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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 (419 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 419).   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 аль-Фараби, 2017 
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МӘСЕЛЕЛЕРІ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Елемесов Р.Е. – экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық Университеті,  халықаралық қатынастар және әлемдік экономика 

кафедрасының профессоры 

Мырзахметова А.М. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, халықаралық 

қатынастар және әлемдік экономика кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 
Арупов А.А. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, «Әлемдік 

экономика және халықаралық қатынастар» институтының директоры 

Аубакирова Ж.Я. – экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық Университеті профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі кездегі әлемдік экономика – жеке адамдардың, әлеуметтік топтар 

мен мемлекеттердің, аймақтар мен халықаралық ұйымдардың шаруашылық 

қатынастары және ұлттық экономикалардың жиынтығы есебінде, олардың бір-

бірімен экономикалық және бейэкономикалық қатынастарымен бекітілген жүйе 

есебіндегі өте күрделі құбылыс. Әлемдік экономиканың дамуының жаңа кезеңі 

– жаһандану халықаралық экономикалық қатынастардың мүшелері арасында 

өзара тәуелділік, ынтымақтастық пен бәсекелестік түрінде өте күрделі 

мәселелер тудырып отыр. Ұлттық экономикалық дамуда ішкі факторлардан 

сыртқы факторлардың маңызы артып барады. Жеке елдер мен аймақтардың 

біркелкі дамымауы, экономикалық қуаттың тез өзгеруі табиғи және 

экономикалық ресурстар үшін бәсекелестікті күшейте түсуде. Мұндай жағдайда 

әлемдік экономиканың тез өзгеруін есепке ала отырып елдің сыртқы 

экономикалық стратегиясын таңдау өте маңызды рөл атқарады. 

 Айтылған мәселелерге сәйкес «Әлемдік экономиканың қазіргі 

мәселелері» курсы 6D 051300 – «Әлемдік экономика» мамандығы үшін негізгі 

және міндетті курс болып табылады.  

 «Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері» курсының мақсатына 

докторанттарды әлемдік экономиканың дамуында кездесетін негізгі 

мәселелермен таныстырып, әлемде болып жатқан экономикалық үрдістерді өзі 

жеке талдауына үйрету жатады. 
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«Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері» курсын оқып үйрену 

халықаралық экономика саласында әлемдік экономиканың жаһандық даму 

бағдарларын еске ала отырып экономикалық шешімдер қабылдауға қабілетті 

жоғары маманданған ғалымдар мен мамандарды дайындауға септігін тигізеді. 

Пререквизиттер: Ғылымның тарихы мен философиясы; Халықаралық 

/Әлемдік экономика; Шет тілі; Экономикалық зерттеулердің әдіснамасы; 

Постреквизиттер: Таңдау бойынша компонент.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы  

 

1.  «Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері» курсына кіріспе 

2.  Әлемнің елдерін экономикалық даму тұрғысынан топтастыру мәселелері 

мен оларды халықаралық ұйымдардың интерпретациясы 

3.  Елдердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлерінің тең болмауы мен 

олардың өзара экономикалық қатынас мәселелері 

4.  Елдердің технологиялық даму деңгейлерінің алшақтануы мен жеке 

елдердің әлемдік экономикадағы орны мен рөлінің өзгеру мәселелері 

5.  Экономикалық өсу қарқынының біркелкі болмауы мен қазіргі дүниедегі 

елдер мен аймақтардың потенциалының өзгеруі 

6.  Әлемдік жаңа экономикалық тәртіп концепциясы мен оның қазіргі кездегі 

эволюциясы 

7.  Нарықтардың жаһандануы және халықаралық бәсекелестіктің күшеюі 

8.  Халықаралық сауданың тез дамуы мен оны реттеу мәселелері 

9.  Әлемдік экономиканың қаржы механизмдері мен қазіргі қаржы 

нарықтарының құрылымы 

10.  Қазіргі валюта-қаржы дағдарыстары мен олардың ұлттық және әлемдік 

экономикаға тигізетін әсерлері 

11.  Қазіргі әлемдегі интеграциялық үрдістер мен әлемдік экономиканың 

аймақтануы 

12.  Қазіргі әлемдік экономикадағы трансұлттық компаниялар. 

13.  Әлемдік экономиканың тұрақсыздығы мен ұлттық экономикалық 

қауіпсіздік мәселелері 

14.  Адамзаттың жаһандық мәселелерін шешудегі халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлері мен негізгі бағыттары 

15.  Әлемдік экономиканың дамуын болжау мәселелері мен әлемдік 

экономикалық тәртіпті жетілдіру туралы жаңа бастамалар 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері» курсы PhD және 6Д051300  

«Әлемдік экономика» мамандығы бойынша ғылыми-педагогикалық 

докторларды даярлау бойынша ҚР мемлекеттік стандарттың міндетті құрамды 

бөлігі болып табылады. Курстың негізгі мақсаты – әлемдік экономиканың даму 

жағдайлары өзгермелі кезде халықаралық экономикалық қатынастар саласында 

педогогикалық және практикалық іс-қызметке жатық, болашақ жоғары білікті 

ғалым-экономистер дайындау. 

Курстың негізгі міндеттері: 

- Әлемдік экономиканың даму кезеңдерін анықтап, экономиканың 

жаһандануының негізгі факторларын айыра білу; 

- Жаһанданудың дамыған елдер мен дамушы елдердің экономикалық 

жағдайларына әсерлерін талдай алу; 

- Әр түрлі елдердің экономикалық даму деңгейі мен экономикалық өсу 

қарқанының әр түрлі болуының себептері мен салдарларын айыра білу. 

«Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері» пәннің үйрену барысында 

докторант: 

- Адамзаттың жаһандық мәселелерінің экономикалық аспектілерінің 

негізгі тізімімен танысып, олардың ұлттық экономикалық дамуға тигізетін 

әсерін білуге; 

- Әлемдік экономикадағы аймақтану мен интеграциялық үрдістердің 

себептері мен салдарларын зерттеп, олардың ұлттық экономикалық дамуға 

әсерлерін анықтауға; 

- Жаңа әлемдік экономикалық тәртіп концепциясымен танысып, оны 

зерттеп, ұлттық экономиканың өзгермелі жағдайда әлемдік нарықтарға ену 

мәселелерін білуге; 

- Халықаралық экономикалық ұйымдардың рөлі мен қызметтерін 

зерттеп, елдің осы ұйымдармен тиімді ынтымақтастығын білуге; 

- Қазіргі кездегі өндіргіш күштер мен халықаралық экономикалық 

қатынастарының даму бағдарларын есепке ала отырып, елдің экономикалық 

бәсекелестігін күшейтіп, ұлттық экономиканың әлемдік экономикаға тиімді 

енуін зерттеуге тиісті. 

Қазіргі әлемдік экономика өзінің тез дамуымен ғана емес, оған қоса 

тұрақсыздығымен, әр түрлі бөлімдері мен нарықтардағы тез өзгерістерімен 

танымал. «Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері» курсын оқып үйрену 

болашақ жоғары білікті мамандарға әлемдік экономикалық үрдістерді талдап, 

соларға сәйкес творчестволық шешім қабылдауларына мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда шаруашылық өмірдің интернационализациялануы мен 

жаһандануы ықпалымен, көптеген ұлттық экономикалық субъектілердің 

халықаралық экономика саласына тiкелей немесе жанама түрде қосылуы 

жағдайында, аталмыш ғылым экономикалық ғылым жүйесіндегі жетекші 
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пәндердің біріне айналды. Әлемдік экономика заңдарын және қазіргі 

мәселелерін білмейінше, елдің тиімді макроэкономикалық саясатын 

қалыптастыру, кәсiпорындар мен фирмалардың сыртқы экономикалық 

қызметiн ұйымдастырудың ерекшелiктерін анықтау, олардың сыртқы 

экономикалық байланыстарын басқару саласыда дұрыс шешiм қабылдау 

мүмкін емес. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

«Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері» курсына кіріспе 

Әлемдік шаруашылық пен әлемдік нарықтардың мәні, қалыптасуы мен 

даму кезеңдері. Әлемдік шаруашылық пен халықаралық еңбек бөлінісінің 

теориялары. Жаһандану – әлемдік экономикалық дамуының жаңа кезеңі 

есебінде. Елдердің халықаралық еңбек бөлісу мен әлемдік экономикаға қатысу 

көрсеткіштері. Әлемдік экономиканың жаһандануының факторлары мен 

бағыттары. Жаһанданудың экономикалық даму деңгейі әр түрлі елдер мен 

аймақтарға тигізетін салдарлары. Антиглобализм және әлемнің экономикалық 

дамуының ықтимал бағыттары. 

 

Әлемнің елдерін экономикалық даму тұрғысынан топтастыру 

мәселелері мен оларды халықаралық ұйымдардың интерпретациясы 

Әлем елдерін әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері тұрғысынан 

топтастырудың критерийлерінің көп болу мәселесі. Социалистік әлемдік 

экономика жүйесінің күйреуі және елдерді әлеуметтік-экономикалық 

құрылымы тұрғысынан топтастырудағы өзгерістер. Елдерді топтастырудың 

қазіргі кездегі әдістемелері: дамыған елдер, дамушы елдер, өтпелі экономика 

елдері, нарықтары қалыптасушы елдер, әлеуметтік-экономикалық модельдер 

т.с.с. Елдердің экономикалық даму деңгейі мен  әлеуметтік-экономикалық 

моделіне байланысты қазіргі халықаралық экономикалық қатынастардағы орны 

мен рөлі. 

 

Елдердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлерінің тең болмауы   

мен олардың өзара экономикалық қатынас мәселелері 

Әлем елдерін жан басына шаққандағы табыс деңгейін ағымды және сатып 

алу қабілеті бойынша топтастыру. Елдердің экономикалық даму деңгейі 

бойынша алшақтануы мен бай және кедей елдер арасындағы өзара 

экономикалық қатынастар мәселелері. Төменгі табысты елдердің 

Экономикалық дамуын жеделдету концепциясы: экспортқа бейімделу, импорт 

алмастыру, қуалап даму т.с.с. Артықшылықтары мен кемшіліктері. Жаңа 

индустриалды елдердің экономикалық артта қалудан шығу тәжірбиесі. 

