форум ретінде. АФТА – 

еркін сауда зонасын құру жобасы. Индонезия мен Малайзия арасындағы 

территориялық қақтығыстар. 

ЕО потенциалды мүшесі ретіндегі Түркия. Курд мәселесі және адам құқығы 

төңірегіндегі мәселе. Мұсылман әлемі. Ислам, демократия және нарықтық 

экономика. Сауд Арабиясының келешегі. Түркия және ислам әлемі.  

Иранға қатысты батыс саясаты. Ресейлік саясаттағы ислам факторы. 

Ауғанстандағы ислам және мемлекеттіліктің қалыптасуы. Халықаралық 

қатынастардағы Египет, Ливия, Сирия. Қазақстанның азиаттық елдердегі саяси 

және экономикалық мүдделері.  

 

Қазіргі халықаралық қатынастардағы Орталық Азия және Ресейдің 

рөлі  
КСРО күйреуінің халықаралық салдары. Еуразиялық геосаяси және 

экономикалық кеңістік. Еуразиялық кеңістіктің дезинтеграциясы мен 

реинтеграциясы.  
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Ресейдің геосаяси ақуалы. Ресейдің сыртқы саясатындағы ортақ ұстанымдар. 

ТМД елдерімен Ресейдің экономикалық ынтымақтастық үлгісі. ТМД-дағы Ресей.  

Экономикалық ынтымақтастық. ТМД және Еуразиялық интеграция. Еуразиялық 

геосаяси және экономикалық кеңістік. ТМД мүше-мемлекеттеріндегі саяси-әскери 

ынтымақтастық және ұжымдық қауіпсіздік. ТМД қауіпсіздік мәселесі және 

ҰҚШҰ. Еуропалық Кеңестегі Ресей. ТМД және адам құқығы. ТМД сыртқы 

шекараларын қорғау бойынша ынтымақтастық, қақтығыстардың алдын алу және 

реттеу. Әлеуметтік-гуманитарлық және құқықтық ынтымақтастық.  

Қазіргі халықаралық қатынастардағы Орталық Азияның рөлі. Орталық Азия 

аймағы геосаяси алаңының қалыптасуы.  Территориялық фактор. Шекара 

мәселелері. Орталық Азия елдерінің экономикалық потенциалы. Орталық Азия 

елдерінің экологиялық мәселелері.  

Орталық Азия елдері үшін саяси факторлар мен тәуекелдер. Орталық 

Азиядағы этносаяси үдерістер мен көші-қон ақуалы. Исламдық фактор. Орталық 

Азия мемлекеттерінің даму стратегиясындағы сыртқы саяси фактор. АҚШ 

геосаясаты мен геостратегиясы. Орталық Азияға қатысты Қытайдың саясаты. 

Орталық Азиядағы Еуропалық стратегия. Нәтижесінде жаңа геосаяси ақуал 

қалыптастырған ОА төңірегінде күштердің жаңа түйісуі.  Посткеңестік Орталық 

Азиядағы мүдделер қақтығысы. Аймақтық көшбасшылық үшін күрес.  

 Саяси мүдделердің экономикалық мүдделермен тоғысуы, аймақтағы діни 

экстремизмнің таралуы. Заңсыз есірткі айналымы. Заңсыз көші-қон. Аймақтағы 

қауіпсіздікті нығайту шаралары. Аймақ елдерінің АӨСШК, ҰҚШҰ. БҮС, ШЫҰ 

және т.б. қатысуы. Аймақтағы ынтымақтастық және бейбітшілікті қамтамасыз 

етудегі Қазақстан Республикасының бастамалары. Орталықазиаттық кеңістіктегі 

геосаяси біркелкілік, геоэкономикалық қауымдастық, қауіпсіздік пен теңдіктің 

кепілі ретінде.  

 

Әлемдік саясаттағы қауіпсіздік және тұрақтылық мәселелері   

Қауіпсіздік түсінігі. «Қауіпсіздік» түсінігі эволюциясының тарихы. 

Қауіпсіздік түсінігі, халықаралық қауіпсіздік, аймақтық қауіпсіздік, ұлттық 

қауіпсіздік ұғымдары мазмұнындағы ара қатынас.  

Жаһандану және халықаралық қауіпсіздік күн тәртібінің өзгерісі. Қауіпсіздік 

саласындағы қазіргі халықаралық қатынастардың даму тұжырымдары. Қауіпсіздік 

ұстанымдары. Қауіпсіздік тұжырымдары: халықаралық қауіпсіздік, жаһандық 

қауіпсіздік,  аймақтық қауіпсіздік,  ұлттық қауіпсіздік, жалпы ауқымданған 

қауіпсіздік. «Қауіпсіздік» кеңейтілген түсіндірмесі мәселесі. Экологиялық 

қауіпсіздік. Геоэкономика. Энергетикалық қауіпсіздік. Энергетикалық қауіпсіздік 

түсінігі. Мәдени қауіпсіздік. Ұлттық қауіпсіздіктің мөлшері, біркелкілігі және 

мәдениеті. Ақпараттық қауіпсіздік. Әлеуметтік қауіпсіздік.  Әлеуметтік 

қауіпсіздіктің негізгі мәселелері. Қылмыстың интернационалдануы. Ұйымдасқан 

қылмыс. Ұйымдасқан қылмыстың және есірткі трафигінің қақтығыстық 
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потенциалы. Лаңкестік. Көші-қон. Ядролық қауіп. Халықаралық қауіпсіздікке 

жалпы көлемдік әдіс.  

Аймақтық дәрежедегі қауіпсіздіктің жаңа дәстүрлі емес аспектілері. 

Халықаралық дағдарыстар мен қақтығыстар. Интервенционизм мәселесі. 

Болашақтағы дағдарыстар мен соғыстар себебі, олардың алдын алу. Орталық 

Азиядағы, Таяу және Орта Шығыстағы ауыз су үшін күрес және су мұқтаждығы. 

Ауғанстан және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері: негізгі акторлардың 

тәсілдері. Бейбітбітімгершілік саясаты.  

Мәселе бойынша қазіргі пікірталастар. Қауіпсіздік элементтері 

арақатынасының эволюциясы: әскери емес факторлар маңыздылығы мен рөлінің 

артуы. Қауіпсіздік және ынтымақтастық. Халықаралық қауіпсіздіктің 

институтцианалдануы – әскери одақтардан жаһандық үкіметаралық ұйымдарға 

дейін. Ұжымдық  қауіпсіздік түсінігі. Жүзеге асыру жолында пайда болған 

мәселелер және оларды құруға қажетті шарттар.  

Тұрақтылық. Динамикалық тұрақтылық. Күштер ара салмағы. Статус-кво. 

Халықаралық тұрақтылық түсінігі. Қауіпсіздік және тұрақтылық ара қатынасы. 

Санақтық және динамикалық тұрақтылық. Әлемдік саясаттағы тұрақтылық жолы. 

Ішкі және халықаралық тұрақтылықтың өзара байланысы.  

 

Қауіпсіздіктің аймақтық құрылымдары және халықаралық саясаттағы 

қарусыздану мәселелері 

Еуропалық қауіпсіздік мәселелеріндегі ЕҚЫҰ жаңа рөлі. Еуропалық 

қауіпсіздіктің жаңа үлгісі ретіндегі ЕҚЫҰ фукнциялары. Қауіпсіздік үлгісінің 

еуроатланттық келбеті. Еуропалық қауіпсіздік қатерлерінің негізгі топтары: 

жаһандық; аймақтық; лаңкестік және ұйымдасқан қылмыс; аз ұлттар және адам 

құқықтарының бұзылуы. ЕҚЫҰ  ұлтаралық қақтығыстарды реттеудегі қызметі. 

ЕҚЫҰ  ұжымдық қауіпсіздіктегі жаңа амалдары. Қауіпсіздік және өзара сенімді 

нығайту шаралары бойынша ЕҚЫҰ Вена конференциясы. «Еуропалық қауіпсіздік 

хартиясы» және ЕҚЫҰ жаңа міндеттері. Қазақстанның ЕҚЫҰ төрағалығы, негізгі 

басымдылықтар.    

Қазіргі кезеңдегі аймақтық қауіпсіздік мәселелері және НАТО рөлі. 

Солтүстікатлантикалық альянстың өзгермелі жағдайдағы әскери-саяси 

мақсаттары. НАТО және қақтығыстардың алдын алу мүмкіндіктері. НАТО және 

орталықазиаттық аймақ.  

Қылмыстық Полицияның Халықаралық Ұйымының (Интерполдың) 

құрылуы. Қылмыстық юстиция саласында мемлекеттер  ынтымақтастығының 

халықаралық ұйымдағы рөлі. Интерпол ынтымақтастығының  басты 

ұстанымдары. Интерполдың ерекше мүмкіндіктері мен құралдары және оның 

мемлекеттер ынтымақтастығындағы қылмыспен күрестегі рөлі. 

Ынтымақтастықтың ресми ұстанымдары. Интерпол мүше-елдерінің ішкі 

дағдылары. Интерпол қызметінің түрлері. Интерполдың халықаралық қылмыспен 

күресі.    
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Халықаралық саясаттағы қарулануға бақылау және қарусыздану мәселелері.  

Қару-жараққа бақылау орнатудың жолдары, құралдары және әдістері. 

Халықаралық құқық өлшемдері. Оқтар мен жарылғыштардың бірқатар түріне 

тыйым салу жөніндегі Гаага  конвенциясы. Қорғаныс технологиясын жетілдіру 

және жаңаша өзгертулер.  

Химиялық және биологиялық қаруларды таратпау және қарусыздану 

саласындағы халықаралық-құқықтық негіздер. Ядролық қаруды таратпау 

мәселелері. Ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісім және оның ядролық 

қаруды таратпау жүйесін нығайту саласындағы маңыздылығы. Таратпау жүйесі. 

Ядролық сынақтарға тыйым салудың ауқымдылығы жөніндегі келісімдер және 

оның халықаралық қатынастарды тұрақтандырудағы  маңыздылығы. Ядролық 

қаруларды тарату және жинақтау, өндіру мәселелері.  

Атом энергиясы және таратпау жөніндегі халықаралық ұйымдар. ЖҚЖ 

таратпау және қарусыздану саласындағы Қазақстанның белсенділігі. Орталық 

Азия ядролық қарудан азат аймақ ретінде.    

 

Халықаралық лаңкестік, экстремизм және сепаратизммен күрес 

мәселелері  

Халықаралық лаңкестікке тән белгілер және оның мәні, ұғымы. «Лаңкестік» 

феноменінің шығу теориясы. «Халықаралық лаңкестіктің» денфинициясының  

поливарианттылығы. Негізгі халықаралық және аймақтық құжаттардағы 

халықаралық лаңкестік анықтамалары. Лаңкестіктің сыныпталуындағы негізгі 

әдістер, оның мақсаттары, амалдары мен тәсілдері. Саяси лаңкестіктің 

идеологиялық мазмұны. Лаңкестіктің жаңа түрлері.  

Қазіргі халықаралық лаңкестікпен күрестегі әлемдік қауымдастық.  

Лаңкестікпен күрес қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар факторы ретінде. 

Қазіргі кезеңдегі лаңкестікке қарсы күрес түрлері.  

Халықаралық лаңкестікке қарсы әрекет етудің негізгі ұстанымдары. 

«Исламдық лаңкестік». «Аль-Каида». Еуропадағы лаңкестік ерекшеліктері. 

Италия, Франция, Германия, Ресейдегі оңшыл экстремизм. ХХ ғасырдың 90-шы 

жж. лаңкестік актілері. Ирландтық экстремизм және Ұлыбританиядағы лаңкестік 

актілері. ХХІ ғасырдағы  әлемдегі және Америкадағы лаңкестік актілер және 

лаңкестікпен күрес.  

Халықаралық лаңкестікке қарсы күрестегі дүние жүзі мемлекеттерінің 

ынтымақтастығы. БҰҰ. НАТО, ЕО, ШЫҰ және халықаралық лаңкестік. ЕО мүше- 

елдерінің лаңкестікке қарсы белсенділігі. Халықаралық лаңкестікпен күрес 

саласындағы Еуропалық Одақ тәжірибесі: саяси-құқықтық сараптама. Еуропа 

және Ресейдің «сұр соғыстағы» «шектеусіз ынтымақтастыққа» даярлығы. 

«Этникалық бейімділікті» анықтаудағы Израиль тәжірибесі. БАҚ және лаңкестік. 

Сенімді ақпарат алу және оқиғаны баяндау мәселелері.  

 ТМД лаңкестікке қарсы орталықтың құрылуы. Халықаралық лаңкестік және 

Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері. Орталық Азиядағы  діни экстремизм 
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және лаңкестік қаупінің ерекшеліктері. Орталық Азияда аймақтық ұйымдар 

шеңберіндегі халықаралық лаңкестікпен күрес. Орталық Азиядағы лаңкестікпен 

Қазақстанның күресі.  

Әлеуметтік, саяси және әскери тәртіптердегі сілкіністік дағдарыстар. Діни 

экстеремизм және сепаратизм ұшқындары. Діни фундаментализм және 

экстремизм қауіптері. Конфессия аралық бәсекелестіктердің шиеленісуі. 

Ұлтшылдық және шовинизм. Діни төзімсіздік, ксенофобия. 

  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Полиорталықтану бастауларындағы жаңа әлемдік тәртіптің 

қалыптасуы   

2. Ақпараттық қауіпсіздік және ұлттық мүдделерді қорғау жүйесіндегі 

оның орны 

3. Жаһандану мәселелері бойынша қазіргі пікірталастар 

4. Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінің сипаты бойынша 

қазіргі пікірталастар 

5. Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесінің жаһандық 

трансформация жүйесі 

6. БҰҰ бейбітбітімгершілік үдеріс және оның құралдары 

7. Аз ұлттарды қорғау мәселелері және олардың механизмдері 

8. Ұлттық-мемлекеттік мүдденің негізгі компоненттері 

9. АҚШ ұлттық қауіпсіздік стратегиясы 

10. Орталық Азияға қатысты ЕО стратегиясы 

11. Қазіргі қауіпсіздік қатерлеріне қатысты Қытайдың сыртқы саяси 

стратегиясы 

12.  Ауғанстан және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері: негізгі 

ақторлардың амалдары 

13.  Қазіргі кезеңдегі аймақтық қауіпсіздік мәселелері және НАТО рөлі 

14. Ядролық қарусыздану саласындағы Қазақстан бастамалары 

15. Қазіргі кезеңдегі лаңкестікке қарсы күрес түрлері  

  

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі өркениеттің экологиялық мәселелері 

2. Постиндустриалды өркениеттің қалыптасу кезеңіндегі рухани сала 

өзгерістері 

3. «Тұрақты даму», «саяси даму» ұғымдары 

4. Халықаралық қатынастардағы ар-ожданның рөлі 
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5. Дамушы және дамыған елдер арасындағы алшақтықты анықтаудағы 

халықаралық ұйымдар рөлі 

6. Экономикалық және әлеуметтік ілгерлеулерге қолдау білдірудегі 

Еуропалық Кеңес қызметі 

7. Исламдық фундаментализм, оның әлемдегі түбірі мен рөлі 

8. Орталық Азиядағы АҚШ саясатының эволюциясы 

9. АҚШ және ЕО трансатланттық серіктестігінің жаңа кезеңі 

10. Халықаралық қауіпсіздіктің ауқымды әдістері  

  

ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық қауіпсіздік жүйесіндегі энергетикалық фактордың рөлі 

2. Сыртқы саяси шешімдерді қабылдаудағы қоғамдық пікірдің рөлі 

3. «Гуманитарлық интервенция» мәселелері 

4. «Солтүстік» және «Оңтүстік» елдер дамуының теңгермесіз өлшемдері 

5. МАГАТЭ және өзге де энергетикалық ұйымдар 

6. Феминистік қозғалыстар 

7. Әлемдік саясат оқиғаларына ұлттық көңіл-күйдің ықпалы 

8. Аймақтық қақтығыстарды шешудегі АҚШ рөлі 

9. Халықаралық лаңкестікке қарсы күрестің халықаралық жүйесіндегі 

Еуропалық Одақ рөлі 

10. АТА интеграциялық үдерістер түрлері және ауқымдары 

11. ТМД қауіпсіздік мәселелері және  ҰҚШҰ рөлі 

12.  Орталық Азия елдері үшін заңсызесірткі трафигімен күрес мәселелері   
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Институты  сыртқы саясат бойынша жобаларының үйлестірушісі 

Мақашева К.Н. – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

  

«Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері» курсы  «6D020200 – 

халықаралық қатынастар» (бейіндік  бағыт) мамандығы бойынша   докторанттарға 

білім беру дайындығының міндетті компоненті болып табылады. Курс 

бағдарламасы «6D020200 – халықаралық қатынастар» мамандығының мемлекеттік 

білім беру стандартының типтік оқу жоспарына сәйкес құрастырылды. Осы курс 

докторанттың болмысында қазіргі әлемдік саясат детрминанттары жөніндегі, 

халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері жөніндегі  білім жүйелілігін 

қалыптастырады.  

Жаңа әлемдік тәртіптің түзілуі ақуалындағы шынайы полиорталықтық 

бастамалары, жаһандану жағдайында жүзеге асып жатқан негізгі тұжырымдарды, 

үдерістерді сараптай алуды талап етеді, сонымен қатар курс халықаралық 

қатынастардың өзекті мәселелеріне жүйелі көзқарас жинақтауға негіз жасайды.  

Біліктіліктер (оқу нәтижесі): 

«Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері» курсын меңгеру 

нәтижесіне докторант: 

Білуі тиісті:    

- жаһандану жағдайындағы халықаралық қатынастардың негізгі 

мәселелерінің эволюциясын;  

- халықаралық қатынастардың даму заңдылықтарын;  

-қазіргі әлемдік саясат детерминаттарын;  
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- қазіргі әлемдік үдерістерді реттеу механизмдерін; 

-  халықаралық қатынастар жүйесіндегі негізгі акторлардың рөлін. 

Қолдана білуі тиісті:  
- халықаралық қатынастардың дамуын болжау және талдаудағы 

тұжырымдар мен қазіргі теорияларының әдіснамасын; 

- халықаралық сахнадағы негізгі геосаяси өзгерістердің сараптамасын; 

- халықаралық және сыртқы саяси оқиғаларды болжаудың ғылыми 

сараптамалық қорытындыларын.  

Дағдысының болуы тиісті: 
- зерттеу жұмыстарында жалпығылыми әдістерді қолдану;  

- ғылыми белсенділік сараптамасын жасау; 

- халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінің даму динамикасының дара 

сараптамасын қолдану;   

- халықаралық қатынастардың өзекті мәселелерінде әдіснамалық тәсілдерін 

қолдану.  

Пререквизиттері: «Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері», «ХҚ 

зерттеудің әдіснамалық негіздері», «Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері». 

Постреквизиттері: «Халықаралық қатынастарды зерттеудегі салыстырмалы 

әдістер», «Экономикалық аймақтық үрдістерді зерттеу әдістемесі», «Орталық 

Азиядағы күштер балансының динамикасы», «Қазіргі халықаралық қауіпсіздіктің 

трансформациясы: теориялық сараптама». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 КІРІСПЕ 

1 Жаңа әлемдік саясат детерминанттары: экономика, экология, демография, 

көші-қон 

2 Жаңа әлемдік саясат детерминанттары: адам құқығы, мәдениет, ақпараттық 

кеңістік  

3 Жаһандану үдерісінің даму үлгісін таңдау 

4 Қазіргі әлемдік үдерістерді реттеу мәселелері    

5 Әлемдік экономика және халықаралық саясаттың өзара әрекеттілігі   

6 Халықаралық қатынастар жүйесіндегі ұйымдар мен үкіметаралық және   

халықаралық мекемелер  

7 Халықаралық сахнадағы үкіметтік емес ұйымдар мен қозғалыстардың рөлі   

8 Ұлттық мүдделер мен саяси шынайылықтар 

9 Әлемдік саясаттағы жетекші елдер және әлемдік орталықтар. Қазіргі 

кезеңдегі АҚШ-тың рөлі   

10 Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесіндегі  Еуропалық Одақтың рөлі  

11 XXI ғасырдағы Азиядағы геосаяси өлшемдер   

12 Қазіргі халықаралық қатынастардағы Орталық Азия және Ресейдің рөлі   
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13 Әлемдік саясаттағы қауіпсіздік және тұрақтылық мәселелері   

14 Қауіпсіздіктің аймақтық құрылымдары  және халықаралық саясаттағы 

қарусыздану мәселелері  

15 Халықаралық лаңкестік, экстремизм және сепаратизммен күрес мәселелері 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 

Қазіргі халықаралық қатынастарды, олардың ерекшеліктерін тұтастай 

меңгеру қазіргі халықаралық қатынастар жүйесінің заңдылықтары мен 

тұжырымдарын сараптауды ұсынады. Осы курсты оқып-үйрену екі жақты, көп 

жақты, аймақтық, арнайы, жаһандық мәселелерді, сонымен қатар қазіргі әлемнің 

қауіптері және қатерлерін қарастыруды ұсынады.  

Биполярлы әлемнен көпполярлы әлемдік тәртіпке өту, шаруашылық-саяси 

құрылымдар мен қоғамдық санадағы өзгерістерге,  халықаралық қатынастар және  

жаңа әлеуметтік, саяси үлгілердің дамуына ықпал етеді. Полиорталықтану 

бастауындағы жаңа әлемдік тәртіптің қалыптасу үдерісі жүруде.  

Қазіргі әлемнің негізгі даму тұжырымдары жаһандану және интеграция, 

демократияландыру және әлеуметтік-экономикалық үлгілерді реформалау болып 

табылады. Елдер мен халықтардың ұлттық және мәдени қайта өрлеуі,  әлеуметтік, 

саяси және әскери тәртіптерді сілкіндірген терең дағдарыстар. Қазіргі әлемнің 

даму үлгілері жүзеге асуда. Әлемдік тәртіптің негізгі геосаяси орталықтары қазіргі 

әлемнің даму үлгілеріне өз дәрежесінде ықпал етеді.  

Пәнді оқыту мақсаты:   көрсетілген пәннің негізгі әдіснамалық ережелеріне 

негізделе, сонымен қатар  тұтас әлем және кез-келген аймақтың дамуында 

қолданысты ортақ заңдылықтары бар, күрделі саяси құбылыс іспетті қазіргі 

халықаралық қатынастардың өзекті мәселелерін оқыт-үйренудің әлемдік ғылымда 

қолданылар әдістері мен арнайы түсініктері мазмұнын талдаудағы халықаралық 

қатынастардың жалпы теориялық амалдарынан тұрады.  

Пәнді оқыту міндеттері: 

- халықаралық қатынастардың әрекет ету заңдылықтарын түсінумен 

байланысты мәселелердің стратегиялық сараптамалары негізін жасай білу; 

- докторанттың  дара сыни ойлауын қалыптастыру; 

- докторанттарды халықаралық қатынастардың өзекті мәселелерінің 

мәнін түсінуге үйрету; 

-  саяси оқиғаларды жобалай және болжай білетін, шетелдердің 

мәліметтерімен қолданбалы зерттеу жүргізе, теориялық дағдыны меңгере алған 

халықаралық мәселелердің бүгінгі ақуалын бағдарлай алатын мамандар даярлау. 

 Пәнді меңгеру әдістері: «Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері»  

курсын доктранттарға оқыту және үйрету үдерісінің  барысында, келесідей әдістер 

мен тәсілдерге үйлестіре негізделген кешенді талдау қолданылады:  

 - жүйелі талдау; 
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- салыстырмалы-тарихи әдіс; 

- синтез және сараптау әдісі; 

- құжаттар мен мәліметтерді контент-сараптау; 

- құрылымды-функционалды тәсіл; 

- институционалды тәсіл; 

- дәрежелі-секторалды сараптау. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Жаңа әлемдік саясат детерминанттары: экономика, экология, 

демография, көші-қон 

Саяси дамудағы заңдар мен тұжырымдардың өзара байланысы. 

Дивергенция, конвергенция, интеграция, дезинтеграция, параллельдер дамудың 

өзара байланысты амалдары ретінде.  

Адамзат бірлігінің қалыптасуы: адамзат тұтастығы, бірлігі, әлеуметтік өмір 

сипатының қауымдасуының пайда болуы. Діни және қоғамдық-саяси қозғалыстар, 

мемлекеттер, партиялар дамуының ортақ міндеттерін әзірлеудегі талпыныстар.  

Экономиканың жаһандануы. Әлемдік экономикадағы интеграциялық 

үдерістер. Ірі интеграциялық экономикалық бөліктердің қызметі. Әлемдік 

интеграцияны түбегейлеу факторлары. Сауда және қаржы нарықтарын жан-жақты 

реттеу. Әлемдік экономиканың жаңа қатысушылары. Сыртқы саяси ой 

түйіндеудегі экономикалық компоненттердің күшеюі. Әлемдік экономика мен 

әлемдік саясаттың ара қатынасы. Халықаралық экономикалық қатынастың 

жаһандық трансформациялық жүйесі. Саяси үдерістердегі экономикалық 

трансұлттандыру.  

ХХІ  ғасырдағы энергетиканың даму жолы. Энергетикалық мәселелерді 

шешуі потенциалы. Энергетикалық нарықтағы қазіргі тұжырымдарды талдау. 

Халықаралық қауіпсіздік жүйесіндегі энергетикалық фактордың рөлі. 

Энергетикалық қауіпсіздіктің саяси мәні және сипаты.  

Экологиялық мәселелердің жаһандануы. «Экологиялық  қауіпсіздік» ұғымы. 

Қазіргі әлемнің экологиялық мәселелері. Барлық елдердегі экологиялық саясаттың 

қалыптасуы мен жүзеге асуы. Қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша БҰҰ 

конференциялары. Экологиялық және экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз 

ету міндеттері.  

Демография мәселелерінің халықаралық аспектісі. Қазіргі қоғамдағы 

демографиялық құрылымдардың жалпы өлшемдері. Жер тұрғындарының өсу 

динамикасындағы әркелкілік. Қалалардың өсуі. Дамушы елдердегі 

«демографиялық жарылыс». Өтпелі экономикадағы мемлекеттер тұрғындары 

өсуінің динамикасындағы құлдырау. Әлемдегі қазіргі демографиялық үдерістердің 

саяси аспектісі. Халықаралық қауымдастық және халық тұрғындары мәселесі.  

Әлемдегі көші-қон мәселесі. Жаппай халықаралық көші-қон қоғамдық 

өмірдің тұрақты феномені ретінде. Жұмысшы ресурстарының орналасуы. 
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Көптеген елдердің еңбек нарығының, дәстүрлер мен ғұрыптарының, ұлттық 

құрамының өзгеруіне белсенді көші-қонның ықпалы. Көші-қон, «саяси 

босқындар», мәжбүрлі босқындар мәселесі. Көші-қон саясаты. Заңсыз иммиграция 

және қауіпсіздік мәселесі. Космополитизм мен этникалық ұлтшылдықтың әлемдік 

саясаттағы ұлттық-мемлекеттік құрылымға әсері. Әлемдік саяси үдерістегі 

ұлттардың өзара әрекет мәселелері.  

 

Жаңа әлемдік саясат детерминанттары: адам құқығы, мәдениет, 

ақпараттық кеңістік 
 Демократияландыру қазіргі әлемдік саяси үдерістердің маңызды факторы 

ретінде. Демократияландыру детерминациясы мәселесі, оның субъектілері мен 

оған ықпал етуші факторлар.  

Адам құқығын қорғау мәселелері. Адам құқығы халықаралық құқықтың 

негізгі тұжырымы ретінде. Адам құқығы жөніндегі халықаралық пактілер. Адам 

құқығын қорғау жөніндегі БҰҰ қызметі. Еуропалық Одақ. ЕҚЫҰ, Еуропалық 

Кеңес қызметіндегі адам бостандығы негіздері мен құқықтарын қорғау 

төңірегіндегі пікірталас. Адам бостандықтары мен құқықтарын қорғау ісіндегі 

үкіметтік емес ұйымдардың қызметі. Негізгі адам құқықтары мәселелерінің 

интернационалдану үдерісіне ықпал ету. Адам құқығы мен халықаралық 

гуманитарлық құқық.  

Мәдениеттің жаһандануы. Жаһандық (әлемдік) мәдениет. Білім беру түрі, 

мазмұны, әдістеріндегі өзгеріс. Ғылым мен мәдениет саласы  ынтымақтастығы 

мәселесіндегі мемлекеттің  рөлі. Жаһандану және ақпараттық кеңістік 

жағдайындағы жаппай мәдениеттің кең таралуы: жағымды және жағымсыз 

тұжырымдар.  Ұлттық-мәдени даму мәселелері мен мәдениеттердің өзара 

әрекеттесуі. Ғылыми және мәдени құндылықтармен алмасу саласындағы 

халықаралық ынтымақтастық ұстанымдары. ЮНЕСКО қызметі. Әртүрлі өмір 

салты, наным, дін, мәдениеттердің үндесе қатар өмір сүру мәселелері.  

Әлемдік қауымдастықтың тұтас кеңістіктік-уақыт инфрақұрылымының 

сипаттамасы. Тұтас ақпараттық-телекоммуникация кеңістігінің қалыптасуы. 

Ақпараттық және мәдени жаһандану. Коммуникацияның жаһандық жүйесі. 

Ақпараттық төңкеріс. «Ақпараттық соғыстар». Постиндустриалды қоғамнан 

ақпараттық қоғамға трансформация.  Бұқара ақпарат құралдарының әлемдік 

саясатқа, қазіргі саяси үдерістерге әсері. Халықаралық саяси қатынастар 

саласындағы БАҚ эспансиясы. БАҚ халықаралық интеграциясы. Қоғамдық пікір 

сыртқы саясат факторы ретінде. Халықаралық қатынастар мен сыртқы саясат 

жөніндегі қоғамдық пікірдің қалыптасуындағы ақпараттық-насихат қызметтерінің 

рөлі. Ақпараттық кеңістік қалыптастыру саясаты. Ақпараттық технологияларды 

тарату үлгілері.  

Жаһандану үдерісінің даму үлгісін таңдау 

Дамудың рационалды, қайырымды және тиімді біршама жаңа үлгілерін іздеу 

және қазіргі қоғам үлгілеріндегі дағдарыстылық, қалыпсыздық.  Өзара тәуелді 
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және өзара байланысты әлем жағдайындағы үлгілерді міндеттеу мен әлемдік 

аренадағы өзіндік бағдар, қоғамдық құрылысты таңдау ұстанымдары.  

Даму жолын таңдау үшін күрестегі тарихи тұлғалар және әлеуметтік 

күштер, топтар, таптар, бөліктер. Қоғамдық дамудың авангардты, басып озатын, 

ұқсауға тырысатын,  ұлттық-дәстүрлі түрлері. Дамудың идеалы, мақсаты, көздері, 

дамудың идеалды және шынайы мақсаттары. Индустриаландыру – дамудың 

бөлінбейтін бөлігі. Қазіргі дәуірдегі оны жүзеге асырудың амалдары және  

әдістері.  

Әлеуметтік бағдар теориясы, капиталистік емес даму, демократиялық 

баламалар. Постсоциалистік даму тұжырымдары. Дамудың «үшінші жолы». Даму 

әлемдік саяси және экономикалық тәртіпке қосылу факторы ретінде. 

«Тұрақты даму», «саяси даму» түсініктері. Саяси нашар дамушылық. 

Қоғамдық даму сатылары және оларға сәйкес болатын саяси институттар. 

Дамыған капитализммен саяси дамудың салтанат құруы.   

Дамудың жолдарын таңдаудың негізгі критерийлері. Экономикалық. 

Экономикалық құрылыс табиғаты, шикізаттарды пайдалану, инвестиция, 

экономикадағы мемлекеттің рөлі. Экономикалық жүйелерді таңдау. Әлеуметтік.  

Әртүрлі қоғамдық құрылым дәрежелеріндегі адамдардың өзара әрекеті, 

тұлғалардың мүмкіндіктері мен қабілеттерін қолдануы, еркіндіктің қамтамасыз 

етілуі, қажеттіліктердің, мүдделердің, мақсаттардың қанағаттандырылуы. Саяси. 

Қоғамдық тәртіп табиғаты, билік табиғаты, компоненттер арасындағы сәйкестілік. 

Мәдени. Материалдық және рухани өндіріс, материалдық және рухани 

мәдениеттің өзара қатынасы, ұлттық мәдениеттің дамуы, оның өзге 

мәдениеттермен өзара әрекеттілігі, мәдениеттің бөлектігін жеңу, ұлттық 

дәстүрлер, ғұрыптар, рәсімдердің рөлі. Моральдық. Адамдар арасындағы өзара 

әрекетті анықтаудағы мораль ұстанымдары маңыздылығы мен рөлі. 

Билік мәселесі. «Дамудың тиімді жолы» түсінігі. Әртүрлі елдердегі 

жетістіктер өлшемі мен салыстырмалығы критерийлері. Адамзаттық өмір сүруі  

негізгі мәселелерін шешудегі мемлекеттік құрылым тиімділігі. Даму жолының 

шынайылығын таңдаудағы артықщылықтар мен жетімсіздіктер: қытайлық, 

жапондық, түріктік, ирандық, ливиялық;  жаңа индустриалды елдер тәжірибесі.  

 

Қазіргі әлемдік үдерістерді реттеу мәселелері   

Халықаралық қатынастарды реттеу мәселелері. Құқықтық және ар-ожданды 

өлшемдер қоғамдық қатынастардың реттеушісі ретінде.  

Әлемдік саясаттың құқықтық құрамы. Халықаралық құқық субъектілері. 

Мемлекеттердің өзара әрекеттілігін реттеудің халықаралық-құқықтық өлшемдері. 

Халықаралық қатынастарды қадағалаудағы ар-ождандық және халықаралық-

құқықтық өлшемдердің бірлігі мен өзара әрекеттілігі. Құқықтық өлшемдердің 

байқалған сипаты. Құқықтың институтционалды сипаты. Құқықты қолданудың 

шектеулі саласы. Құқықтық реттеулерді қажетсінудің қолданыс көздері. 
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Халықаралық қатынастарды реттеудегі ар-ождандық және халықаралық-

құқықтық өлшемдердің бірлігі мен өзара әрекеттілігі. Халықаралық 

қатынастардағы ар-ождан. Халықаралық қатынастардағы үш негізгі  ар-ождан 

дәстүрі. Халықаралық саясат тәртіп қолдаушысы. Жетекші саяси күштердің 

түбегейлі күштерінің ағымы. Даулы мәселелерді бейбіт шешу және адам құқығын 

құрметтеу. Әскери әрекеттерді қолдану қатынасындағы ар-ождандық әрекеттер. 

«Гуманитарлық интервенция» мәселесі. Гуманитарлы көмек және гуманитарлық 

ұйымдар.  

Әлемдік саяси үдерістердегі өзара әрекет, тәуелділік, өзара тәуелділік. 

Түсінік анықтамасы. Өзара әрекеттегі геосаяси факторлардың рөлі. Объективті 

факторлар және оларды субъективті бағалау мүмкіндіктерді. Өзара тәуелділіктің 

екі аспектісі – нормативті және оларды себепті түсіндіру. Интергациямен, 

интернационализммен, экономикалық ұлтшылдықпен және дамудың ұлттық 

стратегиясымен өзара тәуелділік байланысы. Күрделі өзара тәуелділік, 

салыстырмалы және абсолютті солқылдақтық. Үлкен және кіші елдер мәселесі. 

Объективті және субъективті өзара тәуелділік. Ұжымдық өзара тәуелділік 

шарттары.  

Олигосаяси жүйелер тәуелділігі жағдайындағы ынтымақтастық. Әлемдік 

саяси үдерістердегі жаңғырық тиімділігі. Ынтымақтастықты сақтау мәселесі. 

Ұжымдық әрекет және ондағы институттардың рөлі. Сыртқы және ішкі 

факторлар. Ынтымақтастық және күштеу арасындағы таңдау мәселесі.  

Өзара тәуелділік саны мен сапасы. Ассиметриялық өзара тәуелділік. Бітім 

және соғыс келешегі. Өзара тәуелділікті басқару. Өзара тәуелді әлемдегі 

жүйелердің әрекет етуі. Халықаралық жүйелердің рөлі және ынтымақтастықтың 

орнауы. Өзара тәуелділікке жауап.  

Тәуелділіктің әлемдік жүйе үдерісіндегі жеңіліс. Тәуелділік – халықаралық 

қатынастың ерекше сипаттамасы. Өзара тәуелділік –  жүйе ерекшелігі; тәуелділік 

түрі. Тәуелділік теориясы отарлау теориясының айырбасы ретінде.  

  

Әлемдік экономика және халықаралық саясаттың өзара әрекеттілігі   

Мемлекеттер арасындағы игілікті және күштерді бөлудегі нарық және 

экономикалық факторлардың рөлі. Халықаралық саяси қатынастарға, соғыс және 

бейбітшілік мәселесіне нарықтық экономиканың әсері. 

 Әлемдік экономикалық тәртіп және оның халықаралық қатынастар 

жүйесіне әсері. Еңбектің халықаралық бөлінісі мен әлемдік экономикалық және 

саяси тәртіп. Әлемдік нарық және капиталистік жүйе. Капитализм және нарықтың 

мәні. Орталық және перифериялардағы экономикалық ұлттандырудың күшеюі. 

Әлемдік саяси үдерістердегі биліктің экстенсивті монополиясы.  

Әлеуметтік, таптық, ағымдық мүдделер және әлемдік саяси үдерістердегі 

қақтығыстар. Экономика мен саясаттың өзара әрекеттесуінің үштік амалы 

мәселелері: қоғамның ішкі және халықаралық ұйымдарындағы нарықтың рөлі, 

соғыс және бейбітшілікке нарықтық экономиканың ықпалы,  экономикалық өсу 
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үшін нарықтың маңыздылығы және игіліктердің қоғамдар арасындағы бөлінісі. 

Либерализм. Консервативті келешек. Социалистік (марксистік) амалдар. Қазіргі 

әлемдік жүйе  теориялары. Көшбасшылық тұрақтылық теориялар.  

«Солтүстік-Оңтүстік» қатынасы мәселесі. «Солтүстік» және «Оңтүстік» 

елдер дамуының теңгермесіз өлшемдері. Бай және кедей мемлекеттер. Дамушы 

елдер. Аштық, кедейшілік, ауру себептері. Обалар  және әлеуметтік қақтығыстар 

зонасы.  

Кедейшілік және СПИД.  "Жаһанды Солтүстік" пен "жаһанды Оңтүстік" 

арасындағы айырмашылықтың себептері. Дамуға әсер ететін ішкі факторлар. 

Экономикалық дамудың неоклассикалық ілімі, "бай Солтүстік" пен "кедей 

Оңтүстік" арасындағы әлеуметтік-экономикалық айырмашылық мәселесін 

зерттеудегі неомарксизм және неореализм ілімдері.  

Дамыған және дамушы елдер арасындағы айырмашылықты жүзеге 

асырудағы халықаралық ұйымдардың ролі. Гуманитарлық көмек. БҰҰ-ның 

өндіргіш күштерді дамытуды ұзақ мерзімді қолдау бағдарламасы. Дамыған 

елдердің дамушы елдерге көмек көрсетуінің сыртқы саяси бағдарламалары. 