Индустриалды елдердің жаңа буындары мен олардың экономикалық даму 

ерекшеліктері. 
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Елдердің технологиялық даму деңгейлерінің алшақтануы мен жеке 

елдердің әлемдік экономикадағы орны мен рөлінің өзгеру мәселелері 

Постиндустриалдық қоғам концепциясы. Постиндустриалды елдердің 

экономикалық құрлымының ерекшеліктері. Әлемдік экономикадағы 

постиндустриалдық елдердің орны мен рөлі. Қазіргі дүниедегі инновациялық 

дамудың орталықтары және әлемдік экономикадағы ғылыми-техникалық және 

технологиялық ынтымақтастық мәселелері. Интеллектуалдық меншік және 

нашар дамыған елдердің технологиялық даму мәселелері. 

 

Экономикалық өсу қарқынының біркелкі болмауы мен қазіргі 

дүниедегі елдер мен аймақтардың экономикалық потенциалының өзгеруі 

Қазіргі дүниедегі экономикалық өрлеудің жаңа орталықтары. 

Индустриалдық елдер тобы мен олардың қазіргі кездегі халықаралық еңбек 

бөлісуі мен халықаралық саудадағы орны мен рөлі. БРИК тобы (Бразилия, 

Ресей, Үндістан, Қытай) және әлемдік экономикалық қуаттың жаңа аймақтарға 

өту мүмкіндіктері. Экономикалық белсенділіктің жаңа орталықтары мен 

әлемдік экономикадағы аймақтану мәселелері. Қазіргі дүниедегі интеграциялық 

үрдістердің мәселелері мен қайшылықтары. 

 

Әлемдік жаңа экономикалық тәртіп концепциясы мен оның қазіргі 

кездегі эволюциясы 

Отаршылықтан бостандық алған елдердің әлемдік экономикада теңдестік 

үшін күресі. Әлем елдерінің экономикаларының бір-біріне тәуелділігінің 

күшеюі және жаһандық экономикалық мәселелер. Рим клубы және әлемдік 

жаңа экономикалық тәртіпті іздестіру. Я. Тенбергеннің «Әлемдік үкімет» құру 

мен оның қызметтері туралы ойлары. Социалистік  әлем жүйесінің күйреуі мен 

әлемнің әлеуметтік-экономикалық құрылымының өзгеруі. Әлемдік нарық 

кеңістігі және әлемдік экономикалық тәртіпке жаңа көзқарастар. 

 

Нарықтардың жаһандануы және халықаралық бәсекелестіктің 

күшеюі 

Нарықтық экономиканың бәсекелестік механизмі. Халықаралық 

нарықтардың бірігуі және ұлттық экономикалардың бәсекелестігінің күшеюі. 

Ұлттық экономиканың бәсекелестік қабілетінің көрсеткіштері мен  оны 

халықаралық ұйымдар, рейтингтік агенттіктердің бағалауы. Елдің әлемдік 

экономикадағы бәсекелестік қабілетінің артуының салдары. Қазақстан 

Республикасының бәсекелестік қабілетін көтеру тәжірибесі 

 

Халықаралық сауданың тез дамуы мен оны реттеу мәселелері 

Халықаралық сауданы либерализациялау және протекционизм. 

Халықаралық саудадағы елдердің ұлттық мүдделерінің қайшылықтары. ДСҰ-

ның халықаралық сауданы реттеудегі ролі. ДСҰ-ның Доха раундта жеке елдер 



8 

 

мен сауда-экономикалық топтардың ұстанымдары. Доха келіссөздері 

жағдайында Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіру мәселелері. 

 

Әлемдік экономиканың қаржы механизмдері мен қазіргі қаржы 

нарықтарының құрылымы 

Әлемдік экономикадағы ақшаның ролі мен қызметтері. Халықаралық 

валюта-қаржы жүйесінің даму кезеңдері. Әлемдік және ұлттық экономикада 

қаржының ролінің күшеюі. Капиталдың халықаралық қозғалысының қазіргі 

кездегі түрлері мен олардың қайшылықтары. Әлемдік экономикадағы жаңа 

қаржы құралдары мен оларды реттеу мәселелері. Қазіргі әлемнің қаржы және 

офшор орталықтары және капиталдың халықаралық ағымдарын реттеу 

мәселелері. 

 

Қазіргі валюта-қаржы дағдарыcтары мен олардың ұлттық және 

әлемдік экономикаға тигізетін әсерлері 

Нарықтық экономиканың циклды дамуы мен экономикалық дағдарыс 

теориялары. Валюта-қаржы дағдарыстарының ерекшеліктері мен олардың 

себептері туралы пікірталас. 2007-2010 жылдардағы әлемдік қаржы 

экономикалық дағдарыстың әлемдік экономикадағы салдарлары. Қазіргі кездегі 

халықаралық валюта жүйесінің қайшылықтары. Әлемдік валюта мәселесі мен 

халықаралық экономикалық қатынастардағы теңдік мәселесі Қазақстан 

Республикасының халықаралық валюта-қаржы жүйесін реформалау туралы 

бастамалары мен халықаралық өтімділік мәселелерін шешу мүмкіндіктері. 

 

Қазіргі әлемдегі интеграциялық үрдістер мен әлемдік экономиканың 

аймақтануы 

Қазіргі дүниедегі экономикалық қуат пен экономикалық активтік 

орталықтары. Экономикалық активтіктің жаңа елдер мен аймақтарға ауысуы 

мен халықаралық сауда, қаржы, ресурстық ағымдардағы өзгерістер. Жаңа 

экономикалық активтік орталықтары тиімділігінің күшеюі мен олардың 

нарықтық кеңістігінің ұлғаюы. Интеграциялық топтар арасындағы 

экономикалық қатынастар мәселелері. Аймақтық және әлемдік 

құрылымдардағы ҚР: мәселелері мен келешегі. 

 

Қазіргі әлемдік экономикадағы трансұлттық компаниялар 

Қазіргі әлемдік экономикадағы трансұлттық компаниялардың орны мен 

рөлі: тауарлар  мен қызметтерді өндіруде; халықаралық саудада; капиталдың 

халықаралық қозғалысында; техникалық және технологиялық прогресте. 

Трансұлттық компаниялардың стратегиясы мен тактикасы. Жеке елдердегі 

экономикалық дамудағы трансұлттық компаниялардың тікелей 

инвестицияларының рөлі. ҚР-дағы трансұлттық компаниялардың елдің 

экономикалық дамуына әсерлері. 
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Әлемдік экономиканың тұрақсыздығы мен ұлттық экономикалық 

қауіпсіздік мәселелері 

Жаһандану үрдістері мен әлемдік экономиканың тұрақсыздығының 

күшеюі. Ұлттық экономикалық егемендіктің әлсіреуі және жаһанданудың 

ұлттық экономикалық мүдделерге төндіретін қауіптері. Ұлттық экономикалық 

қауіпсіздіктің көрсеткіштері мен ұлттық экономиканың тұрақты даму 

мәселелері. ҚР 2030 стратегиясы және сыртқы қауіптерге қарсы экономикалық 

тұрақтылықты біртіндеп күшейту. 

 

Адамзаттың жаһандық мәселелерін шешудегі халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлері мен негізгі бағыттары 

БҰҰ-ның тұрақты даму концепциясы және халықаралық ынтымақтастық. 

Әлемдік экономикадағы ресурстармен қамтамасыздандыру мәселелері мен 

қоршаған ортаны қорғаудағы халықаралық ынтымақтастық. Экономикалық 

теңсіздік мәселелері мен экономикалық дамуда артта қалған елдерге 

халықаралық көмек. Жаһандық және аймақтық экономикалық мәселелерді 

шешудегі халықаралық экономикалық ұйымдардың ролі, олардың әлемдік 

экономикадағы өзгерістерге бейімделуінің қажеттілігі. 

 

Әлемдік экономиканың дамуын болжау мәселелері мен әлемдік 

экономикалық тәртіпті жетілдіру туралы жаңа бастамалар 

Әлемдік экономикада елдер, аймақтар, интеграциялық топтар т.с.с. даму 

динамикасы. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді экономикалық болжаулар және 

жеке елдер мен олардың топтарының даму стратегиясы. Жаңа жаһандық, 

болмаса аймақтық экономикалық мәселелердің туындауы мен оларды шешу 

бастамалары. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Экономиканың жаһандануының мәні, кезеңдері мен басты 

бағыттары. 

2. Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының халықаралық 

топтастыру жүйелеріндегі орны мен ұлттық экономикалық даму стратегиялары. 

3. Қуып жету даму концепциясы мен елдің экономикалық өсу 

стратегиясын таңдау мәселесі. 

4. Постиндустриалдық қоғам концепциясы, қазіргі әлемдегі 

инновациялық даму мен экономикалық активтік орталықтары. 

5. Экономикалық активтіктің жаңа орталықтары мен әлемдік 

экономикадағы  аймақтану мәселесі. 

6.  Жаңа әлемдік экономикалық тәртіп концепциясының туындауы 

мен дамуы, әлемдегі әлеуметтік-экономикалық теңсіздік мәселелері. 
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7. Халықаралық бәсекелестіктің күшеюі мен ұлттық экономиканың 

бәсекелестік қабілетін жоғарылату мәселелері 

8. Дүниежүзілік сауда ұйымының Доха келіссөздері мен халықаралық 

саудадағы қайшылықтар. 

9. Ямайка халықаралық валюта жүйесі мен әлемдік экономиканың 

тұрақсыздығының күшеюі. 

10.  Қазіргі валюталық дағдарыстардың ерекшеліктері және олардың 

жеке елдер мен аймақтарға тигізетін әсері. 

11.  Әлемдік экономикадағы аймақтанудың себептері мен бағыттары.      

Әлемдегі интеграциялық үрдістер. 

12.  Шетелдік инвестициялардың экономикалық дамудағы ролі. 

13.  Жаһандану жағдайындағы елдердің экономикалық егемендігінің 

әлсіреуі мен ұлттық экономикалық қауіпсіздік мәселелері. 

14.  Тұрақты даму концепсиясы мен халықаралық экономикалық 

ынтымақтастық мәселелері. 

15. Әлемдік экономиканың дамуының басты бағыттары мен 

экономикалық өсу стратегиялары. 

 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

 ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Жаһанданудың экономикалық даму деңгейі әр түрлі елдер мен 

аймақтарға тигізетін салдарлары  

2. Елдерді топтастырудың қазіргі кездегі әдістемелері  

3. Елдердің экономикалық даму деңгейі бойынша алшақтануы мен 

бай және кедей елдер арасындағы өзара экономикалық қатынастар мәселелері 

4. Интеллектуалдық меншік және нашар дамыған елдердің 

технологиялық даму мәселелері  

5. БРИК тобы және әлемдік экономикалық қуаттың жаңа аймақтарға 

өту мүмкіндіктері 

6. Экономикалық белсенділіктің жаңа орталықтары мен әлемдік 

экономикадағы аймақтану мәселелері 

7. Қазіргі дүниедегі интеграциялық үрдістердің мәселелері мен 

қайшылықтары  

8. Әлемдік экономикалық тәртіпке жаңа көзқарастар  

9. Ұлттық экономиканың бәсекелестік қабілетінің көрсеткіштері мен  

оны халықаралық ұйымдар, рейтингтік агенттіктердің бағалауы  

10. Қазақстан Республикасының бәсекелестік қабілетін көтеру 

жолдарын іздеу 

11. Қазіргі әлемнің қаржы және офшор орталықтары және капиталдың 

халықаралық ағымдарын реттеу мәселелері  
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12. 2007-2010 жылдардағы әлемдік қаржы экономикалық дағдарыстың 

әлемдік экономикадағы салдарлары 

13. Әлемдік валюта мәселесі мен халықаралық экономикалық 

қатынастардағы теңдік мәселесі  

14. Аймақтық және әлемдік құрылымдардағы ҚР: мәселелері мен 

келешегі 

15. Экономикалық теңсіздік мәселелері мен экономикалық дамуда 

артта қалған елдерге халықаралық көмек. 
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ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БИЗНЕС 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

      

Авторлар: 

Елемесов Р.Е. – экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық Университеті,  халықаралық қатынастар және әлемдік экономика 

кафедрасының профессоры 

Мырзахметова А.М. – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, халықаралық 

қатынастар және әлемдік экономика кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 
Арупов А.А. – экономика ғылымдарының докторы, профессор, «Әлемдік 

экономика және халықаралық қатынастар» институтының директоры 

Аубакирова Ж.Я. – экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық Университеті профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі кездегі әлемдік экономика – жеке адамдардың, әлеуметтік топтар 

мен мемлекеттердің, аймақтар мен халықаралық ұйымдардың шаруашылық 

қатынастары және ұлттық экономикалардың жиынтығы есебінде, олардың бір-

бірімен экономикалық және бейэкономикалық қатынастарымен бекітілген жүйе 

есебіндегі өте күрделі құбылыс. Әлемдік экономиканың дамуының жаңа кезеңі 

– жаһандану халықаралық экономикалық қатынастардың мүшелері арасында 

өзара тәуелділік, ынтымақтастық пен бәсекелестік түрінде өте күрделі 

мәселелер тудырып отыр. Ұлттық экономикалық дамуда ішкі факторлардан 

сыртқы факторлардың маңызы артып барады. Жеке елдер мен аймақтардың 

біркелкі дамымауы, экономикалық қуаттың тез өзгеруі табиғи және 

экономикалық ресурстар үшін бәсекелестікті күшейте түсуде. Мұндай жағдайда 

әлемдік экономиканың тез өзгеруін есепке ала отырып елдің сыртқы 

экономикалық стратегиясын таңдау өте маңызды рөл атқарады. Айтылған 

мәселелерге сәйкес «Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері және 

халықаралық бизнес» курсы 6D 051300 – «Әлемдік экономика» мамандығы 

үшін негізгі және міндетті курс болып табылады.  

 «Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері және халықаралық бизнес» 

курсының мақсатына докторанттарды әлемдік экономиканың дамуында 

кездесетін негізгі мәселелермен таныстырып, әлемде болып жатқан 

экономикалық үрдістерді өзі жеке талдауына үйрету жатады. 
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 «Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері және халықаралық бизнес» 

курсын оқып үйрену халықаралық экономика саласында әлемдік экономиканың 

жаһандық даму бағдарларын еске ала отырып экономикалық шешімдер 

қабылдауға қабілетті жоғары маманданған ғалымдар мен мамандарды 

дайындауға септігін тигізеді. 

Пререквизиттер: Ғылымның тарихы мен философиясы; Халықаралық 

/Әлемдік экономика; Шет тілі; Экономикалық зерттеулердің әдіснамасы; 

Постреквизиттер: Таңдау бойынша компонент.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптар атауы  

 

1.  «Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері және халықаралық бизнес» 

курсына кіріспе 

2.  Әлемнің елдерін экономикалық даму тұрғысынан топтастыру мәселелері 

мен оларды халықаралық ұйымдардың интерпретациясы және олардағы 

бизнес ортаның ерекшелігі 

3.  Елдердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлерінің тең болмауы мен 

олардағы бизнес жүргізудің ерекшелігі. 

4.  Әлеуметтік-экономикалық және технологиялық даму деңгейлерінің 

алшақтануы мен бизнестің мәдениеттік және құқықтық ортасындағы 

ерекшеліктер 

5.  Экономикалық өсу қарқынының біркелкі болмауы мен қазіргі дүниедегі 

елдер мен аймақтардың потенциалының өзгеруі және халықаралық 

бизнес 

6.  Әлемдік жаңа экономикалық тәртіп концепциясы мен оның қазіргі 

кездегі эволюциясы және халықаралық бизнестің институционалдық 

ортасындағы өзгерістер 

7.  Нарықтардың жаһандануы және халықаралық бәсекелестіктің күшеюі. 

Бизнестің халықаралық сипатының күшеюі 

8.  Халықаралық сауданың тез дамуы мен оны реттеу мәселелері. Сауда мен 

тікелей шетелдік инвестициялар 

9.  Әлемдік экономиканың қаржы механизмдері мен қазіргі қаржы 

нарықтарының құрылымы 

10.  Қазіргі валюта-қаржы дағдарыстары мен олардың ұлттық және әлемдік 

экономикаға тигізетін әсерлері. Валюталық курстың өзгерістері және 

халықаралық бизнес 

11.  Қазіргі әлемдегі интеграциялық үрдістер мен әлемдік экономиканың 

аймақтануы және олардың халықаралық бизнеске әсері 

12.  Қазіргі әлемдік экономикадағы трансұлттық компаниялар. 

13.  Әлемдік экономиканың тұрақсыздығы мен ұлттық экономикалық 

қауіпсіздік мәселелері. Халықаралық компаниялардың экономикалық 
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дамудағы ролі 

14.  Адамзаттың жаһандық мәселелерін шешудегі халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлері мен негізгі бағыттары және ТҰК-тардың 

даму стратегиялары 

15.  Әлемдік экономиканың дамуын болжау мәселелері мен әлемдік 

экономикалық тәртіпті жетілдіру туралы жаңа бастамалар және 

халықаралық бизнестің саяси-құқық ортасындағы өзгерістері.  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері және халықаралық бизнес» 

курсы PhD және 6Д051300 «Әлемдік экономика» мамандығы бойынша 

профильді докторларды даярлау бойынша ҚР мемлекеттік стандарттың 

міндетті құрамды бөлігі болып табылады. Курстың негізгі мақсаты – әлемдік 

экономиканың даму жағдайлары өзгермелі кезде халықаралық экономикалық 

қатынастар мен бизнес саласында педогогикалық және практикалық іс-

қызметке жатық, болашақ жоғары білікті ғалым-экономистер дайындау. 

Курстың негізгі міндеттері: 

- Әлемдік экономиканың даму кезеңдерін анықтап, экономиканың 

жаһандануының негізгі факторларын айыра білу; 

- Жаһанданудың дамыған елдер мен дамушы елдердің экономикалық 

жағдайларына әсерлерін талдай алу, олардағы бизнеспен айналысудың 

жағдайларын айыра білу; 

- Әр түрлі елдердің экономикалық даму деңгейі мен экономикалық 

өсу қарқанының әр түрлі болуының себептері мен салдарларын айыра білу мен 

олардың халықаралық бизнеске ықпалы. 

«Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері және халықаралық бизнес» 

пәннің үйрену барысында докторант: 

- Адамзаттың жаһандық мәселелерінің экономикалық аспектілерінің 

негізгі тізімімен танысып, олардың ұлттық экономикалық даму мен 

халықаралық бизнеске тигізетін әсерін анықтай алуға; 

- Әлемдік экономикадағы аймақтану мен интеграциялық үрдістердің 

себептері мен салдарларын зерттеп, олардың ұлттық экономикалық даму мен 

халықаралық бизнеске әсерлерін білуге; 

- Жаңа әлемдік экономикалық тәртіп концепциясымен танысып, оны 

зерттеп, ұлттық экономика мен бизнестің өзгермелі жағдайда әлемдік 

нарықтарға ену мәселелерін білуге; 

- Халықаралық экономикалық ұйымдардың рөлі мен қызметтерін 

зерттеп, елдің бизнес құрылымдарының осы ұйымдармен тиімді 

ынтымақтастығын білуге; 

- Қазіргі кездегі өндіргіш күштер мен халықаралық экономикалық 

қатынастарының даму бағдарларын есепке ала отырып, елдің экономикалық 
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бәсекелестігін күшейтіп, ұлттық экономиканың әлемдік экономикаға тиімді 

енуін зерттеуге тиісті. 