Әлемнің аймақтарында ауылшаруашылық өнімділігінің жоғарылауы. Қызыл 

Крест пен Қызыл Жарты айдың қызметі. Қайырымдылық. 

Нарықтық экономиканың құқықтық негіздері. Нарықтық экономика 

жағдайындағы құқықтың рөлі.   Сыртқы экономикалық байланыстар мен 

экономикалық ұйымдар әрекетінің халықаралық-шарттық тәжірибесі. 

Мемлекеттердің экономикалық құқықтары мен міндеттерінің   хартиясы  және 

оның маңыздылығы.  Экономикалық ынтымақтастық саласындағы біркелкіліктену 

мәселесі. Заңнамаларды жақындастыру және біркелкілеу саласындағы 

халықаралық ұйымдар.  

   

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі ұйымдар мен үкіметаралық 

және халықаралық мекемелер  

Әлемдік саясаттағы әмбебап халықаралық ұйымдар мен бірлестіктер. БҰҰ 

жаңаруы. БҰҰ жаһандық форум, дүниежүзілік институт ретінде. БҰҰ қазіргі 

әлемде: пәрменділік мәселесі. БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі. 90-жылдардағы БҰҰ 

реформалауды өткізу қажеттілігі. БҰҰ барлық мүшелерінің тең құқылығы 

ұстанымы және көпшіліктің дауысымен шешім қабылдау мәселесі. БҰҰ жарғысы 

және бейбітбітімгершілік. БҰҰ-ның бейбітшілікті сақтау операцияларындағы 

жаңа тәсілдері және олардың категориялары:  БҰҰ-ның аясында өтетін жаһандық; 

НАТО және ЕҚЫҰ аясындағы трансқұрлықтық; дәстүрлі аймақтық және 

субаймақтық; ұлттық операциялар.   

БҰҰ қарулы күщтерінің бейбітшілікті қолдаудағы қызметі. БҰҰ сакциялық 

механизмдерін жетілдіру қажеттелігі. БҰҰ қақтығыстарды басқаруы.  Превентивті 

дипломатия.  Қақтығыстан кейінгі бейбітбітімгершілік. Арнайы өкілдер миссиясы. 

Арнайы мекемелерді реформалау.  Гуманитарлық қызмет саладағы БҰҰ негізгі 
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қызметі. Әлемдік қауымдастықтағы әмбебап ұйымдар жетістігі мен олардың 

әрекет ету ұстанымдары және нормалары. 

Аймақтық одақтар мен бірлестіктер. Аймақтық ұйымдар санының өсуі. 

ЕҚЫҰ-ның жаңа функциялары. Қауіпсіздіктің еуроатлантикалық сипаты. ЕҚЫҰ 

еуропалық мемлекеттердің әмбебап аймақтық ұйымы ретінде. “Еуропалық 

қауіпсіздік хартиясы” және ЕҚЫҰ-ның жаңа міндеттері. Еуропа Кеңесі Үлкен 

Еуропа құрудың тұтқасы ретінде. Еуропа Кеңесінің экономикалық және 

әлеуметтік ілгерілеуге қолғабыс жасау қызметі. БҰҰ. ЕҚЫҰ және Еуропалық 

Кеңестің бейбітшілікті қамтамасыз етудегі рөлі. НАТО өзгеріп жатқан әлемдік 

саясат жағдайында.  

Аймақтық мемлекетаралық бірлестік түрлері: ЕО, НАФТА, АТЭК, ОАЕ, 

ОЭҚ және т.б. Аймақтардың айырықша ерекшеленген аймақданусыз-ақ дамуы. 

Федерализм. Федералды қозғалыстар.  

Халықаралық  экономикалық бірлестіктер мен ұйымдар. Көп жақты 

келісімдер халықаралық экономикалық ұйымдардың құқықтық табиғаты ретінде.  

Халықаралық қаржылық ұйымдар тобы:  ДВҚ,  МБРР, ЕБРР, МБЭҚ, Халықаралық 

даму ассоциациясы, Азиаттық  даму банкі және т.б. Сауда саласындағы 

дүниежүзілік ұйым.   МАГАТЭ және өзге де энергетикалық ұйымдар. 

Үкіметаралық және үкіметтік емес халықаралық экономикалық ұйымдар. БҰҰ 

шеңберіндегі ұйымдар қызметі: ЭКОСОС, ЭСКАТО. 

Трансұлттық корпорациялар (ТҰК) әлемдік саяси үдерістер қызметінің жаңа 

субъектісі ретінде, дипломатия және ұлтүстілік пен мемлекеттік қызмет құралы 

ретінде.  

 

Халықаралық сахнадағы үкіметтік емес ұйымдар мен қозғалыстардың 

рөлі 

Халықаралық сахнадағы қоғамдық қозғалыстардың, трансұлттық 

корпорациялардың, үкіметтік емесе мемлекеттік емес ұйымдардың ықпалы мен 

санының артуы. Бұл ұйымдар қызметі. Мемлекеттер және мемлекеттік 

институттармен өзара қатынас ұстанымдары.  

  Этникалық азшылықтар және олардың ұйымдары.  Азшылықты қорғау 

тиімділігі және оны жүзеге асыру механизмін құру. Мемлекетпен, азаматтық 

қоғаммен және этноспен арақатынасы. Ұлттық азшылықтардың автономия 

модельдерін және әртүрлі құқықтық мәселелерін шешуді салыстырмалы талдау 

және сыныптау.   

Әлемдәк діндер және шіркеу. Постиндустриалды өркениеттің құрылуы 

кезеңіндегі рухани әлемдегі өзгеріс. Трансұлттық діни топтар мен қозғалыстар. 

Исламдық фундаментализм, оның әлеуметтік түбірі және әлемдегі рөлі.  

Католиктік және православтық діни топтар мен әртүрлі секталар ықпалының 

күшею себебі. Мақсаттары мен міндеттері. Діни ұйымдар мен топтардың ықпал 

ету көздері және түрлері. Экумендік Шіркеулер кеңесі үкіметтік емес 
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халықаралық діни ұйым ретінде. Жаңа діни ағымдардың пайда болуы. Діни 

төзімсіздік.  

Экологиялық қозғалыстар мен ұйымдар. Экологиялық қозғалыстардың 

пайда болу себептері, оның әлеуметтік құрамы. Экологисттердің дүниетанымдық 

тұжырымдары. «Жасылдар» философиясының ұстанымдары. Рим клубының 

қоршаған ортаны қорғау мәселесіне қосқан үлесі. Батыс елдеріндегі «жасыл 

балама қозғалыстар». Экологиялық қарсыласу қозғалыстарының талаптары және 

қойылған бағдарламалары. «Жасылдар» ұлттық мемлекеттердің парламенттік 

партиясы ретінде. Жалпы негіз, талаптар, эволюция. Қазақстан 

Республикасындағы экологиялық мәселелер. Ядролық қалдықтарды көму 

мәселелері. Қоғамдық қозғалыстар “Невада-Семей”, “Арал”, “Жасылдар” және 

Кәсіподақтар және жастар қозғалысы. Әйелдер қозғалыстары мен 

ұйымдары.   Неофеминисттік қозғалыстар және оның радикалды-төңкерістік 

ағымы. Билік институттарындағы әйел өкілеттілігінің кеңеюі.  

Диаспора және эмигранттық құрылымдар. Нәсілшілдік ұйымдар: 

реанимация және қызметтің жаңаруы. Халықаралық лаңкестік ұйымдар. Құпия 

және жабық субъекттілер: масондық ұйымдар; мафиялар. 

  

Ұлттық мүдделер мен саяси шынайылықтар  

«Ұлттық мүдде», «ұлттық стратегия», «ұлттық ерік», «ұлттық 

тұтынушылық» ұғымдар түсінігі. Этникалық және ұлттық саналылық. Ұлт және 

мемлекет. Мемлекет мақсаты, оның сыныпталуы, келісімділігі, тұрғындардан 

қолдау табуы.  

Жаһандану жағдайындағы ұлттық біркелкілік және егеменділік мәселесі. 

Мемлекет және қоғам, адам өмірі белсенділігінің әртүрлі саласындағы ұлттық 

мүдделердің белең алу ерекшелігі.  

 Ұлттық мүдделердің экономикалық, әлеуметтік мәдини, геосаяси 

факторлары. Діни фактордың ықпалы. Ұлттық-мемлекеттік мүдденің негізгі  

компоненттері. Ұлттық-мемлекеттік мүдде жүйесінің басым-бағыттары. Негізгі 

және екінші дәрежелі мүдделер, түпкілікті ұлттық мүдделер. Қауіпсіздік және 

ұлттық мүдделер тұжырымы, сыртқы саясатты жүргізудегі маңыздылығы. 

Мемлекеттің басым бағыттары мен мақсаттары, ұлттық мүдделерін қорғау 

мәселесі. Қазіргі мемлекеттердің ұлттық-мемлекеттік мүдделері құрылымындағы 

ұлттық қауіпсіздік. Ішкі, сыртқы және әлемдік саясаттың өзара байланыстылығы. 

Халықаралық  ауқымдағы ұлттық мүдделер. Мемлекеттердің локальды, 

ұлттық, аймақтық, халықаралық мүдделері. Мемлекет белсенділігінің 

қорғаныстық, жаугерлік сипаты. АҚШ, Ресей, еуропалық, азиаттық және арабтық 

мемлекеттердің сыртқы саясатындағы ұлттық-мемлекеттік мүдделердің көрініс 

алу түрі.  

  Әлемдік саяси оқиғаларға ұлттық көңіл-күй мен идеологияның ықпалы. 

Ұлттық дәстүрлер және тұрақты қалыптасқан стеоретиптер мен жаңа 

идеологияның қалыптасуы.  Жаңа әлем өлшемдері: ұлттық ірілену үрдісі, ұлттың 
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жақындасу тұжырымдары және сыртқы саяси бағдарды таңдау. Ұлтаралық 

қатынас мәселесі.  

Халықаралық сахнадағы азаматтар мүддесін қорғауды қамтамасыз ету, оның 

жалпы тұжырымдарын әзірлеу. Ұлттық біршама терең мүдделері ретінде ұлттық 

басым бағыттарды азаматтардың көз алдына келтіре алу қабілеті. Ұлттық мүдде 

мен еріктілікті сақтауды сақтау және әрекеттендіру, жүйе құдіреттілігін нығайту 

мен кеңейту.  

Сыртқы саясатты жүргізуде  ел алдындағы мемлекет басшыларының 

жауапкершілігі.  Сыртқы саясатты қалыптастырудағы саяси көшбасшының рөлі. 

Шешім қабылдаудағы көшбасшының әрекеті мен қоғамдық пікірді 

қалыптастыруға ықпалы. Жетекші мемлекеттер көшбасшылары мен олардың 

әлемдік саясаттағы рөлі.  

 

Әлемдік саясаттағы жетекші елдер және әлемдік орталықтар. Қазіргі 

кезеңдегі АҚШ-тың рөлі 

Халықаралық қатынастар және жаңа әлеуметтік, саяси даму үлгілері. 

Полиорталықтық шынайылықтар бастауларындағы жаңа әлемдік тәртіптің 

қалыптасуы. «Мондиализм», «еуроцентризм», «еуразияшылдық», «исламдық 

фундаментализм» доктриналарының идеологиялық қарама-қайшылық.  

Халықаралық стратификация. Әлемдік саясаттағы ірі державалардың рөлі. 

Әлемдік саясаттағы және халықаралық ұйымдардағы мемлекеттердің сыртқы 

саяси қызметі.  

Әлемдік қауымдастықтағы АҚШ жаңа рөлі. Биполярлы әлемнің 

трансформациясы кезеңіндегі АҚШ сыртқы саясатының қалыптасу ерекшеліктері. 

«Қырғи-қабақ соғысынан» кейінгі АҚШ сыртқы саяси стратегиясы. Батыс жарты 

шарындағы американдық тұрақты даму идеясы. Жаңа әлемдік тәртіп 

ауқымындағы бірполярлы жүйе құру жөніндегі тезис.  АҚШ ұлттық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін «демократияны кеңейту» тұжырымы.  2002 және 2006 жж. 

«ұлттық қауіпсіздік стратегиялары». Б.Обама әкімшілігінің сыртқы саяси 

стратегиясының негізгі бағыттары мен түпкілікті ұстанымдары. 2010 және  2015 

жж. «ұлттық қауіпсіздік стратегиялары».  

АҚШ және БҰҰ. БҰҰ бейбітбітімгершілік қызметтеріндегі АҚШ қатысуы. 

АҚШ және ДСҰ. Жаһандану үдерісі: ДСҰ қызметі аясындағы АҚШ сыртқы саяси 

және экономикалық мүдделері.  

АҚШ сыртқы саясатындағы американаралық қатынастар. АҚШ және Латын 

Америкасы елдері. АҚШ және Еуропалық Одақ. Трансатланттық қатынастардың 

трансформациясы. Қазіргі кездегі қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі АҚШ және 

НАТО рөлі. НАТО  міндеттерін жаһандандыру жөніндегі мәселе және АҚШ 

ұстанымдары. Шығыс Еуропа елдеріндегі АҚШ сыртқы саясаты.  

Американдық стратегияның аймақтық басымдылықтары. Американдық 

саясаттың азиаттық бағыты. АҚШ сыртқы саясатындағы АТА. Американ-қытай 

қатынастары: қарсы тұру мүмкіндіктері. АҚШ және Азиаттық-Тынықмұхиттық 
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экономикалық ынтымақтастық (АТЭЫ). АҚШ сыртқы саясатындағы Үндістан. 

АҚШ сыртқы саясатының Таяушығыстық векторы. АҚШ және Иран. АҚШ және 

ТМД. АҚШ және Ресей. АҚШ және Орталық Азия.  

АҚШ және аймақтық ұйымдар. Әлем аймақтарындағы АҚШ экономикалық 

және саяси мүдделері мен аймақтық ұйымдармен қатынасы. АҚШ- ОПЕК, АҚШ-

ЛАГ.  АҚШ және орталықазиаттық интеграциялық бірлестіктер және т.б. 

 Аймақтық қақтығыстарды реттеудегі АҚШ рөлі. Халықаралық лаңкестік, 

ұйымдасқан қылмыс, есірткі контрабандасы, жаппай қырып-жою қаруларын 

таратумен күрестердегі АҚШ қатысуы.  

 

Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесіндегі Еуропалық Одақтың 

рөлі  
Интеграция жөніндегі идея мен тұжырымдар эволюциясы. Еуропалық 

Қоғамдастықтың даму кезеңдері. Институтционалды және құрылымдық   қайта 

құрылулар және  реформалар. Еуропалық Одақтық құрылуы. Еуропалық Одақ 

институттары. ЕО сәулеті. Саяси одақ құрудың федералды жолы. 

90-шы жылдардағы интеграцияның дамуы. Еуропалық қауіпсіздіктің жаңа 

факторлары. Еуропалық Одақ жөніндегі келісім. Қазіргі кезеңдег ЕО дамуының 

әлеуметтік-экономикалық ерекшеліктері. Экономикалық және Валюталық 

одақтардың құрылуы. ЕО ортақ сыртқы саясатының және қауіпсіздігінің құрылуы. 

Еуропалық қауіпсіздік және БЕҚ қызметі. ЕО ортақ сыртқы саясатының және 

қауіпсіздік саясатының эволюциясы. Косово дағдарысы және қорғаныс 

саласындағы еуропалық тұтастықтың дамуы. Ортақ сыртқы саясат  және ортақ 

қауіпсіздік саясаты. Ішкі істер және құқықтық сот саласындағы ынтымақтастық.  

Еуропалық қауіпсіздік және Батыс Еуропалық Қоғамдастық.  

Жалпыеуропалық қорғанысты қалыптастыру мәселесі. Жаңа қызмет салаларының, 

жаңа ортақ саясаткерлердің пайда болуы.  Маастрихттан кейінгі еуропалық 

интеграция келешегі. Амстердам Келісімі. Ниццедегі саммит қорытындылары.  

60-90-шы жж. Еуропалық Қоғамдастықты кеңейту үдерісі. Еуропалық 

қоғамдастықты кеңейтудің төрт кезеңі. ЕО Шығысқа қарай кеңею ерекшелігі. 

Ассоциацияланған мүшелік түсінігі, ассоциация  түрлері. ЕО кеңеюі және 

Еуропадағы қауіпсіздікті нығайту мәселелері. ЕО «көршілік» саясаты.  

Халықаралық ұйымдардағы ЕО рөлі. БҰҰ ЕО саясаты. ЕО және АҚШ 

трансатланттық серіктестігі. ЕО, АҚШ және НАТО байланыстарының тарихи 

және стратегиялық факторлары. Қауіпсіздік саласындағы трансатланттық 

серіктестік.  

ЕО басқа да Еуропаның (ЕЕСҰ, Еуропалық Кеңес, ЕҚЫҰ, ТМД)  

халықаралық ұйымдары және өзге де интеграциялық бірлестіктермен өзара 

әрекеттесуі.  

ЕО Таяушығыстық саясаты. ЕО Ресеймен ынтымақтастығы. ЕО мен РФ 

ынтымақтастық бойынша стратегиясы. Орталық Азия елдерімен ЕО 

ынтымақтастығының негізгі кезеңдері мен ынтымақтастық түрлері.  Орталық Азия 
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үшін ЕО стратегиясы. Қазақстанмен  ЕО ынтымақтастығының негізгі кезеңдері 

мен ынтымақтастық түрлері. ЕО және Қазақстан ынтымақтастығының құқықтық 

базасы. Қазақстанның Еуропалық Одақпен ынтымақтастығының келешегі.  

Лаңкестікке қарсы әрекет етудің халықаралық жүйесіндегі ЕО рөлі. ЕО 

кейбір мүше-елдерінің лаңкестікке қарсы әрекет етуінің негізгі аспектілері.  

 

XXI ғасырдағы Азиядағы геосаяси өлшемдер   

ХХІ ғасырдағы Азияның рөлінің күшеюі. Мұсылман әлемі. Ислам, 

демократия және нарықтық экономика. Халықаралық саясаттағы ислам факторы. 

АТА интеграциялық үдерісі түрлері мен болмысы. Аймақтық 

көпполярлылықтың дамуы. АТА қауіпсіздігі мәселесі. Аймақтық тұрақтылықты 

қамтамасыз етудің негізгі компоненттері. АТА елдері қауіпсіздігі мәселесі 

бойынша аймақтық форум. АТА елдеріндегі экономикалық интеграция және оның 

ерекшеліктері. Аймақтық экономикалық ұйымдар.  

Жапония – аймақтық және әлемдік держава. Жапонияның жаңа саясаты.  

Халықаралық қатынастардағы Қытайдың жаңа рөлі. Қытай – түрленген 

аймақтық держава. Оның субаймақтық және әлемдік саясаттағы рөлі. Қытайдың 

ДСҰ кіруі. Біртұтас Қытай ұстанымы және екі жақты қытай-американ 

қатынастарындағы Тайвань мәселесі. Гонконг мәселесін шешу. Оңтүстік Қытай 

теңізі аумағындағы территориялық даулар. Аймақтық саясаттағы Оңтүстік 

Кореяның рөлі. Кореяның бірігу мәселесі. 

 АТА стартегиялық қауіпсіздігі. Корей жарты аралындағы жағдай. Ядролық 

қаруды тарату мәселелері. Индонезия трансформациясы үдерісі және Шығыс 

Тимордағы қақтығыс. Адам құқығының бұзылуы. Үнді-пәкістан майдандасуы 

(Кашмир мәселесі). Оңтүстік және Орталық Азиядағы талибтер: әлемге қауіп. 

АСЕАН шеңбері қауіпсіздік мәселесі бойынша аймақтық форум ретінде. АФТА – 

еркін сауда зонасын құру жобасы. Индонезия мен Малайзия арасындағы 

территориялық қақтығыстар. 