Қазіргі әлемдік экономика өзінің тез дамуымен ғана емес, оған қоса  

тұрақсыздығымен, әр түрлі бөлімдері мен нарықтардағы тез өзгерістерімен 

танымал. «Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері» курсын оқып үйрену 

болашақ жоғары білікті мамандарға әлемдік экономикалық үрдістерді талдап, 

соларға сәйкес творчестволық шешім қабылдауларына мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда шаруашылық өмірдің интернационализациялануы мен 

жаһандануы ықпалымен, көптеген ұлттық экономикалық субъектілердің 

халықаралық экономика саласына тiкелей немесе жанама түрде қосылуы 

жағдайында, аталмыш ғылым экономикалық ғылым жүйесіндегі жетекші 

пәндердің біріне айналды. Әлемдік экономика заңдарын және қазіргі 

мәселелерін білмейінше, елдің тиімді макроэкономикалық саясатын 

қалыптастыру, кәсiпорындар мен фирмалардың сыртқы экономикалық 

қызметiн ұйымдастырудың ерекшелiктерін анықтау, олардың сыртқы 

экономикалық байланыстарын басқару саласыда дұрыс шешiм қабылдау 

мүмкін емес. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

«Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері және халықаралық 

бизнес» курсына кіріспе 

Әлемдік шаруашылық пен әлемдік нарықтардың мәні, қалыптасуы мен 

даму кезеңдері. Әлемдік шаруашылық пен халықаралық еңбек бөлінісінің 

теориялары. Жаһандану – әлемдік экономикалық дамуының жаңа кезеңі 

есебінде. Елдердің халықаралық еңбек бөлісу мен әлемдік экономикаға қатысу 

көрсеткіштері. Әлемдік экономиканың жаһандануының факторлары мен 

бағыттары. Жаһанданудың экономикалық даму деңгейі әр түрлі елдер мен 

аймақтарға тигізетін салдарлары. Антиглобализм және әлемнің экономикалық 

дамуының ықтимал бағыттары. Халықаралық бизнестің құқықтық, саяси және 

экономикалық орталары. 

 

Әлемнің елдерін экономикалық даму тұрғысынан топтастыру 

мәселелері мен оларды халықаралық ұйымдардың интерпретациясы және 

олардағы бизнес ортаның ерекшелігі 

Әлем елдерін әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері тұрғысынан 

топтастырудың критерийлерінің көп болу мәселесі. Социалистік әлемдік 

экономика жүйесінің күйреуі және елдерді әлеуметтік-экономикалық 

құрылымы тұрғысынан топтастырудағы өзгерістер. Елдерді топтастырудың 

қазіргі кездегі әдістемелері: дамыған елдер, дамушы елдер, өтпелі экономика 

елдері, нарықтары қалыптасушы елдер, әлеуметтік-экономикалық модельдер 

т.с.с. Елдердің экономикалық даму деңгейі мен  әлеуметтік-экономикалық 

моделіне байланысты қазіргі халықаралық экономикалық қатынастардағы орны 
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мен рөлі. Даму деңгейі әр түрлі елдерде халықаралық бизнесті жүргізу 

жағдайлары. 

 

Елдердің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейлерінің тең болмауы 

мен олардығы бизнес жүргізудің ерекшелігі 

Әлем елдерін жан басына шаққандағы табыс деңгейін ағымды және сатып 

алу қабілеті бойынша топтастыру. Елдердің экономикалық даму деңгейі 

бойынша алшақтануы мен бай және кедей елдер арасындағы өзара 

экономикалық қатынастар мәселелері. Төменгі табысты елдердің 

Экономикалық дамуын жеделдету концепциясы: экспортқа бейімделу, импорт 

алмастыру, қуалап даму т.с.с. Артықшылықтары мен кемшіліктері. Жаңа 

индустриалды елдердің экономикалық артта қалудан шығу тәжірбиесі. 

Индустриалды елдердің жаңа буындары мен олардың экономикалық даму 

ерекшеліктері. Нашар дамыған елдердің экономикалық дамуындағы 

трансұлттық компаниялардың ролі. 

 

Елдердің технологиялық даму деңгейлерінің алшақтануы мен 

бизнестің мәдениеттік және құқықтық ортасындағы ерекшеліктер 

Постиндустриалдық қоғам концепциясы. Постиндустриалды елдердің 

экономикалық құрлымының ерекшеліктері. Әлемдік экономикадағы 

постиндустриалдық елдердің орны мен рөлі. Қазіргі дүниедегі инновациялық 

дамудың орталықтары және әлемдік экономикадағы ғылыми-техникалық және 

технологиялық ынтымақтастық мәселелері. Интеллектуалдық меншік және 

нашар дамыған елдердің технологиялық даму мәселелері. Әр түрлі елдердің 

технологиялық дамуындағы трансұлттық компаниялардың ролі. 

 

Экономикалық өсу қарқынының біркелкі болмауы мен қазіргі 

дүниедегі елдер мен аймақтардың экономикалық потенциалының өзгеруі 

және халықаралық бизнес 

Қазіргі дүниедегі экономикалық өрлеудің жаңа орталықтары. 

Индустриалдық елдер тобы мен олардың қазіргі кездегі халықаралық еңбек 

бөлісуі мен халықаралық саудадағы орны мен рөлі. БРИК тобы (Бразилия, 

Ресей, Үндістан, Қытай) және әлемдік экономикалық қуаттың жаңа аймақтарға 

өту мүмкіндіктері. Экономикалық белсенділіктің жаңа орталықтары мен 

әлемдік экономикадағы аймақтану мәселелері. Қазіргі дүниедегі интеграциялық 

үрдістердің мәселелері мен қайшылықтары. Әр түрлі аймақтарда бизнестің 

өрлеуіндегі шетелдік инвестициялардың ролі. 

 

Әлемдік жаңа экономикалық тәртіп концепциясы мен оның қазіргі 

кездегі эволюциясы және халықаралық бизнестің институционалдық 

ортасындағы өзгерістер 

Отаршылықтан бостандық алған елдердің әлемдік экономикада теңдестік 

үшін күресі. Әлем елдерінің экономикаларының бір-біріне тәуелділігінің 
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күшеюі және жаһандық экономикалық мәселелер. Рим клубы және әлемдік 

жаңа экономикалық тәртіпті іздестіру. Я. Тенбергеннің «Әлемдік үкімет» құру 

мен оның қызметтері туралы ойлары. Социалистік  әлем жүйесінің күйреуі мен 

әлемнің әлеуметтік-экономикалық құрылымының өзгеруі. Әлемдік нарық 

кеңістігі және әлемдік экономикалық тәртіпке жаңа көзқарастар. Дамып келе 

жатқан нарықтардағы трансұлттық компаниялар. 

 

Нарықтардың жаһандануы және халықаралық бәсекелестіктің 

күшеюі. Бизнестің халықаралық сипатының күшеюі 

Нарықтық экономиканың бәсекелестік механизмі. Халықаралық 

нарықтардың бірігуі және ұлттық экономикалардың бәсекелестігінің күшеюі. 

Ұлттық экономиканың бәсекелестік қабілетінің көрсеткіштері мен  оны 

халықаралық ұйымдар, рейтингтік агенттіктердің бағалауы. Елдің әлемдік 

экономикадағы бәсекелестік қабілетінің артуының салдары. Қазақстан 

Республикасының бәсекелестік қабілетін көтеру тәжірибесі. Трансұлттық 

компаниялардың бәсекелестік стратегиялары. 

 

Халықаралық сауданың тез дамуы мен оны реттеу мәселелері. Сауда 

мен тікелей шетелдік инвестициялар 

Халықаралық сауданы либерализациялау және протекционизм. 

Халықаралық саудадағы елдердің ұлттық мүдделерінің қайшылықтары. ДСҰ-

ның халықаралық сауданы реттеудегі ролі. ДСҰ-ның Доха раундта жеке елдер 

мен сауда-экономикалық топтардың ұстанымдары. Доха келіссөздері 

жағдайында Қазақстан Республикасының ДСҰ-ға кіру мәселелері. Трансұлттық 

компаниялардың протекционизм жағдайындағы іс-әрекеті. 

 

Әлемдік экономиканың қаржы механизмдері мен қазіргі қаржы 

нарықтарының құрылымы 

Әлемдік экономикадағы ақшаның ролі мен қызметтері. Халықаралық 

валюта-қаржы жүйесінің даму кезеңдері. Әлемдік және ұлттық экономикада 

қаржының ролінің күшеюі. Капиталдың халықаралық қозғалысының қазіргі 

кездегі түрлері мен олардың қайшылықтары. Әлемдік экономикадағы жаңа 

қаржы құралдары мен оларды реттеу мәселелері. Қазіргі әлемнің қаржы және 

офшор орталықтары және капиталдың халықаралық ағымдарын реттеу 

мәселелері. Қазіргі замандағы экономикалық дамудағы шетелдік 

инвестициялардың ролі. 

 

Қазіргі валюта-қаржы дағдарыcтары мен олардың ұлттық және 

әлемдік экономикаға тигізетін әсерлері. Валюталық курстың өзгерістері 

және халықаралық бизнес 

Нарықтық экономиканың циклды дамуы мен экономикалық дағдарыс 

теориялары. Валюта-қаржы дағдарыстарының ерекшеліктері мен олардың 

себептері туралы пікірталас. 2007-2016 жылдардағы әлемдік қаржы 
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экономикалық дағдарыстың әлемдік экономикадағы салдарлары. Қазіргі кездегі 

халықаралық валюта жүйесінің қайшылықтары. Әлемдік валюта мәселесі мен 

халықаралық экономикалық қатынастардағы теңдік мәселесі Қазақстан 

Республикасының халықаралық валюта-қаржы жүйесін реформалау туралы 

бастамалары мен халықаралық өтімділік мәселелерін шешу мүмкіндіктері. 

Трансұлттық компаниялардың даму стратегиясындағы валюталық саясат. 

 

Қазіргі әлемдегі интеграциялық үрдістер мен әлемдік экономиканың 

аймақтануы және олардың халықаралық бизнеске әсері 

Қазіргі дүниедегі экономикалық қуат пен экономикалық активтік 

орталықтары. Экономикалық активтіктің жаңа елдер мен аймақтарға ауысуы 

мен халықаралық сауда, қаржы, ресурстық ағымдардағы өзгерістер. Жаңа 

экономикалық активтік орталықтары тиімділігінің күшеюі мен олардың 

нарықтық кеңістігінің ұлғаюы. Интеграциялық топтар арасындағы 

экономикалық қатынастар мәселелері. Аймақтық және әлемдік 

құрылымдардағы ҚР: мәселелері мен келешегі. Преференциялық келісімдер 

мен халықаралық бизнестің дамуы. 

 

Қазіргі әлемдік экономикадағы трансұлттық компаниялар 

Қазіргі әлемдік экономикадағы трансұлттық компаниялардың орны мен 

рөлі: тауарлар  мен қызметтерді өндіруде; халықаралық саудада; капиталдың 

халықаралық қозғалысында; техникалық және технологиялық прогресте. 

Трансұлттық компаниялардың стратегиясы мен тактикасы. Жеке елдердегі 

экономикалық дамудағы трансұлттық компаниялардың тікелей 

инвестицияларының рөлі. ҚР-дағы трансұлттық компаниялардың елдің 

экономикалық дамуына әсерлері. 