ЕО потенциалды мүшесі ретіндегі Түркия. Курд мәселесі және адам құқығы 

төңірегіндегі мәселе. Мұсылман әлемі. Ислам, демократия және нарықтық 

экономика. Сауд Арабиясының келешегі. Түркия және ислам әлемі.  

Иранға қатысты батыс саясаты. Ресейлік саясаттағы ислам факторы. 

Ауғанстандағы ислам және мемлекеттіліктің қалыптасуы. Халықаралық 

қатынастардағы Египет, Ливия, Сирия. Қазақстанның азиаттық елдердегі саяси 

және экономикалық мүдделері.  

 

Қазіргі халықаралық қатынастардағы Орталық Азия және Ресейдің 

рөлі  
КСРО күйреуінің халықаралық салдары. Еуразиялық геосаяси және 

экономикалық кеңістік. Еуразиялық кеңістіктің дезинтеграциясы мен 

реинтеграциясы.  
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Ресейдің геосаяси ақуалы. Ресейдің сыртқы саясатындағы ортақ ұстанымдар. 

ТМД елдерімен Ресейдің экономикалық ынтымақтастық үлгісі. ТМД-дағы Ресей.  

Экономикалық ынтымақтастық. ТМД және Еуразиялық интеграция. Еуразиялық 

геосаяси және экономикалық кеңістік. ТМД мүше-мемлекеттеріндегі саяси-әскери 

ынтымақтастық және ұжымдық қауіпсіздік. ТМД қауіпсіздік мәселесі және 

ҰҚШҰ. Еуропалық Кеңестегі Ресей. ТМД және адам құқығы. ТМД сыртқы 

шекараларын қорғау бойынша ынтымақтастық, қақтығыстардың алдын алу және 

реттеу. Әлеуметтік-гуманитарлық және құқықтық ынтымақтастық.  

Қазіргі халықаралық қатынастардағы Орталық Азияның рөлі. Орталық Азия 

аймағы геосаяси алаңының қалыптасуы.  Территориялық фактор. Шекара 

мәселелері. Орталық Азия елдерінің экономикалық потенциалы. Орталық Азия 

елдерінің экологиялық мәселелері.  

Орталық Азия елдері үшін саяси факторлар мен тәуекелдер. Орталық 

Азиядағы этносаяси үдерістер мен көші-қон ақуалы. Исламдық фактор. Орталық 

Азия мемлекеттерінің даму стратегиясындағы сыртқы саяси фактор. АҚШ 

геосаясаты мен геостратегиясы. Орталық Азияға қатысты Қытайдың саясаты. 

Орталық Азиядағы Еуропалық стратегия. Нәтижесінде жаңа геосаяси ақуал 

қалыптастырған ОА төңірегінде күштердің жаңа түйісуі.  Посткеңестік Орталық 

Азиядағы мүдделер қақтығысы. Аймақтық көшбасшылық үшін күрес.  

 Саяси мүдделердің экономикалық мүдделермен тоғысуы, аймақтағы діни 

экстремизмнің таралуы. Заңсыз есірткі айналымы. Заңсыз көші-қон. Аймақтағы 

қауіпсіздікті нығайту шаралары. Аймақ елдерінің АӨСШК, ҰҚШҰ. БҮС, ШЫҰ 

және т.б. қатысуы. Аймақтағы ынтымақтастық және бейбітшілікті қамтамасыз 

етудегі Қазақстан Республикасының бастамалары. Орталықазиаттық кеңістіктегі 

геосаяси біркелкілік, геоэкономикалық қауымдастық, қауіпсіздік пен теңдіктің 

кепілі ретінде.  

 

Әлемдік саясаттағы қауіпсіздік және тұрақтылық мәселелері   

Қауіпсіздік түсінігі. «Қауіпсіздік» түсінігі эволюциясының тарихы. 

Қауіпсіздік түсінігі, халықаралық қауіпсіздік, аймақтық қауіпсіздік, ұлттық 

қауіпсіздік ұғымдары мазмұнындағы ара қатынас.  

Жаһандану және халықаралық қауіпсіздік күн тәртібінің өзгерісі. Қауіпсіздік 

саласындағы қазіргі халықаралық қатынастардың даму тұжырымдары. Қауіпсіздік 

ұстанымдары. Қауіпсіздік тұжырымдары: халықаралық қауіпсіздік, жаһандық 

қауіпсіздік,  аймақтық қауіпсіздік,  ұлттық қауіпсіздік, жалпы ауқымданған 

қауіпсіздік. «Қауіпсіздік» кеңейтілген түсіндірмесі мәселесі. Экологиялық 

қауіпсіздік. Геоэкономика. Энергетикалық қауіпсіздік. Энергетикалық қауіпсіздік 

түсінігі. Мәдени қауіпсіздік. Ұлттық қауіпсіздіктің мөлшері, біркелкілігі және 

мәдениеті. Ақпараттық қауіпсіздік. Әлеуметтік қауіпсіздік.  Әлеуметтік 

қауіпсіздіктің негізгі мәселелері. Қылмыстың интернационалдануы. Ұйымдасқан 

қылмыс. Ұйымдасқан қылмыстың және есірткі трафигінің қақтығыстық 
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потенциалы. Лаңкестік. Көші-қон. Ядролық қауіп. Халықаралық қауіпсіздікке 

жалпы көлемдік әдіс.  

Аймақтық дәрежедегі қауіпсіздіктің жаңа дәстүрлі емес аспектілері. 

Халықаралық дағдарыстар мен қақтығыстар. Интервенционизм мәселесі. 

Болашақтағы дағдарыстар мен соғыстар себебі, олардың алдын алу. Орталық 

Азиядағы, Таяу және Орта Шығыстағы ауыз су үшін күрес және су мұқтаждығы. 

Ауғанстан және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері: негізгі акторлардың 

тәсілдері. Бейбітбітімгершілік саясаты.  

Мәселе бойынша қазіргі пікірталастар. Қауіпсіздік элементтері 

арақатынасының эволюциясы: әскери емес факторлар маңыздылығы мен рөлінің 

артуы. Қауіпсіздік және ынтымақтастық. Халықаралық қауіпсіздіктің 

институтцианалдануы – әскери одақтардан жаһандық үкіметаралық ұйымдарға 

дейін. Ұжымдық  қауіпсіздік түсінігі. Жүзеге асыру жолында пайда болған 

мәселелер және оларды құруға қажетті шарттар.  

Тұрақтылық. Динамикалық тұрақтылық. Күштер ара салмағы. Статус-кво. 

Халықаралық тұрақтылық түсінігі. Қауіпсіздік және тұрақтылық ара қатынасы. 

Санақтық және динамикалық тұрақтылық. Әлемдік саясаттағы тұрақтылық жолы. 

Ішкі және халықаралық тұрақтылықтың өзара байланысы.  

 

Қауіпсіздіктің аймақтық құрылымдары және халықаралық саясаттағы 

қарусыздану мәселелері 

Еуропалық қауіпсіздік мәселелеріндегі ЕҚЫҰ жаңа рөлі. Еуропалық 

қауіпсіздіктің жаңа үлгісі ретіндегі ЕҚЫҰ фукнциялары. Қауіпсіздік үлгісінің 

еуроатланттық келбеті. Еуропалық қауіпсіздік қатерлерінің негізгі топтары: 

жаһандық; аймақтық; лаңкестік және ұйымдасқан қылмыс; аз ұлттар және адам 

құқықтарының бұзылуы. ЕҚЫҰ  ұлтаралық қақтығыстарды реттеудегі қызметі. 

ЕҚЫҰ  ұжымдық қауіпсіздіктегі жаңа амалдары. Қауіпсіздік және өзара сенімді 

нығайту шаралары бойынша ЕҚЫҰ Вена конференциясы. «Еуропалық қауіпсіздік 

хартиясы» және ЕҚЫҰ жаңа міндеттері. Қазақстанның ЕҚЫҰ төрағалығы, негізгі 

басымдылықтар.    

Қазіргі кезеңдегі аймақтық қауіпсіздік мәселелері және НАТО рөлі. 

Солтүстікатлантикалық альянстың өзгермелі жағдайдағы әскери-саяси 

мақсаттары. НАТО және қақтығыстардың алдын алу мүмкіндіктері. НАТО және 

орталықазиаттық аймақ.  

Қылмыстық Полицияның Халықаралық Ұйымының (Интерполдың) 

құрылуы. Қылмыстық юстиция саласында мемлекеттер  ынтымақтастығының 

халықаралық ұйымдағы рөлі. Интерпол ынтымақтастығының  басты 

ұстанымдары. Интерполдың ерекше мүмкіндіктері мен құралдары және оның 

мемлекеттер ынтымақтастығындағы қылмыспен күрестегі рөлі. 

Ынтымақтастықтың ресми ұстанымдары. Интерпол мүше-елдерінің ішкі 

дағдылары. Интерпол қызметінің түрлері. Интерполдың халықаралық қылмыспен 

күресі.    
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Халықаралық саясаттағы қарулануға бақылау және қарусыздану мәселелері.  

Қару-жараққа бақылау орнатудың жолдары, құралдары және әдістері. 

Халықаралық құқық өлшемдері. Оқтар мен жарылғыштардың бірқатар түріне 

тыйым салу жөніндегі Гаага  конвенциясы. Қорғаныс технологиясын жетілдіру 

және жаңаша өзгертулер.  

Химиялық және биологиялық қаруларды таратпау және қарусыздану 

саласындағы халықаралық-құқықтық негіздер. Ядролық қаруды таратпау 

мәселелері. Ядролық қаруды таратпау жөніндегі келісім және оның ядролық 

қаруды таратпау жүйесін нығайту саласындағы маңыздылығы. Таратпау жүйесі. 

Ядролық сынақтарға тыйым салудың ауқымдылығы жөніндегі келісімдер және 

оның халықаралық қатынастарды тұрақтандырудағы  маңыздылығы. Ядролық 

қаруларды тарату және жинақтау, өндіру мәселелері.  

Атом энергиясы және таратпау жөніндегі халықаралық ұйымдар. ЖҚЖ 

таратпау және қарусыздану саласындағы Қазақстанның белсенділігі. Орталық 

Азия ядролық қарудан азат аймақ ретінде.    

Халықаралық лаңкестік, экстремизм және сепаратизммен күрес мәселелері  

Халықаралық лаңкестікке тән белгілер және оның мәні, ұғымы. «Лаңкестік» 

феноменінің шығу теориясы. «Халықаралық лаңкестіктің» денфинициясының  

поливарианттылығы. Негізгі халықаралық және аймақтық құжаттардағы 

халықаралық лаңкестік анықтамалары. Лаңкестіктің сыныпталуындағы негізгі 

әдістер, оның мақсаттары, амалдары мен тәсілдері. Саяси лаңкестіктің 

идеологиялық мазмұны. Лаңкестіктің жаңа түрлері.  

Қазіргі халықаралық лаңкестікпен күрестегі әлемдік қауымдастық.  

Лаңкестікпен күрес қазіргі кезеңдегі халықаралық қатынастар факторы ретінде. 

Қазіргі кезеңдегі лаңкестікке қарсы күрес түрлері.  

Халықаралық лаңкестікке қарсы әрекет етудің негізгі ұстанымдары. 

«Исламдық лаңкестік». «Аль-Каида». Еуропадағы лаңкестік ерекшеліктері. 

Италия, Франция, Германия, Ресейдегі оңшыл экстремизм. ХХ ғасырдың 90-шы 

жж. лаңкестік актілері. Ирландтық экстремизм және Ұлыбританиядағы лаңкестік 

актілері. ХХІ ғасырдағы  әлемдегі және Америкадағы лаңкестік актілер және 

лаңкестікпен күрес.  

Халықаралық лаңкестікке қарсы күрестегі дүние жүзі мемлекеттерінің 

ынтымақтастығы. БҰҰ. НАТО, ЕО, ШЫҰ және халықаралық лаңкестік. ЕО мүше- 

елдерінің лаңкестікке қарсы белсенділігі. Халықаралық лаңкестікпен күрес 

саласындағы Еуропалық Одақ тәжірибесі: саяси-құқықтық сараптама. Еуропа 

және Ресейдің «сұр соғыстағы» «шектеусіз ынтымақтастыққа» даярлығы. 

«Этникалық бейімділікті» анықтаудағы Израиль тәжірибесі. БАҚ және лаңкестік. 

Сенімді ақпарат алу және оқиғаны баяндау мәселелері.  

ТМД лаңкестікке қарсы орталықтың құрылуы. Халықаралық лаңкестік және 

Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері. Орталық Азиядағы  діни экстремизм 

және лаңкестік қаупінің ерекшеліктері. Орталық Азияда аймақтық ұйымдар 
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шеңберіндегі халықаралық лаңкестікпен күрес. Орталық Азиядағы лаңкестікпен 

Қазақстанның күресі.  

Әлеуметтік, саяси және әскери тәртіптердегі сілкіністік дағдарыстар. Діни 

экстеремизм және сепаратизм ұшқындары. Діни фундаментализм және 

экстремизм қауіптері. Конфессия аралық бәсекелестіктердің шиеленісуі. 

Ұлтшылдық және шовинизм. Діни төзімсіздік, ксенофобия. 

  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Полиорталықтану бастауларындағы жаңа әлемдік тәртіптің 

қалыптасуы   

2. Ақпараттық қауіпсіздік және ұлттық мүдделерді қорғау жүйесіндегі 

оның орны 

3. Жаһандану мәселелері бойынша қазіргі пікірталастар 

4. Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесінің сипаты бойынша 

қазіргі пікірталастар 

5. Халықаралық экономикалық қатынастар жүйесінің жаһандық 

трансформация жүйесі 

6. БҰҰ бейбітбітімгершілік үдеріс және оның құралдары 

7. Аз ұлттарды қорғау мәселелері және олардың механизмдері 

8. Ұлттық-мемлекеттік мүдденің негізгі компоненттері 

9. АҚШ ұлттық қауіпсіздік стратегиясы 

10. Орталық Азияға қатысты ЕО стратегиясы 

11. Қазіргі қауіпсіздік қатерлеріне қатысты Қытайдың сыртқы саяси 

стратегиясы 

12. Ауғанстан және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері: негізгі 

ақторлардың амалдары 

13. Қазіргі кезеңдегі аймақтық қауіпсіздік мәселелері және НАТО рөлі 

14. Ядролық қарусыздану саласындағы Қазақстан бастамалары 

15. Қазіргі кезеңдегі лаңкестікке қарсы күрес түрлері  

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі өркениеттің экологиялық мәселелері 

2. Постиндустриалды өркениеттің қалыптасу кезеңіндегі рухани сала 

өзгерістері 

3. «Тұрақты даму», «саяси даму» ұғымдары 

4. Халықаралық қатынастардағы ар-ожданның рөлі 
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5. Дамушы және дамыған елдер арасындағы алшақтықты анықтаудағы 

халықаралық ұйымдар рөлі 

6. Экономикалық және әлеуметтік ілгерлеулерге қолдау білдірудегі 

Еуропалық Кеңес қызметі 

7. Исламдық фундаментализм, оның әлемдегі түбірі мен рөлі 

8. Орталық Азиядағы АҚШ саясатының эволюциясы 

9. АҚШ және ЕО трансатланттық серіктестігінің жаңа кезеңі 

10. Халықаралық қауіпсіздіктің ауқымды әдістері  

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық қауіпсіздік жүйесіндегі энергетикалық фактордың рөлі 

2. Сыртқы саяси шешімдерді қабылдаудағы қоғамдық пікірдің рөлі 

3. «Гуманитарлық интервенция» мәселелері 

4. «Солтүстік» және «Оңтүстік» елдер дамуының теңгермесіз өлшемдері 

5. МАГАТЭ және өзге де энергетикалық ұйымдар 

6. Феминистік қозғалыстар 

7. Әлемдік саясат оқиғаларына ұлттық көңіл-күйдің ықпалы 

8. Аймақтық қақтығыстарды шешудегі АҚШ рөлі 

9. Халықаралық лаңкестікке қарсы күрестің халықаралық жүйесіндегі 

Еуропалық Одақ рөлі 

10. АТА интеграциялық үдерістер түрлері және ауқымдары 

11. ТМД қауіпсіздік мәселелері және  ҰҚШҰ рөлі 

12. Орталық Азия елдері үшін заңсызесірткі трафигімен күрес мәселелері   

 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі : 

1. Гроций Г. О праве войны и мира. В 3-х тт. - М.,1994 

2. Международные отношения и мировая политика. Учебник. /Под ред. 

П.А. Цыганкова – М., 2015 

3. Организация Объединенных Наций. Сб. док. / Отв. ред. В.В. 

Вахрушев.  - М., 1981. 

4. Сборник документов по международному праву /Под ред. 

К.К.Токаева, М.М. Атанова, Ж.У. Ибрашева.- Т.1, 2. - Алматы, 1998. 
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7. Современные международные отношения. /Под ред.  А.В.Торкунова. – 

М.,2015 

8. Современные теории международных отношений. Учебник. /Под 

ред.В.Н. Конышева, А.А. Сергунина. – М., 2013 

9. Токаев К.К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации. 

Алматы, 2000 

10. Kegley, C. W. Jr. World Politics: Trends and Transformations (CA: 
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APMO 7201 – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Байзакова К.И. – доктор исторических наук, профессор кафедры 

Международных отношений и мировой экономики 

Исова Л.Т. – кандидат исторических наук, доцент кафедры Международных 

отношений и мировой экономики 

 

Рецензенты: 

Нурша А.К. – кандидат исторических наук, координатор проектов по 

внешней политике Института мировой экономики и политики при Фонде Первого 

Президента Республики Казахстан 

Макашева К.Н. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Актуальные проблемы международных отношений» является 

обязательным компонентом образовательной подготовки докторантов по 

специальности «6D020200 – Международные отношения» (научно-

педагогического направления). Программа курса составлена в соответствии с 

типовым учебным планом государственного образовательного стандарта  данной 

специальности. Данный курс формирует у докторанта систему знаний о 

детерминантах современной мировой политики, об актуальных проблемах 

международных отношений». 

В условиях формирование нового миропорядка на началах реального 

полицентризма необходимо анализировать основные тенденции, процессы, 

происходящие в условиях глобализации, тем самым курс способствует 

формированию системных взглядов на актуальные проблемы международных 

отношений 
Компетенции (результаты обучения): 

В результате изучения курса «Актуальные проблемы международных 

отношений» докторант должен: 

Знать:  

- основные проблемы эволюции международных отношений в контексте 

глобализации;  

- закономерности развития международных отношений; 
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-  детерминанты современной мировой политики;  

- механизмы регулирования современных мировых процессов; 

- роль ведущих  акторов в системе международных отношений 

Уметь:  
- применять методологию современных теорий и концепций при анализе и 

прогнозировании развития международных отношений; 

- анализировать основные геополитические изменения на международной 

арене;  

- проводить научный анализ прогнозирования международных и 

внешнеполитических ситуаций.  

Владеть навыками:  

- применения общенаучной методики в исследовательской работе;  

- аналитической научной деятельности;  

- самостоятельного анализа динамики развития современной системы 

международных отношений;  

- применения методологических подходов к актуальным проблемам 

международных отношений. 

Пререквизиты: «Современные проблемы международных отношений», 

«Методологические основы исследований МО», «Проблемы безопасности в 

Центральной Азии» 

Постреквизиты: «Сравнительные методы в изучении международных 

отношений», «Методология исследования экономических региональных 

процессов», «Динамика баланса сил в Центральной Азии», «Трансформация 

современной  системы международной безопасности: теоретический анализ». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

1 Детерминанты новой мировой политики: экономика, экология, демография, 

миграция  

2 Детерминанты новой мировой политики: права человека, культура, 

информационное пространство  

3 Выбор модели развития в процессе глобализации 

4 Проблемы регулирования современных мировых процессов.  

5 Взаимодействие мировой экономики и международной политики  

6 Международные учреждения и межправительственные и организации в 

системе международных отношений 

7 Роль неправительственных организаций и движений на международной  

арене 

8 Национальные интересы и политические реалии 

9 Мировые центры и ведущие страны в мировой политике. Роль США на 
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современном этапе.  

10 Роль ЕС в современной системе международных отношений 

11 Геополитические изменения в Азии в XXI веке 

12 Роль России и Центральной Азии в современных международных 

отношениях 

13 Проблемы безопасности и стабильности в мировой политики 

14 Региональные структуры безопасности и вопросы разоружения в 

международной политике 

15 Проблемы борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и 

сепаратизмом 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целостное изучение современных международных отношений, их 

особенностей предполагает анализ закономерностей и тенденций развития 

современной системы международных отношений. Изучение данного курса 

предполагает рассмотрение двусторонних, многосторонних, региональных, 

специальных, глобальных проблем, а также вызовов и угроз современного мира.  

Переход от биполярного мира к многополярному миропорядку приводит к 

изменению хозяйственно-политических структур и общественного сознания, 

появлению новых социальных, политических моделей развития и международных 

отношений. Идет процесс формирования нового миропорядка на началах 

полицентризма.  

Основными тенденциями развития современного мира являются 

глобализация и интеграция, демократизация и реформирование социально-

экономических моделей. Происходит национальное и культурное возрождение 

народов и стран; глубокие кризисные потрясения социального, политического и 

военного порядка. На модели развития современного мира оказывают 

существенное влияние основные геополитические центры мировой политики.  

Цель преподавания дисциплины: на основе методологических положений 

указанной дисциплины, а также общетеоретических подходов международных 

отношений раскрыть содержание специфических понятий и подходов, 

используемых мировой наукой в изучении актуальных проблем современных 

международных отношений как сложного политического явления, имеющего 

общие закономерности, применительно к развитию любого региона и мира в 

целом. 

Задачи преподавания дисциплины:  

- изучение основ стратегического анализа проблем, связанных с пониманием 

закономерностей функционирования международных отношений;  

- формирование самостоятельного критического мышления у докторантов;  
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- выявление сущности актуальных проблем международных отношений;  

- подготовка специалистов, способных ориентироваться в современном 

состоянии международных проблем, обладающих навыками теоретических и 

прикладных исследований на материале зарубежных стран, умеющих 

прогнозировать и моделировать политические ситуации. 

Методы изучения дисциплины. В процессе преподавания и изучения 

докторантами курса «Актуальные проблемы международных отношений» 

применяется комплексный анализ, основанный на сочетании следующих методов 

и подходов: 

- системный анализ; 

- сравнительно-исторический метод; 

- метод синтеза и анализа; 

- контент-анализа документов и материалов; 

- структурно-функциональный подход; 

- институциональный подход; 

- уровнево-секторальный анализ. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Детерминанты мировой политики: экономика, экология, демография, 

миграция 

Соотношение тенденции и закона в политическом развитии. Дивергенция, 

конвергенция, интеграция, дезинтеграция, параллелизм как взаимосвязанные 

способы развития. 

Формирование единства человечества: возникновение общности 

существенных характеристик социальной жизни, единства, целостности 

человечества. Попытки выработки общих задач развития партиями, 

государствами, общественно-политическими и религиозными движениями.  

Глобализация экономики. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

Деятельность крупных интегрированных экономических блоков. Факторы, 

сдерживающие мировую интеграцию. Многосторонние регулирование 

финансовых рынков и торговли. Новые участники мировой экономики. Усиление 

экономического компонента во внешнеполитическом мышлении. Соотношение 

мировой политики и мировой экономики. Глобальная трансформация системы 

международных экономических отношений. Экономический транснационализм в 

политических процессах. 

Пути развития энергетики в XXI веке. Потенциал решения энергетической 

проблемы. Анализ современных тенденций на энергетическом рынке. Роль 

энергетического фактора в системе международной безопасности. Политическая 

сущность и характер энергетической безопасности.  

Глобализация экологических проблем. Понятие «экологическая 

безопасность». Экологические проблемы современного мира. Формирование и 
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реализация экологической политики во всех странах. Конференции ООН по 

проблемам охраны окружающей среды. Задачи обеспечения экологической и 

экономической стабильности.   

Международные аспекты проблем демографии. Общие изменения в 

демографической структуре современного общества. Различия в динамике роста 

населения Земли. Рост городов. «Демографический взрыв» в развивающихся 

странах. Спад динамики прироста населения в государствах с переходной 

экономикой. Политические аспекты современных демографических процессов в 

мире. Международное сообщество и проблемы народонаселения. 

Миграционные процессы в мире. Массовые международные миграции как 

постоянный феномен общественной жизни. Перемещение рабочих ресурсов. 

Влияние интенсивных миграций на изменение национального состава многих 

стран, на нравы и обычаи, рынок труда. Проблема миграции, «политических 

беженцев», вынужденных беженцев. Миграционная политика. Нелегальная 

иммиграция и проблема безопасности. Влияние космополитизма и этнического 

национализма на национально-государственную структуру мировой политики. 

Проблемы взаимодействия наций в мировом политическом процессе. 

 

Детерминанты новой мировой политики: права человека, культура, 

информационное пространство  

Демократизация как важнейший фактор современного мирового 

политического процесса. Проблемы детерминации демократизации, её субъектов 

и влияющих на неё факторов. 
Проблема защиты прав человека. Права человека как основополагающий 

принцип международного права. Международные пакты о правах человека. 

Деятельность ООН по защите прав человека. Дискуссионные вопросы защиты 

прав и основных свобод человека в деятельности Совета Европы, ОБСЕ, 

Европейского Союза. Деятельность неправительственных организаций в деле 

защиты прав и свобод человека. Влияние процесса интернационализации  на 

основные права человека. Права человека  и международное гуманитарное право. 

Глобализация культуры. Глобальная (мировая) культура. Изменение форм, 

содержания, методов образования. Роль государства в вопросах сотрудничества в 

области науки и культуры. Распространение массовой культуры в условиях 

глобального и информационного пространства: позитивные и негативные 

тенденции. Проблема национально-культурного развития и взаимодействия 

культур. Принципы международного сотрудничества в области обмена научными 

и культурными ценностями. Деятельность ЮНЕСКО. Проблемы гармонического 

сосуществования различных культур, религий, верований, образа жизни.  

Характеристика единой пространственно-временной инфраструктуры 

мирового сообщества. Формирование единого информационно-

телекоммуникационного пространства. Культурная и информационная 

глобализация. Глобальные системы коммуникаций. Информационная революция. 
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«Информационные войны». Трансформация постиндустриального общества в 

информационное. Влияние средств массовой информации на мировую политику, 

на современные политические процессы. Экспансия СМИ в сфере международных 

политических отношений. Международная интеграция СМИ.Общественное 

мнение как фактор внешней политики. Роль информационно-пропагандистских 

служб в формировании общественного мнения о внешней политике и в 

международных отношениях. Политика формирования информационного 

пространства. Модели развития информационных технологий. 

 

Выбор модели развития в процессе глобализации 

Несостоятельность, кризисность современных моделей общества и поиск 

новых, более рациональных, гуманистических и эффективных моделей развития. 

Принцип свободы выбора общественного строя, своего курса на мировой арене и 

навязывание моделей в условиях взаимозависимого и взаимосвязанного мира.  

Социальные силы, группы, классы, слои и исторические личности в борьбе 

за выбор пути развития. Авангардный, догоняющий, подражающий, национально-

традиционный виды общественного развития. Идеал, цель, средство развития, 

идеальные и органические цели развития. Индустриализация – неотъемлемая 

составная часть развития. Способы и методы её осуществления в современную 

эпоху. 

Теория социалистической ориентации, некапиталистического развития, 

демократической альтернативы. Концепции постсоциалистического развития. 

«Третий путь» развития. Развитие как фактор включения в мировой политический 

и экономический порядок.  

Понятие «устойчивое развитие», «политическое развитие». Политическая 

слаборазвитость. Стадии развития общества и виды соответствующих им 

политических институтов. Отождествление политического развития с развитием 

капитализма.  

Основные критерии выбора пути развития. Экономические. Природа 

экономического строя, роль государства в экономике, инвестиции, использование 

ресурсов. Выбор экономических систем. Социальные. Удовлетворение 

потребностей, интересов, целей, обеспечение свободы, реализация способностей и 

возможностей личности, взаимодействия людей на различных уровнях 

общественных структур. Политические. Природа общественного строя, природа 

власти, совместимости между компонентами. Культурные. Взаимоотношение 

материальной и духовной культуры, материального и духовного производства, 

развитие национальной культуры, её взаимодействие с другими культурами, 

преодоление отчуждения культуры, роль национальных традиций, обычаев, 

ритуалов. Моральные. Роль и значение моральных принципов в определении 

взаимодействия между людьми. 

Проблема власти. Понятие «эффективность пути развития». Критерий 

измерения и сравнения достижений в разных странах. Эффективность 
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деятельности государственных структур в решении основных проблем 

человеческого существования. Преимущества и недостатки реального выбора 

пути развития: китайского, японского, турецкого, иранского, ливийского; опыт 

новых индустриальных стран. 

 

Проблемы регулирования современных мировых процессов 

Проблема регулирования международных отношений. Правовые и 

моральные нормы как регуляторы общественных отношений.  

Правовая составляющая мировой политики. Субъекты международного 

права. Три группы принципов международного права. Нормы международно-

правового регулирования взаимодействий государств. Единство и взаимодействие 

международно-правовых и моральных норм в регулировании международных 

отношений. Фиксированный характер правовых норм. Институциональный 

характер права. Ограниченная сфера применения права. Использование средств 

принуждения правовым регулированием.  

Единство и взаимодействие международно-правовых и моральных норм в 

регулировании международных отношений. Роль морали в международных 

отношениях. Три основные моральные традиции в международных отношениях. 

Международная политика поддержания порядка. Мотивация фундаментальных 

интересов ведущих политических сил. Мирное улаживание спорных вопросов и 

уважение прав человека. Моральные подходы в отношении применения военных 

действий. Проблема «гуманитарной интервенции». Гуманитарная помощь и 

гуманитарные организации.  

Взаимодействие, зависимость, взаимозависимость в мировом политическом 

процессе. Определение понятий. Роль геополитических факторов во 

взаимодействии. Объективные факторы и возможности их субъективной оценки. 

Два аспекта взаимозависимости – нормативное и их причинное объяснение. Связь 

взаимозависимости с интеграцией, интернационализмом, экономическим 

национализмом и национальной стратегией развития. Сложная 

взаимозависимость, относительная и абсолютная уязвимость. Проблемы больших 

и малых стран. Объективная и субъективная взаимозависимость. Условия 

коллективной взаимозависимости.  

Сотрудничество в условиях взаимозависимости олигополитических систем. 

Эффект эха в мировом политическом процессе. Проблемы сохранения 

сотрудничества. Коллективное поведение и роль институтов в нём. Внутренние и 

внешние факторы. Проблемы выбора между сотрудничеством и насилием.  

Количество и качество взаимозависимости. Асимметричная 

взаимозависимость. Мир и перспектива войны. Управление взаимозависимостью. 

Функционирование режимов во взаимозависимом мире. Роль международных 

режимов в установлении сотрудничества. Ответ на взаимозависимость. 

Порождение мировым системным процессом зависимости. Зависимость – 

особая характеристика международных отношений. Взаимозависимость – 
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свойство системы; формы зависимости. Теория зависимости как замена теории 

колониализма.  

 

Взаимодействие мировой экономики и международной политики 

Роль рынка и экономических факторов в распределении силы и 

благосостояния между государствами. Влияние рыночной экономики на проблемы 

войны и мира, на международные политические отношения.  

Мировой экономический порядок и его влияние на систему международных 

отношений. Международное разделение труда и мировой экономический и 

политический порядок. Мировой рынок и капиталистическая система. Сущность 

рынка и капитализма. Усиление экономического национализма в центре и на 

периферии. Экстенсивная монополия власти в мировом политическом процессе.  

Социальные, классовые, клановые интересы и конфликты в мировом 

политическом процессе.  

Три подхода к взаимодействию экономики и политики по вопросам: роль 

рынка во внутренней и международной организации общества, влияние рыночной 

экономики на войну и мир, значение рынка для экономического роста и 

распределения благ между обществами. Либерализм. Консервативная 

перспектива. Социалистический (марксистский) подход. Теории современной 

мировой системы. Теория гегемонистской стабильности.  

Проблема отношений «Север – Юг». Параметры неравномерного развития 

стран «Севера» и «Юга». Государства богатые и бедные. Развивающиеся страны. 

Причины голода, нищеты, болезней. Зоны эпидемий и социальных конфликтов. 

Бедность и СПИД. Причины различий между «глобальным Севером» и 

«глобальным Югом». Внутренние факторы развития. Неоклассическая теория 

экономического развития, неомарксизм и неореализм об изучении проблемы 

социально-экономического разрыва между «богатым Севером» и «бедным Югом». 

Роль международных организаций в преодолении различий между 

развитыми и развивающимися странами. Гуманитарная помощь. Программа ООН 

долгосрочной поддержки в развитии производительных сил. Внешнеполитические 

программы развитых стран по оказанию помощи развивающимся странам. 

Деятельность Красного Креста и Красного полумесяца. Благотворительность. 

Правовые основы рыночной экономики. Роль права в условиях рыночной  

экономики. Международно-договорная практика внешнеэкономических связей и 

функционирования экономических организаций. Хартия экономических прав и 

обязанностей государств и ее значение. Проблема единообразия  законодательства  

в  области экономического сотрудничества. Международные организации в сфере 

унификации и сближения законодательств.  

 

Международные учреждения и межправительственные организации в 

системе международных отношений. 
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Универсальные международные объединения и организации в мировой 

политике. Обновление ООН. Роль ООН как главного глобального форума, 

всемирного института. ООН в современном мире: проблема эффективности. СБ 

ООН. Потребность проведения реформы ООН в 90-е годы. Принцип равноправия 

всех членов ООН и проблема принятия решений голосованием большинством. 

Устав ООН и миротворчество. Новые подходы ООН к операциям по поддержанию 

мира и их категории: глобальные, проводимые под эгидой ООН; 

трансконтинентальные, проводимые НАТО и ОБСЕ; традиционные региональные 

и субрегиональные; национальные операции. Деятельность вооруженных сил 

ООН по поддержанию мира. Необходимость модернизации санкционных 

механизмов ООН. Управление ООН конфликтами. Превентивная дипломатия. 

Постконфликтное миротворчество. Миротворческий процесс  и его средства. 

Миссии специальных посланников. Реформа специализированных учреждений. 

Основные задачи ООН в области гуманитарной деятельности. Выработка 

универсальными организациями принципов и норм функционирования мирового 

сообщества. 

Региональные союзы и объединения. Рост количества региональных 

организаций. Новые функции ОБСЕ. Евроатлантический характер модели 

безопасности. ОБСЕ как универсальная региональная организация европейских 

государств. «Хартия европейской безопасности» и новые задачи ОБСЕ. 

Деятельность Совета Европы по содействию экономическому и социальному 

прогрессу. Сотрудничество ООН, ОБСЕ и Совета Европы по обеспечению мира. 

НАТО в меняющихся условиях мировой политики.  

Формы региональных межгосударственных объединений: ЕС, НАФТА, 

АТЭК, ОАЕ, ОЭС и др. Развитие регионов без ярко выраженного регионализма. 

Федерализм. Федералистское движение.  

Международные экономические объединения и организации. 

Многосторонние договоры как правовая природа международных экономических 

организаций. Группа международных финансовых организаций: МВФ, МБРР, 

ЕБРР, МБЭС, Международная ассоциация развития, Азиатский банк развития и 

др. Всемирная организация в области торговли. МАГАТЭ и другие  

международные энергетические организации. Межправительственные и 

неправительственные международные экономические организации. Деятельность 

экономических организаций в рамках ООН: ЭКОСОС, ЭСКАТО 

Транснациональные корпорации (ТНК) как новый субъект деятельности 

мирового политического процесса, как инструмент надгосударственной и 

государственной деятельности и дипломатии. 

 

Роль неправительственных организаций и движений на международной  

арене 

Возрастание числа и влияния негосударственных, неправительственных 

организаций, транснациональных корпораций, общественных движений на 
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мировой арене. Деятельность этих организаций. Принципы взаимоотношений с 

государством и государственными институтами.   

Этнические меньшинства и их организации. Эффективная защита 

меньшинств и создание механизма её осуществления. Взаимоотношения между 

государством, гражданским обществом и этносом. Сравнительный анализ и 

классификация моделей автономии и различные правовые решения проблем 

национальных меньшинств.  

Мировые религии и церковь. Изменения в духовной сфере в период 

становления постиндустриальной цивилизации. Транснациональные религиозные 

группы и движения. Исламский фундаментализм, его социальные корни и роль  в 

мире. Причины усиления влияния католической и православной церквей, 

разнообразных сект. Цели и задачи. Средства и формы выражения религиозных 

групп и организаций. Экуменический Совет Церквей как неправительственная 

международная религиозная организация. Появление новых религиозных течений. 

Религиозная нетерпимость.  

Экологическое движение и организации. Причины возникновения 

экологического движения, его социальный состав. Мировоззренческая концепция 

экологистов. Принципы философии «Зелёных». Вклад в разработку проблемы 

охраны окружающей среды Римского клуба. «Зелёное альтернативное движение» 

в странах Запада. Программные установки и требования экологических движений 

протеста. «Зелёные» как парламентские партии национальных государств. 

Экологические ассоциации. Массовая база, требования, эволюция. Экологические 

проблемы в Республике Казахстан и общественные движения «Невада - 

Семипалатинск», «Арал», «Зелёные» и др. 

Профсоюзные и молодёжные организации. Женское движение и 

организации. Неофеминистское движение, его радикально-революционный поток. 

Расширение женского представительства в институтах власти. 

Диаспора и эмигрантские формирования. Расистские организации: 

реанимация и возрождение деятельности. Международные террористические 

группы. Тайные и скрытые субъекты: масонские организации; мафиозные 

структуры. 

 

Национальные интересы и политические реалии 

Определение понятий «национальный интерес», «национальная стратегия», 

«национальная воля», «национальные потребности». Этническое и национальное 

самосознание. Нация и государство. Цели государства, их классификация, 

согласованность, поддержание населением.  

Проблема суверенитета и национальной идентичности в условиях 

глобализации. Специфика проявления национальных интересов в различных 

сферах жизнедеятельности человека, общества и государства. Экономический, 

социокультурный, геополитический факторы национального интереса. Влияние 

религиозного фактора. Основные компоненты национально-государственного 
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интереса. Приоритеты в системе национально-государственных интересов. 

Основные и второстепенные интересы, коренные национальные интересы. 

Концепция национальных интересов и безопасности, ее значение для проведения 

внешней политики. Проблема защиты национальных интересов, целей и 

приоритетов государства. Национальная безопасность в структуре национально-

государственных интересов современных государств. Концептуальные модели 

формирования внешней политики. Взаимосвязь внутренней, внешней и мировой 

политики. 

Национальные интересы в международном окружении. Локальные, 

национальные, региональные, международные интересы государств. 

Оборонительный, агрессивный характер деятельности государств. Формы 

проявления национально-государственного интереса во внешней политике США, 

России, европейских, азиатских и арабских государств. Концептуальные модели 

формирования внешней политики. Взаимосвязь внутренней, внешней и мировой 

политики.  

Влияние национальной психологии и идеологии на события мировой 

политики. Формирование новой идеологии и устойчивые сложившиеся 

стереотипы и национальные традиции. Парадигмы современного мира: процесс 

национального обособления, тенденция к сближению наций и выбор 

внешнеполитического курса. Проблемы межнациональных отношений. 