 

Әлемдік экономиканың тұрақсыздығы мен ұлттық экономикалық 

қауіпсіздік мәселелері. Халықаралық компаниялардың экономикалық 

дамудағы ролі 

Жаһандану үрдістері мен әлемдік экономиканың тұрақсыздығының 

күшеюі. Ұлттық экономикалық егемендіктің әлсіреуі және жаһанданудың 

ұлттық экономикалық мүдделерге төндіретін қауіптері. Ұлттық экономикалық 

қауіпсіздіктің көрсеткіштері мен ұлттық экономиканың тұрақты даму 

мәселелері. ҚР 2030 стратегиясы және сыртқы қауіптерге қарсы экономикалық 

тұрақтылықты біртіндеп күшейту. Преференциялық келісімдер мен 

халықаралық бизнестің дамуы. 

 

Адамзаттың жаһандық мәселелерін шешудегі халықаралық 

ынтымақтастықтың түрлері мен негізгі бағыттары және ТҰК-тардың 

даму стратегиялары 

БҰҰ-ның тұрақты даму концепциясы және халықаралық ынтымақтастық. 

Әлемдік экономикадағы ресурстармен қамтамасыздандыру мәселелері мен 
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қоршаған ортаны қорғаудағы халықаралық ынтымақтастық. Экономикалық 

теңсіздік мәселелері мен экономикалық дамуда артта қалған елдерге 

халықаралық көмек. Жаһандық және аймақтық экономикалық мәселелерді 

шешудегі халықаралық экономикалық ұйымдардың ролі, олардың әлемдік 

экономикадағы өзгерістерге бейімделуінің қажеттілігі. Адамзаттың жаһандық 

экономикалық мәселелерін шешудегі трансұлттық компаниялардың әсері. 

 

Әлемдік экономиканың дамуын болжау мәселелері мен әлемдік 

экономикалық тәртіпті жетілдіру туралы жаңа бастамалар және 

халықаралық бизнестің саяси-құқық ортасындағы өзгерістері 

Әлемдік экономикада елдер, аймақтар, интеграциялық топтар т.с.с. даму 

динамикасы. Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді экономикалық болжаулар және 

жеке елдер мен олардың топтарының даму стратегиясы. Жаңа жаһандық, 

болмаса аймақтық экономикалық мәселелердің туындауы мен оларды шешу 

бастамалары. Халықаралық бизнестің саяси-құқық ортасындағы өзгерістер. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1.Экономиканың жаһандануының мәні, кезеңдері мен басты бағыттары. 

2.Елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының халықаралық топтастыру 

жүйелеріндегі орны мен ұлттық экономикалық даму стратегиялары. 

3.Қуып жету даму концепциясы мен елдің экономикалық өсу 

стратегиясын таңдау мәселесі. 

4.Постиндустриалдық қоғам концепциясы, қазіргі әлемдегі инновациялық 

даму мен экономикалық активтік орталықтары. 

5.Экономикалық активтіктің жаңа орталықтары мен әлемдік 

экономикадағы  аймақтану мәселесі. 

6. Жаңа әлемдік экономикалық тәртіп концепциясының туындауы мен 

дамуы, әлемдегі әлеуметтік-экономикалық теңсіздік мәселелері. 

7.Халықаралық бәсекелестіктің күшеюі мен ұлттық экономиканың 

бәсекелестік қабілетін жоғарылату мәселелері 

8.Дүниежүзілік сауда ұйымының Доха келіссөздері мен халықаралық 

саудадағы қайшылықтар. 

9.Ямайка халықаралық валюта жүйесі мен әлемдік экономиканың 

тұрақсыздығының күшеюі. 

10. Қазіргі валюталық дағдарыстардың ерекшеліктері және олардың жеке 

елдер мен аймақтарға тигізетін әсері. 

11. Әлемдік экономикадағы аймақтанудың себептері мен бағыттары.      

Әлемдегі интеграциялық үрдістер. 

12. Шетелдік инвестициялардың экономикалық дамудағы ролі. 
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13. Жаһандану жағдайындағы елдердің экономикалық егемендігінің 

әлсіреуі мен ұлттық экономикалық қауіпсіздік мәселелері. 

14.Тұрақты даму концепсиясы мен халықаралық экономикалық 

ынтымақтастық мәселелері. 

15.Әлемдік экономиканың дамуының басты бағыттары мен 

экономикалық өсу стратегиялары. 

 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1.Жаһанданудың экономикалық даму деңгейі әр түрлі елдер мен 

аймақтарға тигізетін салдарлары. Экономиканың жаһандануындағы ТҰК-тың 

ролі.   

2.Елдерді топтастырудың қазіргі кездегі әдістемелері. Экономикалық 

дамудағы тікелей шетелдік инвестициялар. 

3.Елдердің экономикалық даму деңгейі бойынша алшақтануы мен бай 

және кедей елдер арасындағы өзара экономикалық қатынастар мәселелері 

4.Интеллектуалдық меншік және нашар дамыған елдердің технологиялық 

даму мәселелері  

5.БРИК тобы және әлемдік экономикалық қуаттың жаңа аймақтарға өту 

мүмкіндіктері 

6.Экономикалық белсенділіктің жаңа орталықтары мен әлемдік 

экономикадағы аймақтану мәселелері 

7.Қазіргі дүниедегі интеграциялық үрдістердің мәселелері мен 

қайшылықтары  

8.Әлемдік экономикалық тәртіпке жаңа көзқарастар  

9.Ұлттық экономиканың бәсекелестік қабілетінің көрсеткіштері мен  оны 

халықаралық ұйымдар, рейтингтік агенттіктердің бағалауы  

10.Қазақстан Республикасының бәсекелестік қабілетін көтеру жолдарын 

іздеу 

11.Қазіргі әлемнің қаржы және офшор орталықтары және капиталдың 

халықаралық ағымдарын реттеу мәселелері  

12.2007-2010 жылдардағы әлемдік қаржы экономикалық дағдарыстың 

әлемдік экономикадағы салдарлары 

13.Әлемдік валюта мәселесі мен халықаралық экономикалық 

қатынастардағы теңдік мәселесі  

14.Аймақтық және әлемдік құрылымдардағы ҚР: мәселелері мен келешегі 

15.Экономикалық теңсіздік мәселелері мен экономикалық дамуда артта 

қалған елдерге халықаралық көмек 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная мировая экономика как система хозяйственных отношений 

индивидов, социальных групп, государств, регионов, международных 

организаций и как совокупность национальных хозяйств, скрепленных 

множеством экономических и неэкономических связей, представляет собой 

исключительно сложное явление. Новый этап развития мировой экономики – 

глобализация породила сложнейшие проблемы взаимозависимости, 

сотрудничества и конкуренций между участниками международных 

экономических отношений. В национальном экономическом развитии 

преобладающую роль играют уже внешние, международные факторы. 

Неравномерность социально-экономического развития отдельных стран и 

регионов приводит к быстрому изменению экономической мощи, усиливая 

конкуренцию за природные и экономические ресурсы. В этих условиях 

исключительно важную роль играет правильный выбор внешнеэкономической 

стратегий, ориентированной на быстро меняющиеся условия мировой 

экономики. Поэтому курс «Современные проблемы мировой экономики» 

является основным и обязательным для докторантуры по специальности 

6D051300 – «Мировая экономика». 

Целью данного курса является ознакомление докторантов с основными 

проблемами, с которыми в своем развитий сталкивается мировая экономика и 
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обучение самостоятельному анализу происходящих в мире экономических 

процессов. 

 Изучение курса «Современные проблемы мировой экономики» 

способствует подготовке высококвалифицированных ученых и специалистов 

области международной экономики, способных принимать экономические 

решения с учетом глобальных тенденций развития мировой экономики.  

Пререквизиты: История  философии и науки, Международная / Мировая 

экономика, Иностранный язык, Методология экономических исследований. 

Постреквизиты: Компонент по выбору. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Название тем 

 

1 Введение в курс «Современные проблемы мировой экономики» 

2        Проблемы классификаций стран мира по уровню экономического 

развития и ее интерпретация международными организациями 

3 Разрыв в уровне социально-экономического развития отдельных стран и 

проблемы их экономических взаимоотношений 

4       Разрыв в уровнях технологического развития и проблемы изменения места 

и роли стран в мировой экономике 

5 Неравномерность темпов экономического роста и изменение соотношения 

экономического потенциала стран и регионов в современном мире 

6 Концепция нового мирового экономического порядка и ее эволюция в 

современных условиях 

7 Глобализация рынков и усиление международной конкуренции 

8 Опережающее развитие международной торговли и проблемы ее 

регулирования 

9 Финансовый механизм функционирования мировой экономики и 

структура современных международных финансовых рынков 

10 Современные валютно-финансовые кризисы и их последствия для 

национальной и мировой экономики 

11 Интеграционные процессы в современном мире и регионализация 

мировой экономики 

12 Транснациональные компании в современной мировой экономике 

13 Нестабильность мировой экономики и проблемы национальной 

экономической безопасности 

14 Основные направления и формы международного сотрудничества в 

решении глобальных проблем человечества 

15 Проблемы прогнозирования развития мировой экономики и новые 

инициативы по совершенствованию мирового экономического порядка 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Современные проблемы мировой экономики» является 

обязательным компонентом государственного стандарта РК по подготовке PhD 

докторов научно - педагогического направления  по специальности 6D051300 – 

«Мировая экономика».  

Основная цель курса – подготовка будущих высококвалифицированных 

ученых – экономистов к педагогической и практической деятельности в 

области международных экономических отношений в условиях быстро 

меняющейся динамики мировой экономики. 

Основные задачи курса:  

- выявлять этапы становления мировой экономики и основные 

факторы экономической глобализации; 

- уметь отличать влияние глобализаций на экономическое положение 

развитых и развивающихся стран; 

- понимать причины и последствия неравномерности уровня 

экономического развития и темпов экономического роста различных стран. 

В результате изучения дисциплины «Современные проблемы мировой 

экономики» докторанты должны: 

- знать экономические аспекты глобальных проблем человечества, 

их влияние на национальное  экономическое развитие; 

- знать причины и последствия  регионализаций в мировой 

экономике, интеграционные процессы и их влияние на национальное 

экономическое развитие; 

- знать концепции нового международного экономического порядка, 

пути вхождения национальной экономики в мировые рынки в меняющихся 

условиях; 

- понимать роль и функций международных и экологических 

организаций, эффективное сотрудничество стран  с этими организациями; 

- знать вопросы интеграции национального хозяйства в мировую 

экономику, повышения конкурентоспособности национальной экономики с 

учетом тенденций развития современных производительных сил и 

международных экономических отношений. 

Современная мировая экономика отличается не только высоким 

динамизмом, но и неустойчивостью, быстрой сменой конъюнктуры в 

различных секторах и рынках. Изучение курса «Современные проблемы 

мировой экономики» позволит будущим специалистам высокой квалификации 

творчески подходить к анализу мировых экономических процессов и 

принимать адекватные решения. 

В настоящее время под влиянием интернационализации и глобализации 

хозяйственной жизни, когда все большее количество национальных 

экономических субъектов прямо или опосредованно включается в сферу 
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международной экономики, данная наука превратилась в одну из ведущих 

дисциплин в системе экономических наук. Без знания законов и проблем 

современной мировой экономики невозможно выработать эффективную 

макроэкономическую  политику  страны,  уяснить  специфику  организации 

внешнеэкономической деятельности предприятий и фирм, принимать 

правильные решения в области управления их внешнеэкономическими связями. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в курс «Современные проблемы мировой экономики» 

Сущность, становление и этапы развития мирового хозяйства и мирового 

рынка. Теории международного разделения труда и мирового хозяйство. 

Глобализация – новый этап развития мировой экономики. Показатели участия 

страны в международном разделении труда и мировой экономики. Факторы и 

направления глобализаций мировой экономики. Последствия глобализаций для 

стран и регионов различного уровня экономического развития. Антиглобализм 

и вероятные направления развития мировой экономики.  

 

Проблема классификаций стран мира по уровню экономического  

развития и ее интерпретация международными организациями 

Проблема множественности критериев группировки стран мира по 

социально – экономическим показателям. Крах социалистической системы 

мирового хозяйства и изменения классификаций стран по социально – 

экономическому устройству. Современные методы классификаций стран: 

развитые, развивающиеся страны, страны с переходной экономикой и с 

формирующимися рынками, социально – экономически модели др. Место и 

роль стран в международных экономических отношениях в зависимости от 

уровня их экономического развития и социально – экономической модели.  

 

Разрыв в уровне социально – экономического развития отдельных 

стран и проблемы их экономических взаимоотношений 

Классификация стран мира по уровню доходов на душу населения по 

текущему курсу и паритету покупательной способности. Увеличение разрыва 

уровня экономического развития между странами и проблемы 

взаимоотношений богатых и бедных стран. Концепций ускорения 

экономического развития стран с низкими доходами: 

экспортоориентированный, импортозаменяющий, догоняющего развития и т.д. 

Преимущества и недостатки этих концепций. Опыт преодоления отсталости 

новыми индустриальными странами. Новые поколения индустриальных стран и 

особенности их экономического развития.  
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Разрыв технологического развития и проблемы изменения места и 

роли стран в мировой экономике 

Концепция постиндустриального общества. Особенности структуры 

экономики постиндустриальных стран. Место и роль постиндустриальных 

стран в мировой экономике. Центр инновационного развития в современном 

мире и проблемы научно – технического  и технологического сотрудничества в 

мировой экономике. Проблемы интеллектуальной собственности и 

технологического развития слаборазвитых стран.  

 

Неравномерность темпов экономического роста и изменения 

соотношения экономического потенциала стран и регионов в современном 

мире 

Новые центры экономического роста в современном мире. Группа 

индустриальных стран и их место в современном международном разделении 

труда и в международной торговле. Группа БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай ) и возможное перемещение центров экономической мощи в новые 

регионы. Новые центры экономической активности и проблемы 

регионализаций в мировой экономике. Проблемы и противоречия 

интеграционных процессов в современном мире. 

 

Концепция нового мирового экономического порядка и ее эволюция 

в современных условиях 

Борьба стран освободившихся от колониального господства, за 

равноправие  в мировой экономике. Усиление взаимозависимости 

экономических стран мира и глобальные экономические проблемы. Римский 

клуб и поиски нового экономического порядка. Ян Тинберген о необходимости 

создания «мирового правительства» и его функциях. Крах мировой 

социалистической системы и изменения в социально – экономическом 

устройстве мира. Мировое рыночное пространство и новые подходы к 

мировому экономическому порядку.  

 

Глобализация рынков и усиление международной конкуренции 

Конкурентный механизм развития рыночной экономики. Интеграция 

международных рынков и усиление конкуренции между национальными 

хозяйствами. Параметры конкурентоспособности национальной экономики и 

их интерпретация международными организациями и рейтинговыми 

агентствами. Последствия изменения конкурентоспособности страны в 

мировой экономике. Поиски путей повышения конкурентоспособности страны 

на примере Республики Казахстан. 

Опережающее развитие международной торговли и проблемы ее 

регулирования 

Либерализация международной торговли и протекционизм. 

Противоречия национальных экономических интересов в мировой торговле. 
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Либерализация международной торговли и проблемы защиты интересов 

национальной экономики. Роль ВТО в регулировании международной 

торговли. Позиции отдельных стран и торгово – экономических блоков в 

Дохийском раунде ВТО. Проблемы вступления Республики Казахстан в ВТО в 

условиях Дохийского раунда. 

 

Финансовый механизм функционирования мировой экономики и 

структура современных международных финансовых рынков 

Роль и функции денег в мировой экономике. Международная валютно – 

финансовая система и ее эволюция. Усиление роли финансов в национальной и 

мировой экономике. Формы современного международного движения капитала 

и его противоречия. Новые финансовые инструменты в мировой экономике и 

проблемы их регулирования. Финансовые и офшорные центры современного 

мира и проблемы регулирования международного потока капиталов. 

 

Современные валютно-финансовые кризисы  и их последствия для 

национальной и мировой экономики 

Циклическое развитие рыночной экономики и теория экономических 

кризисов. Особенности валютно-финансовых кризисов и дискуссий об их 

причинах. Мировой финансово-экономически кризис 2007 – 2010 гг. и его 

последствия для мировой экономики. Современная международная валютная 

система и ее противоречия. Проблемы мировой валюты и эквивалентности в 

международных экономических отношениях. Инициатива Республики 

Казахстан по реформированию международной валютно-финансовой системы 

и возможные пути решения проблем международной ликвидности. 

 

Интеграционные процессы в современном мире и регионализация 

мировой экономики 

Центры экономической мощи и центры экономической активности в 

современном мире. Перемещение центров экономической активности в новые 

страны и регионы и изменения в международных торговых, финансовых, 

ресурсных поисках. Рост эффективности в центрах экономической активности 

и расширение их рыночного пространства. Проблемы экономических 

отношений между интеграционными группами. Республика Казахстан в 

региональных и интеграционных образованиях: проблемы и перспективы. 

 

Транснациональные компании в современной мировой экономике 

Место и роль транснациональных компании в современной мировой 

экономике: в производстве товаров и услуг; международной торговле; в 

международном движении капитала; в техническом и технологическом 

прогрессе. Стратегия и тактика транснациональных компаний. Роль прямых 

инвестиции транснациональных компании в экономическом развитии 
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отдельных стран. Транснациональные компании в республике Казахстан и их 

воздействие на экономическое развитие страны. 

 

Нестабильность мировой экономики и проблемы национальной 

экономической безопасности 

Процесс глобализации и нарастание нестабильности мировой экономики. 

Снижение уровня национального экономического суверенитета и угрозы 

глобализации национальным экономическим интересам. Параметры 

национальной экономической безопасности и проблемы устойчивого развития 

национальной экономики. Стратегия 2030 Республики Казахстан и поэтапное 

повышение экономики внешним угрозам. 

 

Основные направления и формы международного сотрудничества  в 

решении глобальных проблем человечества 

Концепция устойчивого развития ООН и международное экономическое 

сотрудничество. Проблемы ресурсообеспеченности в мировой экономике и 

международное сотрудничество в охране окружающей среды. Проблемы 

экономического неравенства и международная помощь экономически отсталым 

странам. Роль международных экономически организации в решении 

глобальных и региональных экономических проблем и необходимость их 

адаптации меняющимся условиям мировой экономики. 

 

Проблемы прогнозирования развития мировой экономики и новые 

инициативы по совершенствованию мирового экономического порядка 

Динамика развития мировой экономики по странам, регионам, 

интеграционным группам стран и т.д. краткосрочные и долгосрочные 

экономические прогнозы и стратегии экономического развития отдельных 

стран и  их групп. Возникновение новых глобальных или региональных 

экономических проблем  и инициативы по их преодолению. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Сущность, этапы и направления глобализации экономики 

2. Место страны в международных классификационных системах по 

социально-экономическому развитию  

3. Концепции догоняющего экономического развития и выбор стратегии 

экономического рынка 

4. Концепция постиндустриального общества, центры инновационного 

развития и экономической активности в современном мире 

5. Новые центры экономической активности и проблемы регионализации 

в мировой экономике 
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6. Возникновение и эволюция концепции нового мирового 

экономического порядка и современные проблемы социально-экономического 

неравенства в мире 

7. Усиления международной конкуренции и проблемы повышения 

конкурентоспособности национальной экономики 

8.  Дохийский раунд Всемирной торговой организации и противоречия 

международной торговли 

9. Ямайская международная валютная система и усиление 

нестабильности мировой экономики 

10. Особенности современных международных валютных кризисов и их 

последствия для отдельных стран и регионов 

11. Причины и тенденции регионализации мировой экономики. 

Интеграционные процессы в мире. 