Выработка общей стратегии защиты интересов граждан на международной 

арене, обеспечение интересов граждан на международной арене. Умение 

представить в глазах граждан национальную стратегию как выражение наиболее 

глубинных интересов нации. Национальная стратегия и воля в обеспечении 

сохранения и функционирования, в расширении и укреплении могущества 

системы. 

Ответственность руководства государства перед страной за проведение 

внешней политики. Роль политического лидера в формировании внешней 

политики. Действия лидеров и влияние общественного мнения на принятие 

решений. Лидеры ведущих государств мира и их роль в мировой политике. 

 

Мировые центры и ведущие страны в мировой политике. 

Новые социальные, политические модели развития и международных 

отношений. Формирование нового миропорядка на началах реального 

полицентризма. Идеологическое противоборство доктрин «мондиализма», 

«европоцентризма», «евразийства», «исламского фундаментализма». 

Международная стратификация. Роль великих держав в мировой политике. 

Внешнеполитическая деятельность государства в международных организациях и 

в мировой политике.  

Новая роль США в мировом сообществе. Особенности формирования 

внешней политики США в период трансформации биполярного мира. 

Внешнеполитическая стратегия США после «холодной войны». Американская 
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идея стабильного развития в Западном полушарии. Тезис об однополярной 

системе международных отношений в рамках нового мирового порядка. 

Концепция «расширения демократии» для обеспечения национальной 

безопасности США. «Стратегия национальной безопасности» 2002 и 2006 гг. 

Базовые принципы и основные приоритеты внешнеполитической стратегии 

администрации Б. Обамы. «Стратегия национальной безопасности» 2010 и 2015 

гг. 

США и ООН. Участие США в миротворческой деятельности ООН. США и 

ВТО. Процесс глобализации: внешнеполитические и экономические интересы 

США в рамках деятельности ВТО.  

Межамериканские отношения во внешней политике США. США и страны 

Латинской Америки. США и Европейский Союз. Трансформация 

трансатлантических отношений. Роль США и НАТО в обеспечении безопасности 

на современном этапе. Вопрос о глобализации функций НАТО и позиция США. 

Внешняя политика США в странах Восточной Европы.  

Региональные приоритеты американской стратегии. Азиатское направление 

внешней американской политики  АТР во внешней политике США. Американо-

китайские отношения: потенциал противостояния. США и форум Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Индия во внешней 

политике США. Ближневосточный вектор внешней политики США. США и Иран. 

США и СНГ. США и Россия. США и страны Центральной Азии. 

США и региональные организации. Экономические и политические 

интересы США в регионах мира и отношения с региональными организациями. 

США-ОПЕК, США-ЛАГ, США и центральноазиатские интеграционные 

объединения и др. 

Роль США в разрешении региональных конфликтов. Участие США в борьбе 

с международным терроризмом, организованной преступностью, контрабандой 

наркотиков, распространением оружия массового поражения. 

 

Роль Европейского Союза в современной системе международных 

отношений 

Эволюция идей и концепций об интеграции. Этапы развития Европейского 

Сообщества. Институциональные и структурные преобразования и реформы. 

Образование Европейского Союза. Институты Европейского Союза. Архитектура 

ЕС. Федеративный путь построения политического союза.  

Развитие интеграции в 90-е годы. Новые факторы европейской 

безопасности. Договор о Европейском Союзе. Архитектура ЕС. Особенности 

социально-экономического развития ЕС на современном этапе. Создание 

Экономического и Валютного союза. Формирование общей внешней политики и 

безопасности ЕС. Договорная база общей внешней политики и безопасности ЕС. 

Европейская безопасность и деятельность ЗЕС. Эволюция Общей внешней 

политики и политики безопасности ЕС. Косовский кризис и развитие европейской 



53 

составляющей в области обороны. Общая внешняя политика и общая политика 

безопасности. Вопросы становления общеевропейской обороны. Сотрудничество 

в области правосудия и внутренних дел. Появление новых сфер деятельности, 

новых общих политик. Перспективы европейской интеграции после Маастрихта. 

Амстердамский Договор. Результаты саммита в Ницце.  

Развитие процесса расширения Европейского Сообщества в 60-90-е гг. 

Четыре этапа расширения Европейских Сообществ. Особенность расширения ЕС 

на Восток. Понятие ассоциированного членства, типы ассоциации. Расширение 

ЕС и вопросы укрепления безопасности в Европе. Политика «соседства» ЕС.  

Роль ЕС в международных организациях. Политика ЕС в ООН. 

Трансатлантическое партнерство ЕС и США. Исторические и стратегические 

факторы связи ЕС, США и НАТО. Трансатлантическое партнерство в области 

безопасности.  

Взаимодействие ЕС и других интеграционных объединений и 

международных организаций Европы (ЕАСТ, Совет Европы, ОБСЕ, СНГ).  

Ближневосточная политика ЕС. Сотрудничество ЕС с Россией. Стратегии 

ЕС и РФ по сотрудничеству Основные этапы и формы сотрудничества ЕС со 

странами Центральной Азии. Стратегия ЕС для Центральной Азии. Основные 

этапы и формы сотрудничество Казахстана с ЕС. Правовая база сотрудничества 

ЕС и Казахстана. Перспективы сотрудничества Казахстана и Европейского Союза.  

Роль ЕС в международной системе противодействия терроризму. Основные 

аспекты противодействия терроризму в некоторых странах-членах ЕС. 

 

Геополитические изменения в Азии в XXI веке 

Усиление роли Азии в 21 веке. Мусульманский мир. Ислам, демократия и 

рыночная экономика. Исламский фактор в международной политике. 

Формы и виды интеграционных процессов в АТР. Развитие региональной 

многополярности. Проблема безопасности в АТР. Основные компоненты 

обеспечения региональной стабильности. Региональный форум по вопросам 

безопасности стран АТР. Экономическая интеграция в странах АТР и ее 

особенности. Региональные экономические организации.  

Япония – региональная и мировая держава. Новая политика Японии.  

Новая роль Китая в международных отношениях. Китай – восходящая 

региональная держава. Его роль в субрегиональной и мировой политике. 

Вступление Китая в ВТО. Принцип единого Китая и проблема Тайваня в 

двусторонних китайско-американских отношениях. Решение проблемы Гонконга. 

Территориальные споры в зоне Южно-Китайского моря. Внешнеполитическая 

стратегия Китай по отношению к современным вызовам безопасности. Роль 

Южной Кореи в региональной политике. Проблема объединения Кореи. 

Стратегическая безопасность АТР. Положение на Корейском полуострове. 

Риски распространения ядерного оружия. Процесс трансформации Индонезии и 

конфликт в Восточном Тиморе. Нарушения прав человека. Индо-пакистанская 
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конфронтация (проблема Кашмира). Талибы в Южной и Центральной Азии: 

угроза миру. Пределы АСЕАН как регионального форума по вопросам 

безопасности. Проект создания зоны свободной торговли – АФТА. 

Территориальный конфликт между Индонезией и Малайзией. 

Турция как потенциальный член ЕС. Курдская проблема и ситуация в 

области прав человека. Мусульманский мир. Ислам, демократия и рыночная 

экономика. Будущее Саудовской Аравии. Турция и ислам.  

Западная политика в отношении Ирана. Исламский фактор в российской 

политике. Ислам в Афганистане и построение государственности. Египет, Ливия, 

Сирия в международных отношениях. Политические и экономические интересы 

Казахстана в азиатских странах. 

 

Роль России и Центральной Азии в современных международных 

отношениях 

Международные последствия распада СССР. Евразийское геополитическое 

и экономическое пространство. Дезинтеграция и реинтеграция евразийского 

пространства.  

Геополитическое положение России. Общие тенденции во внешней 

политике России. Модели экономического сотрудничества России со странами 

СНГ. Россия в СНГ. Экономическое сотрудничество. Евразийская интеграция и 

СНГ. Евразийское геополитическое и экономическое пространство. Коллективная 

безопасность и военно-политическое сотрудничество государств-членов СНГ. 

Проблемы безопасности в СНГ и роль ОДКБ. Россия в Совете Европы. СНГ и 

права человека. Сотрудничество по охране внешних границ СНГ, предотвращение 

и урегулирование конфликтов. Социально-гуманитарное и правовое 

сотрудничество. 

Роль Центральной Азии в современных международных отношениях. 

Формирование геополитического поля региона Центральной Азии. 

Территориальный фактор. Пограничные вопросы. Экономический потенциал 

стран Центральной Азии. Экологические проблемы стран Центральной Азии.  

Политические факторы и риски для стран Центральной Азии. 

Этнополитические процессы и миграционная ситуация в Центральной Азии. 

Исламский фактор. Внешний фактор в развитии стратегии государств 

Центральной Азии. Геополитика и геостратегия США. Политика Китая в 

отношении Центральной Азии. Политика России в Центральной Азии. 

Европейская стратегия в Центральной Азии. Новый расклад сил вокруг 

Центральной Азии, возникающий вследствие формирования новой 

геополитической ситуации. Конфликт интересов в постсоветской Центральной 

Азии. Борьба за региональное лидерство.  

Сплетение экономических интересов с политическими, распространение в 

регионе религиозного экстремизма. Незаконный оборот наркотиков. Незаконная 

миграция. Мероприятия по укреплению безопасности в регионе. Участие стран 
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региона в СВМДА, ОДКБ, ПРМ, ШОС и т.д. Инициативы Республики Казахстан 

по обеспечению мира и сотрудничества в регионе. Геополитическая идентичность, 

геоэкономическая общность, гарант равновесия и безопасности в 

центральноазиатском пространстве. 

 

Проблемы безопасности и стабильности в мировой политике 

Понятие безопасности. История эволюции понятия “безопасность”. 

Соотношение содержания понятий безопасности, международная безопасность, 

региональная безопасность, национальная безопасность.  

Глобализация и изменение повестки дня международной безопасности. 

Тенденции развития современных международных отношений в области 

безопасности. Принципы безопасности. Концепции безопасности: Международная 

безопасность, глобальная безопасность, региональная безопасность, национальная 

безопасность, всеобъемлющая безопасность. Проблема расширенного толкования 

«безопасности». Экологическая безопасность. Экономическая безопасность. 

Геоэкономика. Энергетическая безопасность. Понятие энергетической 

безопасности. Культурная безопасность. Нормы, идентичность и культура в 

национальной безопасности. Информационная безопасность. Социальная 

безопасность. Основные проблемы социальной безопасности. 

Интернационализация преступности. Организованная преступность. 

Конфликтный потенциал организованной преступности и наркотрафика. 

Терроризм. Миграция. Ядерная угроза. Всеобъемлющий подход к международной 

безопасности.  

Новые нетрадиционные аспекты безопасности на региональном уровне. 

Международные кризисы и конфликты. Проблема интервенционизма. Причины 

кризисов и войн в будущем, их предотвращение Дефицит воды и борьба за 

питьевую воду на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии, Индокитае, 

Африке. Проблемы безопасности на Ближнем Востоке. Вопросы региональной 

безопасности на Среднем Востоке. Афганистан и вопросы обеспечения 

безопасности: подходы основных акторов. Политика миротворчества.  

Современные дискуссии по проблеме. Эволюция соотношения элементов 

безопасности: возрастание роли и значения невоенных факторов. Безопасность и 

сотрудничество. Институализация международной безопасности - от военных 

союзов до глобальных межправительственных организаций. Понятие 

коллективной безопасности. Условия, необходимые для ее создания и проблемы, 

возникающие на пути их реализации.  

Стабильность. Динамическая стабильность. Равновесие сил. Статус-кво. 

Понятие международной стабильности. Соотношение безопасности и 

стабильности. Статическая и динамическая стабильность. Пути стабилизации 

мировой политики. Взаимосвязь внутренней и международной стабильности. 
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Региональные структуры безопасности и вопросы разоружения в 

международной политике 

Новая роль ОБСЕ в вопросах европейской безопасности. Функции ОБСЕ как 

новой модели европейской безопасности. Евроатлантический характер модели 

безопасности. Основные группы угрозы европейской безопасности: глобальная; 

региональная; рост терроризма и организованной преступности; нарушение прав 

человека и национальных меньшинств. Механизмы ОБСЕ по ликвидации 

национальных конфликтов. Новые подходы ОБСЕ к коллективной безопасности. 

Венская конференция ОБСЕ по мерам укрепления безопасности и доверия. 

«Хартия европейской безопасности» и новые задачи ОБСЕ. Председательство 

Казахстана в ОБСЕ, основные приоритеты. 

Проблемы региональной безопасности на современном этапе и роль НАТО. 

Новая стратегия деятельности НАТО. Военно-политические цели 

Североатлантического альянса в изменившихся условиях. НАТО и возможности 

предотвращения конфликтов. НАТО и центральноазиатский регион 

Создание Международной Организации Уголовной Полиции (Интерпола). 

Роль международной организации в сотрудничестве государств в области 

уголовной юстиции. Основные принципы сотрудничества Интерпола. 

Специфические формы и средства Интерпола и его роль в сотрудничестве 

государств  в борьбе с преступностью. Функциональный принцип сотрудничества. 

Внутренние компетенции стран-членов Интерпола. Виды деятельности 

Интерпола. Борьба Интерпола с международной преступностью. 

Контроль над вооружением в международной политике и вопросы 

разоружения. Пути, средства и методы контроля над вооружением. Нормы 

международного права. Гаагские конвенции о запрещении определённых видов 

пуль и снарядов. Новые изменения и совершенствование оборонных технологий.  

Международно-правовые основы в области разоружения и 

нераспространения химического и биологического оружия. Проблема 

нераспространения ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного 

оружия и его значение в сфере укрепления режима ядерного нераспространения. 

Режим нераспространения. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний и его значение для стабилизации международных отношений 

Проблема производства, накопления и распространения ядерного оружия.  

Международные организации в области атомной энергии и 

нераспространения. Деятельность Казахстана в области разоружения и 

нераспространения ОМУ. Центральная Азия как регион, свободный от ядерного 

оружия. 

 

Проблемы борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и 

сепаратизмом 

Понятие, сущность и специфические черты международного терроризма. 

Теории генезиса феномена «терроризм». Поливариантность дефиниции 
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«международный терроризм». Определение международного терроризма в 

основных международных и региональных документах. Основные подходы к 

классификации терроризма, его цели, способы и методы. Идеологическое 

содержание политического терроризма. Новые виды терроризма. 

Мировое сообщество в борьбе с современным международным 

терроризмом. Борьба с терроризмом как фактор международных отношений на 

современном этапе. Международно-правовые основы борьбы с международным 

терроризмом. Формы антитеррористической борьбы на современном этапе 

Основные принципы противодействия международному терроризму.  

«Исламский терроризм». «Аль-Каида». Особенности терроризма в Европе. 

Правый экстремизм в Италии, Франции, Германии, России. Террористические 

акты 90-х гг. ХХ в. Ирландский экстремизм и террористические акты в 

Великобритании. Террористические акты и борьба с терроризмом в Америке и в 

мире в XXI в.  

Сотрудничество государств мира в борьбе против международного 

терроризма. ООН, НАТО, ЕС, ШОС и международный терроризм. Роль ЕС в 

международной системе противодействия терроризму. Антитеррористическая 

деятельность стран-членов ЕС. Опыт Европейского Союза в сфере борьбы с 

международным терроризмом: политико-правовой анализ. 

Готовность Европы и России к «неограниченной солидарности» в «серой 

войне». Опыт Израиля по определению «этнического профиля». СМИ и 

терроризм. Проблема получения достоверной информации и освещения событий. 

Создание Антитеррористического центра стран СНГ. Международный 

терроризм и проблемы безопасности в Центральной Азии. Особенности 

проявлений угроз терроризма и религиозного эксремизма в Центральной Азии. 

Борьба с международным терроризмом стран Центральной Азии в рамках 

региональных организаций. Казахстан в борьбе с терроризмом в Центральной 

Азии. 

Кризисные потрясения социального, политического и военного порядка. 

Вспышки сепаратизма и религиозного экстремизма. Угроза религиозного 

фундаментализма и экстремизма. Проявления внутриконфессиональных 

противоречий. Обострение межконфессиональной конкуренции. Национализм и 

шовинизм. Религиозная нетерпимость, ксенофобия.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Формирование нового миропорядка на началах полицентризма 

2. Информационная безопасность и ее место в системе защиты 

национальных интересов 

3. Современные дискуссии по вопросам глобализации  

4. Современные дискуссии по характеру современной системы 

международных отношений  

5. Глобальная трансформация системы международных экономических 
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отношений 

6. Миротворческий процесс  ООН и его средства 

7. Вопросы защиты прав национальных меньшинств и их механизмы 

8. Основные компоненты национально-государственного интереса. 

9. Стратегия национальной безопасности США  

10. Стратегия ЕС в отношении Центральной Азии  

11. Внешнеполитическая стратегия Китай по отношению к современным 

вызовам безопасности 

12. Афганистан и вопросы обеспечения безопасности: подходы основных 

акторов 

13. Проблемы региональной безопасности на современном этапе и роль 

НАТО. 

14. Инициативы Казахстана в области ядерного разоружения 

15. Формы антитеррористической борьбы на современном этапе 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ  

1. Экологические проблемы современной цивилизации 

2. Изменения в духовной сфере в период становления постиндустриальной 

цивилизации. 

3. Понятие «устойчивое развитие», «политическое развитие». 

4. Роль морали в международных отношениях 

5. Роль международных организаций в преодолении различий между 

развитыми и развивающимися странами 

6. Деятельность Совета Европы по содействию экономическому и 

социальному прогрессу 

7. Исламский фундаментализм, его социальные корни и роль  в мире. 

8. Эволюция политики США в Центральной Азии 

9. Новый этап трансатлантического партнерства ЕС и США 

10. Всеобъемлющий подход к международной безопасности 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 

1. Роль энергетического фактора в системе международной безопасности 

2. Влияние общественного мнения на принятие внешнеполитических 

решений 

3. Проблема «гуманитарной интервенции». 

4. Параметры неравномерного развития стран «Севера» и «Юга». 

5. МАГАТЭ и другие  международные энергетические организации 

6. Феминистское движение 

7. Влияние национальной психологии на события мировой политики 
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8. Роль США в разрешении региональных конфликтов 

9. Роль ЕС в международной системе противодействия терроризму 

10. Формы и виды интеграционных процессов в АТР 

11. Проблемы безопасности в СНГ и роль ОДКБ 

12. Проблемы борьбы с незаконным наркотрафиком для стран Центральной 

Азии 
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APMO 7201 – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Байзакова К.И. – доктор исторических наук, профессор кафедры 

Международных отношений и мировой экономики 

Исова Л.Т. – кандидат исторических наук, доцент кафедры Международных 

отношений и мировой экономики 

 

Рецензенты: 

Нурша А.К. – кандидат исторических наук, координатор проектов по 

внешней политике Института мировой экономики и политики при Фонде Первого 

Президента Республики Казахстан 

Макашева К.Н. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Актуальные проблемы международных отношений» является 

обязательным компонентом образовательной подготовки докторантов по 

специальности «6D020200 – Международные отношения» (профильного 

направления). Программа курса составлена в соответствии с типовым учебным 

планом государственного образовательного стандарта  данной специальности. 

Данный курс формирует у докторанта систему знаний о детерминантах 

современной мировой политики, об актуальных проблемах международных 

отношений». 

В условиях формирование нового миропорядка на началах реального 

полицентризма необходимо анализировать основные тенденции, процессы, 

происходящие в условиях глобализации, тем самым курс способствует 

формированию системных взглядов на актуальные проблемы международных 

отношений 
Компетенции (результаты обучения): 

В результате изучения курса «Актуальные проблемы международных 

отношений» докторант должен: 

Знать:  

- основные проблемы эволюции международных отношений в контексте 

глобализации;  

- закономерности развития международных отношений;  

- детерминанты современной мировой политики;  
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- механизмы регулирования современных мировых процессов; 

- роль ведущих  акторов в системе международных отношений 

Уметь:  
- применять методологию современных теорий и концепций при анализе и 

прогнозировании развития международных отношений; 

- анализировать основные геополитические изменения на международной 

арене;  

- проводить научный анализ прогнозирования международных и 

внешнеполитических ситуаций.  

Владеть навыками:  

- применения общенаучной методики в исследовательской работе;  

- аналитической научной деятельности;  

- самостоятельного анализа динамики развития современной системы 

международных отношений;  

- применения методологических подходов к актуальным проблемам 

международных отношений. 

Пререквизиты: «Современные проблемы международных отношений», 

«Методологические основы исследований МО», «Проблемы безопасности в 

Центральной Азии» 

Постреквизиты: «Сравнительные методы в изучении международных 

отношений», «Методология исследования экономических региональных 

процессов», «Динамика баланса сил в Центральной Азии», «Трансформация 

современной системы международной безопасности: теоретический анализ». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

1 Детерминанты новой мировой политики: экономика, экология, демография, 

миграция  

2 Детерминанты новой мировой политики: права человека, культура, 

информационное пространство  

3 Выбор модели развития в процессе глобализации 

4 Проблемы регулирования современных мировых процессов.  

5 Взаимодействие мировой экономики и международной политики  

6 Международные учреждения и межправительственные и организации в 

системе международных отношений 

7 Роль неправительственных организаций и движений на международной  

арене 

8 Национальные интересы и политические реалии 

9 Мировые центры и ведущие страны в мировой политике. Роль США на 

современном этапе.  
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10 Роль ЕС в современной системе международных отношений 

11 Геополитические изменения в Азии в XXI веке 

12 Роль России и Центральной Азии в современных международных 

отношениях 

13 Проблемы безопасности и стабильности в мировой политики 

14 Региональные структуры безопасности и вопросы разоружения в 

международной политике 

15 Проблемы борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и 

сепаратизмом 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Целостное изучение современных международных отношений, их 

особенностей предполагает анализ закономерностей и тенденций развития 

современной системы международных отношений. Изучение данного курса 

предполагает рассмотрение двусторонних, многосторонних, региональных, 

специальных, глобальных проблем, а также вызовов и угроз современного мира.  

Переход от биполярного мира к многополярному миропорядку приводит к 

изменению хозяйственно-политических структур и общественного сознания, 

появлению новых социальных, политических моделей развития и международных 

отношений. Идет процесс формирования нового миропорядка на началах 

полицентризма.  

Основными тенденциями развития современного мира являются 

глобализация и интеграция, демократизация и реформирование социально-

экономических моделей. Происходит национальное и культурное возрождение 

народов и стран; глубокие кризисные потрясения социального, политического и 

военного порядка. На модели развития современного мира оказывают 

существенное влияние основные геополитические центры мировой политики.  

Цель преподавания дисциплины: на основе методологических положений 

указанной дисциплины, а также общетеоретических подходов международных 

отношений раскрыть содержание специфических понятий и подходов, 

используемых мировой наукой в изучении актуальных проблем современных 

международных отношений как сложного политического явления, имеющего 

общие закономерности, применительно к развитию любого региона и мира в 

целом. 

Задачи преподавания дисциплины:  

- изучение основ стратегического анализа проблем, связанных с пониманием 

закономерностей функционирования международных отношений;  

- формирование самостоятельного критического мышления у докторантов;  
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- выявление сущности актуальных проблем международных отношений;  

- подготовка специалистов, способных ориентироваться в современном 

состоянии международных проблем, обладающих навыками теоретических и 

прикладных исследований на материале зарубежных стран, умеющих 

прогнозировать и моделировать политические ситуации. 

Методы изучения дисциплины. В процессе преподавания и изучения 

докторантами курса «Актуальные проблемы международных отношений» 

применяется комплексный анализ, основанный на сочетании следующих методов 

и подходов: 

- системный анализ; 

- сравнительно-исторический метод; 

- метод синтеза и анализа; 

- контент-анализа документов и материалов; 

- структурно-функциональный подход; 

- институциональный подход; 

- уровнево-секторальный анализ. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Детерминанты мировой политики: экономика, экология, демография, 

миграция 

Соотношение тенденции и закона в политическом развитии. Дивергенция, 

конвергенция, интеграция, дезинтеграция, параллелизм как взаимосвязанные 

способы развития. 

Формирование единства человечества: возникновение общности 

существенных характеристик социальной жизни, единства, целостности 

человечества. Попытки выработки общих задач развития партиями, 

государствами, общественно-политическими и религиозными движениями.  

Глобализация экономики. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

Деятельность крупных интегрированных экономических блоков. Факторы, 

сдерживающие мировую интеграцию. Многосторонние регулирование 

финансовых рынков и торговли. Новые участники мировой экономики. Усиление 

экономического компонента во внешнеполитическом мышлении. Соотношение 

мировой политики и мировой экономики. Глобальная трансформация системы 

международных экономических отношений. Экономический транснационализм в 

политических процессах. 

Пути развития энергетики в XXI веке. Потенциал решения энергетической 

проблемы. Анализ современных тенденций на энергетическом рынке. Роль 

энергетического фактора в системе международной безопасности. Политическая 

сущность и характер энергетической безопасности.  
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Глобализация экологических проблем. Понятие «экологическая 

безопасность». Экологические проблемы современного мира. Формирование и 

реализация экологической политики во всех странах. Конференции ООН по 

проблемам охраны окружающей среды. Задачи обеспечения экологической и 

экономической стабильности.   

Международные аспекты проблем демографии. Общие изменения в 

демографической структуре современного общества. Различия в динамике роста 

населения Земли. Рост городов. «Демографический взрыв» в развивающихся 

странах. Спад динамики прироста населения в государствах с переходной 

экономикой. Политические аспекты современных демографических процессов в 

мире. Международное сообщество и проблемы народонаселения. 

Миграционные процессы в мире. Массовые международные миграции как 

постоянный феномен общественной жизни. Перемещение рабочих ресурсов. 

Влияние интенсивных миграций на изменение национального состава многих 

стран, на нравы и обычаи, рынок труда. Проблема миграции, «политических 

беженцев», вынужденных беженцев. Миграционная политика. Нелегальная 

иммиграция и проблема безопасности. Влияние космополитизма и этнического 

национализма на национально-государственную структуру мировой политики. 

Проблемы взаимодействия наций в мировом политическом процессе. 

 

Детерминанты новой мировой политики: права человека, культура, 

информационное пространство  

Демократизация как важнейший фактор современного мирового 

политического процесса. Проблемы детерминации демократизации, её субъектов 

и влияющих на неё факторов. 
Проблема защиты прав человека. Права человека как основополагающий 

принцип международного права. Международные пакты о правах человека. 

Деятельность ООН по защите прав человека. Дискуссионные вопросы защиты 

прав и основных свобод человека в деятельности Совета Европы, ОБСЕ, 

Европейского Союза. Деятельность неправительственных организаций в деле 

защиты прав и свобод человека. Влияние процесса интернационализации  на 

основные права человека. Права человека  и международное гуманитарное право. 

Глобализация культуры. Глобальная (мировая) культура. Изменение форм, 

содержания, методов образования. Роль государства в вопросах сотрудничества в 

области науки и культуры. Распространение массовой культуры в условиях 

глобального и информационного пространства: позитивные и негативные 

тенденции. Проблема национально-культурного развития и взаимодействия 

культур. Принципы международного сотрудничества в области обмена научными 

и культурными ценностями. Деятельность ЮНЕСКО. Проблемы гармонического 

сосуществования различных культур, религий, верований, образа жизни.  

Характеристика единой пространственно-временной инфраструктуры 

мирового сообщества. Формирование единого информационно-



65 

телекоммуникационного пространства. Культурная и информационная 

глобализация. Глобальные системы коммуникаций. Информационная революция. 

«Информационные войны». Трансформация постиндустриального общества в 

информационное. Влияние средств массовой информации на мировую политику, 

на современные политические процессы. Экспансия СМИ в сфере международных 

политических отношений. Международная интеграция СМИ.Общественное 

мнение как фактор внешней политики. Роль информационно-пропагандистских 

служб в формировании общественного мнения о внешней политике и в 

международных отношениях. Политика формирования информационного 

пространства. Модели развития информационных технологий. 

 

Выбор модели развития в процессе глобализации 

Несостоятельность, кризисность современных моделей общества и поиск 

новых, более рациональных, гуманистических и эффективных моделей развития. 

Принцип свободы выбора общественного строя, своего курса на мировой арене и 

навязывание моделей в условиях взаимозависимого и взаимосвязанного мира.  

Социальные силы, группы, классы, слои и исторические личности в борьбе 

за выбор пути развития. Авангардный, догоняющий, подражающий, национально-

традиционный виды общественного развития. Идеал, цель, средство развития, 

идеальные и органические цели развития. Индустриализация – неотъемлемая 

составная часть развития. Способы и методы её осуществления в современную 

эпоху. 

Теория социалистической ориентации, некапиталистического развития, 

демократической альтернативы. Концепции постсоциалистического развития. 

«Третий путь» развития. Развитие как фактор включения в мировой политический 

и экономический порядок.  

Понятие «устойчивое развитие», «политическое развитие». Политическая 

слаборазвитость. Стадии развития общества и виды соответствующих им 

политических институтов. Отождествление политического развития с развитием 

капитализма.  

Основные критерии выбора пути развития. Экономические. Природа 

экономического строя, роль государства в экономике, инвестиции, использование 

ресурсов. Выбор экономических систем. Социальные. Удовлетворение 

потребностей, интересов, целей, обеспечение свободы, реализация способностей и 

возможностей личности, взаимодействия людей на различных уровнях 

общественных структур. Политические. Природа общественного строя, природа 

власти, совместимости между компонентами. Культурные. Взаимоотношение 

материальной и духовной культуры, материального и духовного производства, 

развитие национальной культуры, её взаимодействие с другими культурами, 

преодоление отчуждения культуры, роль национальных традиций, обычаев, 

ритуалов. Моральные. Роль и значение моральных принципов в определении 

взаимодействия между людьми. 
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Проблема власти. Понятие «эффективность пути развития». Критерий 

измерения и сравнения достижений в разных странах. Эффективность 

деятельности государственных структур в решении основных проблем 

человеческого существования. Преимущества и недостатки реального выбора 

пути развития: китайского, японского, турецкого, иранского, ливийского; опыт 

новых индустриальных стран. 

 

Проблемы регулирования современных мировых процессов 

Проблема регулирования международных отношений. Правовые и 

моральные нормы как регуляторы общественных отношений.  

Правовая составляющая мировой политики. Субъекты международного 

права. Три группы принципов международного права. Нормы международно-

правового регулирования взаимодействий государств. Единство и взаимодействие 

международно-правовых и моральных норм в регулировании международных 

отношений. Фиксированный характер правовых норм. Институциональный 

характер права. Ограниченная сфера применения права. Использование средств 

принуждения правовым регулированием.  

Единство и взаимодействие международно-правовых и моральных норм в 

регулировании международных отношений. Роль морали в международных 

отношениях. Три основные моральные традиции в международных отношениях. 

Международная политика поддержания порядка. Мотивация фундаментальных 

интересов ведущих политических сил. Мирное улаживание спорных вопросов и 

уважение прав человека. Моральные подходы в отношении применения военных 

действий. Проблема «гуманитарной интервенции». Гуманитарная помощь и 

гуманитарные организации.  

Взаимодействие, зависимость, взаимозависимость в мировом политическом 

процессе. Определение понятий. Роль геополитических факторов во 

взаимодействии. Объективные факторы и возможности их субъективной оценки. 

Два аспекта взаимозависимости – нормативное и их причинное объяснение. Связь 

взаимозависимости с интеграцией, интернационализмом, экономическим 

национализмом и национальной стратегией развития. Сложная 

взаимозависимость, относительная и абсолютная уязвимость. Проблемы больших 

и малых стран. Объективная и субъективная взаимозависимость. Условия 

коллективной взаимозависимости.  

Сотрудничество в условиях взаимозависимости олигополитических систем. 

Эффект эха в мировом политическом процессе. Проблемы сохранения 

сотрудничества. Коллективное поведение и роль институтов в нём. Внутренние и 

внешние факторы. Проблемы выбора между сотрудничеством и насилием.  

Количество и качество взаимозависимости. Асимметричная 

взаимозависимость. Мир и перспектива войны. Управление взаимозависимостью. 

Функционирование режимов во взаимозависимом мире. Роль международных 

режимов в установлении сотрудничества. Ответ на взаимозависимость. 
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Порождение мировым системным процессом зависимости. Зависимость – 

особая характеристика международных отношений. Взаимозависимость – 

свойство системы; формы зависимости. Теория зависимости как замена теории 

колониализма.  

 

Взаимодействие мировой экономики и международной политики 

Роль рынка и экономических факторов в распределении силы и 

благосостояния между государствами. Влияние рыночной экономики на проблемы 

войны и мира, на международные политические отношения.  

Мировой экономический порядок и его влияние на систему международных 

отношений. Международное разделение труда и мировой экономический и 

политический порядок. Мировой рынок и капиталистическая система. Сущность 

рынка и капитализма. Усиление экономического национализма в центре и на 

периферии. Экстенсивная монополия власти в мировом политическом процессе.  

Социальные, классовые, клановые интересы и конфликты в мировом 

политическом процессе.  

Три подхода к взаимодействию экономики и политики по вопросам: роль 

рынка во внутренней и международной организации общества, влияние рыночной 

экономики на войну и мир, значение рынка для экономического роста и 

распределения благ между обществами. Либерализм. Консервативная 

перспектива. Социалистический (марксистский) подход. Теории современной 

мировой системы. Теория гегемонистской стабильности.  

Проблема отношений «Север – Юг». Параметры неравномерного развития 

стран «Севера» и «Юга». Государства богатые и бедные. Развивающиеся страны. 

Причины голода, нищеты, болезней. Зоны эпидемий и социальных конфликтов. 

Бедность и СПИД. Причины различий между «глобальным Севером» и 

«глобальным Югом». Внутренние факторы развития. Неоклассическая теория 

экономического развития, неомарксизм и неореализм об изучении проблемы 

социально-экономического разрыва между «богатым Севером» и «бедным Югом». 

Роль международных организаций в преодолении различий между 

развитыми и развивающимися странами. Гуманитарная помощь. Программа ООН 

долгосрочной поддержки в развитии производительных сил. Внешнеполитические 

программы развитых стран по оказанию помощи развивающимся странам. 

Деятельность Красного Креста и Красного полумесяца. Благотворительность. 

Правовые основы рыночной экономики. Роль права в условиях рыночной  

экономики. Международно-договорная практика внешнеэкономических связей и 

функционирования экономических организаций. Хартия экономических прав и 

обязанностей государств и ее значение. Проблема единообразия  законодательства  

в  области экономического сотрудничества. Международные организации в сфере 

унификации и сближения законодательств.  
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Международные учреждения и межправительственные организации в 

системе международных отношений. 

Универсальные международные объединения и организации в мировой 

политике. Обновление ООН. Роль ООН как главного глобального форума, 

всемирного института. ООН в современном мире: проблема эффективности. СБ 

ООН. Потребность проведения реформы ООН в 90-е годы. Принцип равноправия 

всех членов ООН и проблема принятия решений голосованием большинством. 

Устав ООН и миротворчество. Новые подходы ООН к операциям по поддержанию 

мира и их категории: глобальные, проводимые под эгидой ООН; 

трансконтинентальные, проводимые НАТО и ОБСЕ; традиционные региональные 

и субрегиональные; национальные операции. Деятельность вооруженных сил 

ООН по поддержанию мира. Необходимость модернизации санкционных 

механизмов ООН. Управление ООН конфликтами. Превентивная дипломатия. 

Постконфликтное миротворчество. Миротворческий процесс  и его средства. 

Миссии специальных посланников. Реформа специализированных учреждений. 

Основные задачи ООН в области гуманитарной деятельности. Выработка 

универсальными организациями принципов и норм функционирования мирового 

сообщества. 

Региональные союзы и объединения. Рост количества региональных 

организаций. Новые функции ОБСЕ. Евроатлантический характер модели 

безопасности. ОБСЕ как универсальная региональная организация европейских 

государств. «Хартия европейской безопасности» и новые задачи ОБСЕ. 

Деятельность Совета Европы по содействию экономическому и социальному 

прогрессу. Сотрудничество ООН, ОБСЕ и Совета Европы по обеспечению мира. 

НАТО в меняющихся условиях мировой политики.  

Формы региональных межгосударственных объединений: ЕС, НАФТА, 

АТЭК, ОАЕ, ОЭС и др. Развитие регионов без ярко выраженного регионализма. 

Федерализм. Федералистское движение.  

Международные экономические объединения и организации. 

Многосторонние договоры как правовая природа международных экономических 

организаций. Группа международных финансовых организаций: МВФ, МБРР, 

ЕБРР, МБЭС, Международная ассоциация развития, Азиатский банк развития и 

др. Всемирная организация в области торговли. МАГАТЭ и другие  

международные энергетические организации. Межправительственные и 

неправительственные международные экономические организации. Деятельность 

экономических организаций в рамках ООН: ЭКОСОС, ЭСКАТО 

Транснациональные корпорации (ТНК) как новый субъект деятельности 

мирового политического процесса, как инструмент надгосударственной и 

государственной деятельности и дипломатии. 
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Роль неправительственных организаций и движений на международной  

арене 

Возрастание числа и влияния негосударственных, неправительственных 

организаций, транснациональных корпораций, общественных движений на 

мировой арене. Деятельность этих организаций. Принципы взаимоотношений с 

государством и государственными институтами.   

Этнические меньшинства и их организации. Эффективная защита 

меньшинств и создание механизма её осуществления. Взаимоотношения между 

государством, гражданским обществом и этносом. Сравнительный анализ и 

классификация моделей автономии и различные правовые решения проблем 

национальных меньшинств.  

Мировые религии и церковь. Изменения в духовной сфере в период 

становления постиндустриальной цивилизации. Транснациональные религиозные 

группы и движения. Исламский фундаментализм, его социальные корни и роль  в 

мире. Причины усиления влияния католической и православной церквей, 

разнообразных сект. Цели и задачи. Средства и формы выражения религиозных 

групп и организаций. Экуменический Совет Церквей как неправительственная 

международная религиозная организация. Появление новых религиозных течений. 

Религиозная нетерпимость.  

Экологическое движение и организации. Причины возникновения 

экологического движения, его социальный состав. Мировоззренческая концепция 

экологистов. Принципы философии «Зелёных». Вклад в разработку проблемы 

охраны окружающей среды Римского клуба. «Зелёное альтернативное движение» 

в странах Запада. Программные установки и требования экологических движений 

протеста. «Зелёные» как парламентские партии национальных государств. 

Экологические ассоциации. Массовая база, требования, эволюция. Экологические 

проблемы в Республике Казахстан и общественные движения «Невада - 

Семипалатинск», «Арал», «Зелёные» и др. 

Профсоюзные и молодёжные организации. Женское движение и 

организации. Неофеминистское движение, его радикально-революционный поток. 

Расширение женского представительства в институтах власти. 

Диаспора и эмигрантские формирования. Расистские организации: 

реанимация и возрождение деятельности. Международные террористические 

группы. Тайные и скрытые субъекты: масонские организации; мафиозные 

структуры. 

 

Национальные интересы и политические реалии 

Определение понятий «национальный интерес», «национальная стратегия», 

«национальная воля», «национальные потребности». Этническое и национальное 

самосознание. Нация и государство. Цели государства, их классификация, 

согласованность, поддержание населением.  
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Проблема суверенитета и национальной идентичности в условиях 

глобализации. Специфика проявления национальных интересов в различных 

сферах жизнедеятельности человека, общества и государства. Экономический, 

социокультурный, геополитический факторы национального интереса. Влияние 

религиозного фактора. Основные компоненты национально-государственного 

интереса. Приоритеты в системе национально-государственных интересов. 