12. Роль иностранных инвестиций в экономическом развитии 

13. Снижение экономического суверенитета стран в условиях 

глобализации и проблемы национальной экономической безопасности 

14. Концепция устойчивого развития и проблемы международного 

экономического сотрудничества 

15. Основные тенденции развития мировой экономики и стратегии 

экономического роста. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1.Последствия глобализации для стран и регионов различного уровня 

экономического развития 

2.Современные методы классификаций стран мира 

3.Увеличение разрыва уровня экономического развития между странами 

и проблемы взаимоотношений богатых и бедных стран 

4.Проблемы интеллектуальной собственности и технологического 

развития слаборазвитых стран 

5.Группа БРИК и возможное перемещение центров экономической мощи 

в новые регионы 

6.Новые центры экономической активности и проблемы регионализации 

в мировой экономике 

7.Проблемы и противоречия интеграционных процессов в современном 

мире 

8.Современные подходы к мировому экономическому порядку 

9.Параметры конкурентоспособности национальной экономики и их 

интерпретация международными организациями и рейтинговыми агентствами 

10.Поиски путей повышения конкурентоспособности страны на примере 

Республики Казахстан 
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11.Финансовые и офшорные центры современного мира и проблемы 

регулирования международного потока капиталов 

12.Мировой финансово-экономически кризис 2007 – 2010 гг. и его 

последствия для мировой экономики 

13.Проблемы мировой валюты и эквивалентности в международных 

экономических отношениях 

14.Республика Казахстан в региональных и интеграционных 

образованиях: проблемы и перспективы 

15.Проблемы экономического неравенства и международная помощь 

экономически отсталым странам. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная: 

1. Мировая экономика: учебник/ Р. И. Хасбулатов.-М.: Юрайт, 2015.-

884 с. 

2. Портер М. Международная конкуренция. - М.:ИД Вильямс.-2005.  

3. Ливенцев Н.Н., Булатов А.С. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник.- М.: Магистр, 2013 

4. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные 

экономические отношения.- М.: Инфра-М, 2014  

5. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник. - М.: Юнити-дана.- 

2012. 

 

Дополнительная: 

1. Пугель Т. Линдерт П. Международная экономика: учебник - 11-е 

изд. - М.: Дело и Сервис, 2003. - 800.  

2. Carbaugh Robert J. International economics.- 12th ed.- Washington: 

Cengage Learning, 2009.- 553 p.  

3. Международные     экономические     отношения: Учебник/ Под    

ред. Н.Н.Ливенцова. - 2-е изд. М.: ТК Велби, Изд-во «Проспект», 2005. 

4. Әлемдік экономика: оқу құралы / Медуханова Л.А.. Алматы: Қазақ 

Университеті, 2016.-186 б. 

5. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран. Учебник /Под 

ред. В.П.Колесова и М.Н.Осьмовой.-М.: МАКС Пресс, 2011. 

6. Конкурентоспособность национальной экономики: критерии, 

оценки и пути повышения. Под. ред. О.Сабдена. – Алматы, 2007г.  

7. Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник. - М.: Юнити-дана.- 2012. 

Мировая экономика: Курс лекций /Под ред. И. П. Николаева. - М.:  

ЮНИТИ. 2007. 

8. Богомолов, О. Т. Мировая экономика в век глобализации: учебник. 

– Москва: Экономика, 2007. – 360 c. 
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9. Глобальное экономическое регулирование: учебник / В. Н. Зуев и 

др. – Москва: Магистр, 2011. – 573 с. 

10. Гордеев, В. В. Мировая экономика и проблемы глобализации /. – 

Москва: Высшая школа, 2008. – 406 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1.ООН - http://www.un.org/ 

2.Всемирная торговая организация (ВТО) - World Trade Organization 

(WTO) - http://www.wto.org/ 

3.Международный валютный фонд (МВФ) - International Monetary Fund 

(IMF) - (http://www.imf.org/ 

4.Всемирный банк - World Bank Group www.worldbank.org/ 

5.Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) - United Nations 

Conference on Thade and development - http://unctad.org/ , http://www.un.org/ru/ 

6.Организация   экономического   сотрудничества   и   развития   (ОЭСР)   

-Organization for Economic Cooperation and development (OECD) - 

http://www.oecd.org/statistics 

7.Европейский Союз (ЕС) - The European Union (EU) - http://europa.eu/ 

8.Международная организация по миграции - http://www.iom.int/ 

9.Международная организация труда - www.ilo.org 

10.Агентство РК по статистике - www.stat.kz/ 

11.Business Week - http://www.businessweek.com/ 

12.The Economist - http://www.economist.com/, http://forex2.info/category/  
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SPMEМВ 7201 – СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС 

 (профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Елемесов Р.Е. – доктор экономических наук, профессор кафедры 

«Международные отношения и мировая экономика», Казахский  Национальный 

Университет  им. аль-Фараби; 

Мырзахметова А.М. – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

«Международные отношения и мировая экономика», Казахский  Национальный 

Университет  им. аль-Фараби; 

 

Рецензенты: 

Арупов А.А. – доктор экономических наук, профессор, Директор 

института Мировой экономики и международных отношений; 

Аубакирова Ж.Я. – доктор экономических наук, профессор Казахского 

Национального Университета  им. аль-Фараби; 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Современная мировая экономика как система хозяйственных отношений 

индивидов, социальных групп, государств, регионов, международных 

организаций и как совокупность национальных хозяйств, скрепленных 

множеством экономических и неэкономических связей, представляет собой 

исключительно сложное явление. Новый этап развития мировой экономики – 

глобализация породила сложнейшие проблемы взаимозависимости, 

сотрудничества и конкуренций между участниками международных 

экономических отношений. В национальном экономическом развитии 

преобладающую роль играют уже внешние, международные факторы. 

Неравномерность социально-экономического развития отдельных стран и 

регионов приводит к быстрому изменению экономической мощи, усиливая 

конкуренцию за природные и экономические ресурсы. В этих условиях 

исключительно важную роль играет правильный выбор внешнеэкономической 

стратегий, ориентированной на быстро меняющиеся условия мировой 

экономики. Поэтому курс «Современные проблемы мировой экономики и 

международный бизнес» является основным и обязательным для докторантуры 

по специальности 6D051300 – «Мировая экономика». 

Целью данного курса является ознакомление докторантов с основными 

проблемами, с которыми в своем развитий сталкивается мировая экономика и 
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обучение самостоятельному анализу происходящих в мире экономических 

процессов. 

 Изучение курса «Современные проблемы мировой экономики и 

международный бизнес» способствует подготовке высококвалифицированных 

ученых и специалистов области международной экономики, способных 

принимать экономические решения с учетом глобальных тенденций развития 

мировой экономики.  

Пререквизиты: История  философии и науки, Международная / Мировая 

экономика, Иностранный язык, Методология экономических исследований. 

Постреквизиты: Компонент по выбору. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ  

 

№ Название тем 

 

1 Введение в курс «Современные проблемы мировой экономики и 

международный бизнес» 

2        Проблемы классификаций стран мира по уровню экономического 

развития и различия их в бизнес среде 

3 Разрыв в уровне социально-экономического развития отдельных стран 

и особенности ведения бизнеса 

4       Разрыв в уровнях социально-экономического  и технологического 

развития и различия в культурной и правовой среде бизнеса 

5 Неравномерность темпов экономического роста и изменение 

соотношения экономического потенциала стран и регионов в 

современном мире и международный бизнес 

6 Концепция нового мирового экономического порядка и ее эволюция в 

современных условиях. Изменение институциональной среды 

международного бизнеса 

7 Глобализация рынков и усиление международной конкуренции. 

Транснационализация бизнеса 

8 Опережающее развитие международной торговли, проблемы ее 

регулирования. Торговля и прямые иностранные инвестиций 

9 Финансовый механизм функционирования мировой экономики и 

структура современных международных финансовых рынков 

10 Современные валютно-финансовые кризисы и их последствия для 

национальной и мировой экономики. Изменение валютных курсов и 

международный бизнес 

11 Интеграционные процессы в современном мире и регионализация 

мировой экономики и их последствия для международного бизнеса 

12 Транснациональные компании в современной мировой экономике 

13 Нестабильность мировой экономики и проблемы национальной 

экономической безопасности. Роль ТНК в экономическом развитии 



36 

 

14 Основные направления и формы международного сотрудничества в 

решении глобальных проблем человечества и стратегии развития ТНК 

15 Проблемы прогнозирования развития мировой экономики, новые 

инициативы по совершенствованию мирового экономического порядка 

и изменения в политико-правовой среде международного бизнеса 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Современные проблемы мировой экономики и международный 

бизнес» является обязательным компонентом государственного стандарта РК 

по подготовке PhD и профильных докторов по специальности 6D051300 – 

«Мировая экономика».  

Основная цель курса – подготовка будущих высококвалифицированных 

ученых – экономистов к педагогической и практической деятельности в 

области международных экономических отношений и бизнеса в условиях 

быстро меняющейся динамики мировой экономики. 

Основные задачи курса:  

- выявлять этапы становления мировой экономики и основные 

факторы экономической глобализации; 

- уметь отличать влияние глобализаций на экономическое положение 

развитых и развивающихся стран и условия ведения бизнеса в них; 

- понимать причины и последствия неравномерности уровня 

экономического развития и темпов экономического роста различных стран и их 

влияние на международный бизнес. 

В результате изучения курса «Современные проблемы мировой 

экономики и международный бизнес»  докторант должен: 

- знать экономические аспекты глобальных проблем человечества, 

их влияние на национальное  экономическое развитие и международный 

бизнес; 

- знать причины и последствия  регионализаций в мировой 

экономике, интеграционные процессы и их влияние на национальное 

экономическое развитие и международный бизнес; 

- знать концепции нового международного экономического порядка, 

пути вхождения национальной экономики и бизнеса в мировые рынки в 

меняющихся условиях; 

- понимать роль и функций международных и эконогических 

организаций, эффективное сотрудничество стран и бизнес структур с этими 

организациями; 

- знать вопросы интеграции национального хозяйства в мировую 

экономику, повышения конкурентоспособности национальной экономики с 
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учетом тенденций развития современных производительных сил и 

международных экономических отношений. 

Современная мировая экономика отличается не только высоким 

динамизмом, но и неустойчивостью, быстрой сменой конъюнктуры в 

различных секторах и рынках. Изучение курса «Современные проблемы 

мировой экономики и международный бизнес» позволит будущим 

специалистам высокой квалификации творчески подходить к анализу мировых 

экономических процессов и принимать адекватные решения. 

В настоящее время под влиянием интернационализации и глобализации 

хозяйственной жизни, когда все большее количество национальных 

экономических субъектов прямо или опосредованно включается в сферу 

международной экономики, данная наука превратилась в одну из ведущих 

дисциплин в системе экономических наук. Без знания законов и проблем 

современной мировой экономики невозможно выработать эффективную 

макроэкономическую  политику  страны,  уяснить  специфику  организации 

внешнеэкономической деятельности предприятий и фирм, принимать 

правильные решения в области управления их внешнеэкономическими связями. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение в курс «Современные проблемы мировой экономики и 

международный бизнес» 

Сущность, становление и этапы развития мирового хозяйства и мирового 

рынка. Теории международного разделения труда и мирового хозяйство. 