Основные и второстепенные интересы, коренные национальные интересы. 

Концепция национальных интересов и безопасности, ее значение для проведения 

внешней политики. Проблема защиты национальных интересов, целей и 

приоритетов государства. Национальная безопасность в структуре национально-

государственных интересов современных государств. Концептуальные модели 

формирования внешней политики. Взаимосвязь внутренней, внешней и мировой 

политики. 

Национальные интересы в международном окружении. Локальные, 

национальные, региональные, международные интересы государств. 

Оборонительный, агрессивный характер деятельности государств. Формы 

проявления национально-государственного интереса во внешней политике США, 

России, европейских, азиатских и арабских государств. Концептуальные модели 

формирования внешней политики. Взаимосвязь внутренней, внешней и мировой 

политики.  

Влияние национальной психологии и идеологии на события мировой 

политики. Формирование новой идеологии и устойчивые сложившиеся 

стереотипы и национальные традиции. Парадигмы современного мира: процесс 

национального обособления, тенденция к сближению наций и выбор 

внешнеполитического курса. Проблемы межнациональных отношений. 

Выработка общей стратегии защиты интересов граждан на международной 

арене, обеспечение интересов граждан на международной арене. Умение 

представить в глазах граждан национальную стратегию как выражение наиболее 

глубинных интересов нации. Национальная стратегия и воля в обеспечении 

сохранения и функционирования, в расширении и укреплении могущества 

системы. 

Ответственность руководства государства перед страной за проведение 

внешней политики. Роль политического лидера в формировании внешней 

политики. Действия лидеров и влияние общественного мнения на принятие 

решений. Лидеры ведущих государств мира и их роль в мировой политике. 

 

Мировые центры и ведущие страны в мировой политике. 

Новые социальные, политические модели развития и международных 

отношений. Формирование нового миропорядка на началах реального 

полицентризма. Идеологическое противоборство доктрин «мондиализма», 

«европоцентризма», «евразийства», «исламского фундаментализма». 
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Международная стратификация. Роль великих держав в мировой политике. 

Внешнеполитическая деятельность государства в международных организациях и 

в мировой политике.  

Новая роль США в мировом сообществе. Особенности формирования 

внешней политики США в период трансформации биполярного мира. 

Внешнеполитическая стратегия США после «холодной войны». Американская 

идея стабильного развития в Западном полушарии. Тезис об однополярной 

системе международных отношений в рамках нового мирового порядка. 

Концепция «расширения демократии» для обеспечения национальной 

безопасности США. «Стратегия национальной безопасности» 2002 и 2006 гг. 

Базовые принципы и основные приоритеты внешнеполитической стратегии 

администрации Б. Обамы. «Стратегия национальной безопасности» 2010 и 2015 

гг. 

США и ООН. Участие США в миротворческой деятельности ООН. США и 

ВТО. Процесс глобализации: внешнеполитические и экономические интересы 

США в рамках деятельности ВТО.  

Межамериканские отношения во внешней политике США. США и страны 

Латинской Америки. США и Европейский Союз. Трансформация 

трансатлантических отношений. Роль США и НАТО в обеспечении безопасности 

на современном этапе. Вопрос о глобализации функций НАТО и позиция США. 

Внешняя политика США в странах Восточной Европы.  

Региональные приоритеты американской стратегии. Азиатское направление 

внешней американской политики  АТР во внешней политике США. Американо-

китайские отношения: потенциал противостояния. США и форум Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Индия во внешней 

политике США. Ближневосточный вектор внешней политики США. США и Иран. 

США и СНГ. США и Россия. США и страны Центральной Азии. 

США и региональные организации. Экономические и политические 

интересы США в регионах мира и отношения с региональными организациями. 

США-ОПЕК, США-ЛАГ, США и центральноазиатские интеграционные 

объединения и др. 

Роль США в разрешении региональных конфликтов. Участие США в борьбе 

с международным терроризмом, организованной преступностью, контрабандой 

наркотиков, распространением оружия массового поражения. 

 

Роль Европейского Союза в современной системе международных 

отношений 

Эволюция идей и концепций об интеграции. Этапы развития Европейского 

Сообщества. Институциональные и структурные преобразования и реформы. 

Образование Европейского Союза. Институты Европейского Союза. Архитектура 

ЕС. Федеративный путь построения политического союза.  
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Развитие интеграции в 90-е годы. Новые факторы европейской 

безопасности. Договор о Европейском Союзе. Архитектура ЕС. Особенности 

социально-экономического развития ЕС на современном этапе. Создание 

Экономического и Валютного союза. Формирование общей внешней политики и 

безопасности ЕС. Договорная база общей внешней политики и безопасности ЕС. 

Европейская безопасность и деятельность ЗЕС. Эволюция Общей внешней 

политики и политики безопасности ЕС. Косовский кризис и развитие европейской 

составляющей в области обороны. Общая внешняя политика и общая политика 

безопасности. Вопросы становления общеевропейской обороны. Сотрудничество 

в области правосудия и внутренних дел. Появление новых сфер деятельности, 

новых общих политик. Перспективы европейской интеграции после Маастрихта. 

Амстердамский Договор. Результаты саммита в Ницце.  

Развитие процесса расширения Европейского Сообщества в 60-90-е гг. 

Четыре этапа расширения Европейских Сообществ. Особенность расширения ЕС 

на Восток. Понятие ассоциированного членства, типы ассоциации. Расширение 

ЕС и вопросы укрепления безопасности в Европе. Политика «соседства» ЕС.  

Роль ЕС в международных организациях. Политика ЕС в ООН. 

Трансатлантическое партнерство ЕС и США. Исторические и стратегические 

факторы связи ЕС, США и НАТО. Трансатлантическое партнерство в области 

безопасности.  

Взаимодействие ЕС и других интеграционных объединений и 

международных организаций Европы (ЕАСТ, Совет Европы, ОБСЕ, СНГ).  

Ближневосточная политика ЕС. Сотрудничество ЕС с Россией. Стратегии 

ЕС и РФ по сотрудничеству Основные этапы и формы сотрудничества ЕС со 

странами Центральной Азии. Стратегия ЕС для Центральной Азии. Основные 

этапы и формы сотрудничество Казахстана с ЕС. Правовая база сотрудничества 

ЕС и Казахстана. Перспективы сотрудничества Казахстана и Европейского Союза.  

Роль ЕС в международной системе противодействия терроризму. Основные 

аспекты противодействия терроризму в некоторых странах-членах ЕС. 

 

Геополитические изменения в Азии в XXI веке 

Усиление роли Азии в 21 веке. Мусульманский мир. Ислам, демократия и 

рыночная экономика. Исламский фактор в международной политике. 

Формы и виды интеграционных процессов в АТР. Развитие региональной 

многополярности. Проблема безопасности в АТР. Основные компоненты 

обеспечения региональной стабильности. Региональный форум по вопросам 

безопасности стран АТР. Экономическая интеграция в странах АТР и ее 

особенности. Региональные экономические организации.  

Япония – региональная и мировая держава. Новая политика Японии.  

Новая роль Китая в международных отношениях. Китай – восходящая 

региональная держава. Его роль в субрегиональной и мировой политике. 

Вступление Китая в ВТО. Принцип единого Китая и проблема Тайваня в 
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двусторонних китайско-американских отношениях. Решение проблемы Гонконга. 

Территориальные споры в зоне Южно-Китайского моря. Внешнеполитическая 

стратегия Китай по отношению к современным вызовам безопасности. Роль 

Южной Кореи в региональной политике. Проблема объединения Кореи. 

Стратегическая безопасность АТР. Положение на Корейском полуострове. 

Риски распространения ядерного оружия. Процесс трансформации Индонезии и 

конфликт в Восточном Тиморе. Нарушения прав человека. Индо-пакистанская 

конфронтация (проблема Кашмира). Талибы в Южной и Центральной Азии: 

угроза миру. Пределы АСЕАН как регионального форума по вопросам 

безопасности. Проект создания зоны свободной торговли – АФТА. 

Территориальный конфликт между Индонезией и Малайзией. 

Турция как потенциальный член ЕС. Курдская проблема и ситуация в 

области прав человека. Мусульманский мир. Ислам, демократия и рыночная 

экономика. Будущее Саудовской Аравии. Турция и ислам.  

Западная политика в отношении Ирана. Исламский фактор в российской 

политике. Ислам в Афганистане и построение государственности. Египет, Ливия, 

Сирия в международных отношениях. Политические и экономические интересы 

Казахстана в азиатских странах. 

 

Роль России и Центральной Азии в современных международных 

отношениях 

Международные последствия распада СССР. Евразийское геополитическое 

и экономическое пространство. Дезинтеграция и реинтеграция евразийского 

пространства.  

Геополитическое положение России. Общие тенденции во внешней 

политике России. Модели экономического сотрудничества России со странами 

СНГ. Россия в СНГ. Экономическое сотрудничество. Евразийская интеграция и 

СНГ. Евразийское геополитическое и экономическое пространство. Коллективная 

безопасность и военно-политическое сотрудничество государств-членов СНГ. 

Проблемы безопасности в СНГ и роль ОДКБ. Россия в Совете Европы. СНГ и 

права человека. Сотрудничество по охране внешних границ СНГ, предотвращение 

и урегулирование конфликтов. Социально-гуманитарное и правовое 

сотрудничество. 

Роль Центральной Азии в современных международных отношениях. 

Формирование геополитического поля региона Центральной Азии. 

Территориальный фактор. Пограничные вопросы. Экономический потенциал 

стран Центральной Азии. Экологические проблемы стран Центральной Азии.  

Политические факторы и риски для стран Центральной Азии. 

Этнополитические процессы и миграционная ситуация в Центральной Азии. 

Исламский фактор. Внешний фактор в развитии стратегии государств 

Центральной Азии. Геополитика и геостратегия США. Политика Китая в 

отношении Центральной Азии. Политика России в Центральной Азии. 
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Европейская стратегия в Центральной Азии. Новый расклад сил вокруг 

Центральной Азии, возникающий вследствие формирования новой 

геополитической ситуации. Конфликт интересов в постсоветской Центральной 

Азии. Борьба за региональное лидерство.  

Сплетение экономических интересов с политическими, распространение в 

регионе религиозного экстремизма. Незаконный оборот наркотиков. Незаконная 

миграция. Мероприятия по укреплению безопасности в регионе. Участие стран 

региона в СВМДА, ОДКБ, ПРМ, ШОС и т.д. Инициативы Республики Казахстан 

по обеспечению мира и сотрудничества в регионе. Геополитическая идентичность, 

геоэкономическая общность, гарант равновесия и безопасности в 

центральноазиатском пространстве. 

 

Проблемы безопасности и стабильности в мировой политике 

Понятие безопасности. История эволюции понятия “безопасность”. 

Соотношение содержания понятий безопасности, международная безопасность, 

региональная безопасность, национальная безопасность.  

Глобализация и изменение повестки дня международной безопасности. 

Тенденции развития современных международных отношений в области 

безопасности. Принципы безопасности. Концепции безопасности: Международная 

безопасность, глобальная безопасность, региональная безопасность, национальная 

безопасность, всеобъемлющая безопасность. Проблема расширенного толкования 

«безопасности». Экологическая безопасность. Экономическая безопасность. 

Геоэкономика. Энергетическая безопасность. Понятие энергетической 

безопасности. Культурная безопасность. Нормы, идентичность и культура в 

национальной безопасности. Информационная безопасность. Социальная 

безопасность. Основные проблемы социальной безопасности. 

Интернационализация преступности. Организованная преступность. 

Конфликтный потенциал организованной преступности и наркотрафика. 

Терроризм. Миграция. Ядерная угроза. Всеобъемлющий подход к международной 

безопасности.  

Новые нетрадиционные аспекты безопасности на региональном уровне. 

Международные кризисы и конфликты. Проблема интервенционизма. Причины 

кризисов и войн в будущем, их предотвращение Дефицит воды и борьба за 

питьевую воду на Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии, Индокитае, 

Африке. Проблемы безопасности на Ближнем Востоке. Вопросы региональной 

безопасности на Среднем Востоке. Афганистан и вопросы обеспечения 

безопасности: подходы основных акторов. Политика миротворчества.  

Современные дискуссии по проблеме. Эволюция соотношения элементов 

безопасности: возрастание роли и значения невоенных факторов. Безопасность и 

сотрудничество. Институализация международной безопасности - от военных 

союзов до глобальных межправительственных организаций. Понятие 
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коллективной безопасности. Условия, необходимые для ее создания и проблемы, 

возникающие на пути их реализации.  

Стабильность. Динамическая стабильность. Равновесие сил. Статус-кво. 

Понятие международной стабильности. Соотношение безопасности и 

стабильности. Статическая и динамическая стабильность. Пути стабилизации 

мировой политики. Взаимосвязь внутренней и международной стабильности. 

 

Региональные структуры безопасности и вопросы разоружения в 

международной политике 

Новая роль ОБСЕ в вопросах европейской безопасности. Функции ОБСЕ как 

новой модели европейской безопасности. Евроатлантический характер модели 

безопасности. Основные группы угрозы европейской безопасности: глобальная; 

региональная; рост терроризма и организованной преступности; нарушение прав 

человека и национальных меньшинств. Механизмы ОБСЕ по ликвидации 

национальных конфликтов. Новые подходы ОБСЕ к коллективной безопасности. 

Венская конференция ОБСЕ по мерам укрепления безопасности и доверия. 

«Хартия европейской безопасности» и новые задачи ОБСЕ. Председательство 

Казахстана в ОБСЕ, основные приоритеты. 

Проблемы региональной безопасности на современном этапе и роль НАТО. 

Новая стратегия деятельности НАТО. Военно-политические цели 

Североатлантического альянса в изменившихся условиях. НАТО и возможности 

предотвращения конфликтов. НАТО и центральноазиатский регион 

Создание Международной Организации Уголовной Полиции (Интерпола). 

Роль международной организации в сотрудничестве государств в области 

уголовной юстиции. Основные принципы сотрудничества Интерпола. 

Специфические формы и средства Интерпола и его роль в сотрудничестве 

государств  в борьбе с преступностью. Функциональный принцип сотрудничества. 

Внутренние компетенции стран-членов Интерпола. Виды деятельности 

Интерпола. Борьба Интерпола с международной преступностью. 

Контроль над вооружением в международной политике и вопросы 

разоружения. Пути, средства и методы контроля над вооружением. Нормы 

международного права. Гаагские конвенции о запрещении определённых видов 

пуль и снарядов. Новые изменения и совершенствование оборонных технологий.  

Международно-правовые основы в области разоружения и 

нераспространения химического и биологического оружия. Проблема 

нераспространения ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного 

оружия и его значение в сфере укрепления режима ядерного нераспространения. 

Режим нераспространения. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний и его значение для стабилизации международных отношений 

Проблема производства, накопления и распространения ядерного оружия.  

Международные организации в области атомной энергии и 

нераспространения. Деятельность Казахстана в области разоружения и 
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нераспространения ОМУ. Центральная Азия как регион, свободный от ядерного 

оружия. 

 

Проблемы борьбы с международным терроризмом, экстремизмом и 

сепаратизмом 

Понятие, сущность и специфические черты международного терроризма. 

Теории генезиса феномена «терроризм». Поливариантность дефиниции 

«международный терроризм». Определение международного терроризма в 

основных международных и региональных документах. Основные подходы к 

классификации терроризма, его цели, способы и методы. Идеологическое 

содержание политического терроризма. Новые виды терроризма. 

Мировое сообщество в борьбе с современным международным 

терроризмом. Борьба с терроризмом как фактор международных отношений на 

современном этапе. Международно-правовые основы борьбы с международным 

терроризмом. Формы антитеррористической борьбы на современном этапе 

Основные принципы противодействия международному терроризму.  

«Исламский терроризм». «Аль-Каида». Особенности терроризма в Европе. 

Правый экстремизм в Италии, Франции, Германии, России. Террористические 

акты 90-х гг. ХХ в. Ирландский экстремизм и террористические акты в 

Великобритании. Террористические акты и борьба с терроризмом в Америке и в 

мире в XXI в.  

Сотрудничество государств мира в борьбе против международного 

терроризма. ООН, НАТО, ЕС, ШОС и международный терроризм. Роль ЕС в 

международной системе противодействия терроризму. Антитеррористическая 

деятельность стран-членов ЕС. Опыт Европейского Союза в сфере борьбы с 

международным терроризмом: политико-правовой анализ. 

Готовность Европы и России к «неограниченной солидарности» в «серой 

войне». Опыт Израиля по определению «этнического профиля». СМИ и 

терроризм. Проблема получения достоверной информации и освещения событий. 

Создание Антитеррористического центра стран СНГ. Международный 

терроризм и проблемы безопасности в Центральной Азии. Особенности 

проявлений угроз терроризма и религиозного эксремизма в Центральной Азии. 

Борьба с международным терроризмом стран Центральной Азии в рамках 

региональных организаций. Казахстан в борьбе с терроризмом в Центральной 

Азии. 

Кризисные потрясения социального, политического и военного порядка. 

Вспышки сепаратизма и религиозного экстремизма. Угроза религиозного 

фундаментализма и экстремизма. Проявления внутриконфессиональных 

противоречий. Обострение межконфессиональной конкуренции. Национализм и 

шовинизм. Религиозная нетерпимость, ксенофобия.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Формирование нового миропорядка на началах полицентризма 

2. Информационная безопасность и ее место в системе защиты 

национальных интересов 

3. Современные дискуссии по вопросам глобализации  

4. Современные дискуссии по характеру современной системы 

международных отношений  

5. Глобальная трансформация системы международных экономических 

отношений 

6. Миротворческий процесс  ООН и его средства 

7. Вопросы защиты прав национальных меньшинств и их механизмы 

8. Основные компоненты национально-государственного интереса. 

9. Стратегия национальной безопасности США  

10. Стратегия ЕС в отношении Центральной Азии  

11. Внешнеполитическая стратегия Китай по отношению к современным 

вызовам безопасности 

12. Афганистан и вопросы обеспечения безопасности: подходы основных 

акторов 

13. Проблемы региональной безопасности на современном этапе и роль 

НАТО. 

14. Инициативы Казахстана в области ядерного разоружения 

15. Формы антитеррористической борьбы на современном этапе 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ  

 

1. Экологические проблемы современной цивилизации 

2. Изменения в духовной сфере в период становления постиндустриальной 

цивилизации. 

3. Понятие «устойчивое развитие», «политическое развитие». 

4. Роль морали в международных отношениях 

5. Роль международных организаций в преодолении различий между 

развитыми и развивающимися странами 

6. Деятельность Совета Европы по содействию экономическому и 

социальному прогрессу 

7. Исламский фундаментализм, его социальные корни и роль  в мире. 

8. Эволюция политики США в Центральной Азии 

9. Новый этап трансатлантического партнерства ЕС и США 

10. Всеобъемлющий подход к международной безопасности 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  
 

1. Роль энергетического фактора в системе международной безопасности 

2. Влияние общественного мнения на принятие внешнеполитических 

решений 

3. Проблема «гуманитарной интервенции». 

4. Параметры неравномерного развития стран «Севера» и «Юга». 

5. МАГАТЭ и другие  международные энергетические организации 

6. Феминистское движение 

7. Влияние национальной психологии на события мировой политики 

8. Роль США в разрешении региональных конфликтов 

9. Роль ЕС в международной системе противодействия терроризму 

10. Формы и виды интеграционных процессов в АТР 

11. Проблемы безопасности в СНГ и роль ОДКБ 

12. Проблемы борьбы с незаконным наркотрафиком для стран Центральной 

Азии 
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