Глобализация – новый этап развития мировой экономики. Показатели участия 

страны в международном разделении труда и мировой экономики. Факторы и 

направления глобализаций мировой экономики. Последствия глобализаций для 

стран и регионов различного уровня экономического развития. Антиглобализм 

и вероятные направления развития мировой экономики. Правовые, 

политические и экономические среды ведения международного бизнеса. 

 

Проблема классификаций стран мира по уровню экономического  

развития и различия в их бизнес среде 

Проблема множественности критериев группировки стран мира по 

социально – экономическим показателям. Крах социалистической системы 

мирового хозяйства и изменения классификаций стран по социально – 

экономическому устройству. Современные методы классификаций стран: 

развитые, развивающиеся страны, страны с переходной экономикой и с 

формирующимися рынками, социально – экономически модели др. Место и 

роль стран в международных экономических отношениях в зависимости от 

уровня их экономического развития и социально – экономической модели. 

Условия ведения бизнеса в странах с разными уровнями экономического 

развития. 
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Разрыв в уровне социально – экономического развития отдельных 

стран и особенности ведения бизнеса 

Классификация стран мира по уровню доходов на душу населения по 

текущему курсу и паритету покупательной способности. Увеличение разрыва 

уровня экономического развития между странами и проблемы 

взаимоотношений богатых и бедных стран. Концепций ускорения 

экономического развития стран с низкими доходами: 

экспортоориентированный, импортозаменяющий, догоняющего развития и т.д. 

Преимущества и недостатки этих концепций. Опыт преодоления отсталости 

новыми индустриальными странами. Новые поколения индустриальных стран и 

особенности их экономического развития. Роль транснациональных компаний в 

экономическом развитии слаборазвитых стран. 

 

Разрыв в уровнях социально-экономического и технологического 

развития и различия в культурной и правовой среде бизнеса 

Концепция постиндустриального общества. Особенности структуры 

экономики постиндустриальных стран. Место и роль постиндустриальных 

стран в мировой экономике. Центр инновационного развития в современном 

мире и проблемы научно – технического  и технологического сотрудничества в 

мировой экономике. Проблемы интеллектуальной собственности и 

технологического развития слаборазвитых стран. Роль транснациональных 

компаний в технологическом развитии разных стран. 

 

Неравномерность темпов экономического роста и изменения 

соотношения экономического потенциала стран и регионов в современном 

мире и международный бизнес 

Новые центры экономического роста в современном мире. Группа 

индустриальных стран и их место в современном международном разделении 

труда и в международной торговле. Группа БРИК (Бразилия, Россия, Индия, 

Китай ) и возможное перемещение центров экономической мощи в новые 

регионы. Новые центры экономической активности и проблемы 

регионализаций в мировой экономике. Проблемы и противоречия 

интеграционных процессов в современном мире. Роль иностранных инвестиций 

в активизации бизнеса в разных регионах. 

 

Концепция нового мирового экономического порядка и ее эволюция 

в современных условиях. Изменение институциональной среды 

международ- ного бизнеса 

Борьба стран освободившихся от колониального господства, за 

равноправие в мировой экономике. Усиление взаимозависимости 

экономических стран мира и глобальные экономические проблемы. Римский 

клуб и поиски нового экономического порядка. Ян Тинберген о необходимости 

создания «мирового правительства» и его функциях. Крах мировой 
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социалистической системы и изменения в социально – экономическом 

устройстве мира. Мировое рыночное пространство и новые подходы к 

мировому экономическому порядку. Транснациональные компании в 

развивающихся рынках. 

 

Глобализация рынков и усиление международной конкуренции. 

Транснационализация бизнеса 

Конкурентный механизм развития рыночной экономики. Интеграция 

международных рынков и усиление конкуренции между национальными 

хозяйствами. Параметры конкурентоспособности национальной экономики и 

их интерпретация международными организациями и рейтинговыми 

агентствами. Последствия изменения конкурентоспособности страны в 

мировой экономике. Поиски путей повышения конкурентоспособности страны 

на примере Республики Казахстан. Стратегии  конкурентоспособности 

транснациональных компаний. 

  

Опережающее развитие международной торговли, проблемы ее 

регулирования. Торговля и прямые иностранные инвестиций 

Либерализация международной торговли и протекционизм. 

Противоречия национальных экономических интересов в мировой торговле. 

Либерализация международной торговли и проблемы защиты интересов 

национальной экономики. Роль ВТО в регулировании международной 

торговли. Позиции отдельных стран и торгово – экономических блоков в 

Дохийском раунде ВТО. Проблемы вступления Республики Казахстан в ВТО в 

условиях Дохийского раунда. Протекционизм и поведение  транснациональных 

компаний по его преодолению. 

 

Финансовый механизм функционирования мировой экономики и 

структура современных международных финансовых рынков 

Роль и функции денег в мировой экономике. Международная валютно – 

финансовая система и ее эволюция. Усиление роли финансов в национальной и 

мировой экономике. Формы современного международного движения капитала 

и его противоречия. Новые финансовые инструменты в мировой экономике и 

проблемы их регулирования. Финансовые и офшорные центры современного 

мира и проблемы регулирования международного потока капиталов. Роль 

иностранных инвестиций в экономическом развитии в современном мире. 

 

Современные валютно-финансовые кризисы  и их последствия для 

национальной и мировой экономики. Изменение валютных курсов и 

международный бизнес 

Циклическое развитие рыночной экономики и теория экономических 

кризисов. Особенности валютно-финансовых кризисов и дискуссий об их 

причинах. Мировой финансово-экономически кризис 2007 – 2016 гг. и его 



40 

 

последствия для мировой экономики. Современная международная валютная 

система и ее противоречия. Проблемы мировой валюты и эквивалентности в 

международных экономических отношениях. Инициатива Республики 

Казахстан по реформированию международной валютно-финансовой системы 

и возможные пути решения проблем международной ликвидности. Валютная 

политика в стратегии развития транснациональных компаний. 

 

 Интеграционные процессы в современном мире и регионализация 

мировой экономики и их последствия для международного бизнеса  

Центры экономической мощи и центры экономической активности в 

современном мире. Перемещение центров экономической активности в новые 

страны и регионы и изменения в международных торговых, финансовых, 

ресурсных поисках. Рост эффективности в центрах экономической активности 

и расширение их рыночного пространства. Проблемы экономических 

отношений между интеграционными группами. Республика Казахстан в 

региональных и интеграционных образованиях: проблемы и перспективы. 

Преференциальные соглашения и развитие международного бизнеса. 

 

Транснациональные компании в современной мировой экономике 

Место и роль транснациональных компании в современной мировой 

экономике: в производстве товаров и услуг; международной торговле; в 

международном движении капитала; в техническом и технологическом 

прогрессе. Стратегия и тактика транснациональных компаний. Роль прямых 

инвестиции транснациональных компании в экономическом развитии 

отдельных стран. Транснациональные компании в республике Казахстан и их 

воздействие на экономическое развитие страны. 

 

Нестабильность мировой экономики и проблемы национальной 

экономической безопасности. Роль ТНК в экономическом развитии 

Процесс глобализации и нарастание нестабильности мировой экономики. 

Снижение уровня национального экономического суверенитета и угрозы 

глобализации национальным экономическим интересам. Параметры 

национальной экономической безопасности и проблемы устойчивого развития 

национальной экономики. Стратегия 2030 Республики Казахстан и поэтапное 

повышение экономики внешним угрозам. Преференциальные соглашения и 

развитие международного бизнеса. 

 

Основные направления и формы международного сотрудничества  в 

решении глобальных проблем человечества и стратегии развития ТНК 

Концепция устойчивого развития ООН и международное экономическое 

сотрудничество. Проблемы ресурсообеспеченности в мировой экономике и 

международное сотрудничество в охране окружающей среды. Проблемы 

экономического неравенства и международная помощь экономически отсталым 
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странам. Роль международных экономически организации в решении 

глобальных и региональных экономических проблем и необходимость их 

адаптации меняющимся условиям мировой экономики. Влияние 

транснационального бизнеса на решение глобальных экономических проблем. 

 

Проблемы прогнозирования развития мировой экономики и новые 

инициативы по совершенствованию мирового экономического порядка и 

изменения в политико-правовой среде международного бизнеса 

Динамика развития мировой экономики по странам, регионам, 

интеграционным группам стран и т.д. краткосрочные и долгосрочные 

экономические прогнозы и стратегии экономического развития отдельных 

стран и  их групп. Возникновение новых глобальных или региональных 

экономических проблем  и инициативы по их преодолению. Изменения в 

политико-правовой среде международного бизнеса. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Сущность, этапы и направления глобализации экономики 

2. Место страны в международных классификационных системах по 

социально-экономическому развитию  

3. Концепции догоняющего экономического развития и выбор стратегии 

экономического развития 

4. Концепция постиндустриального общества, центры инновационного 

развития и экономической активности в современном мире 

5. Новые центры экономической активности и проблемы регионализации 

в мировой экономике 

6. Возникновение и эволюция концепции нового мирового 

экономического порядка и современные проблемы социально-экономического 

неравенства в мире 

7. Усиления международной конкуренции и проблемы повышения 

конкурентоспособности национальной экономики 

8.  Дохийский раунд Всемирной торговой организации и противоречия 

международной торговли 

9. Ямайская международная валютная система и усиление 

нестабильности мировой экономики 

10. Особенности современных международных валютных кризисов и их 

последствия для отдельных стран и регионов 

11. Причины и тенденции регионализации мировой экономики. 

Интеграционные процессы в мире. 

12. Роль иностранных инвестиций в экономическом развитии 

13. Снижение экономического суверенитета стран в условиях 

глобализации и проблемы национальной экономической безопасности 
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14. Концепция устойчивого развития и проблемы международного 

экономического сотрудничества 

15. Основные тенденции развития мировой экономики и стратегии 

экономического роста. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1.Последствия глобализации для стран и регионов различного уровня 

экономического развития. Роль ТНК в глобализации экономики. 

2.Современные методы классификаций стран мира. Прямые иностранные 

инвестиции в экономическом развитии. 

3.Увеличение разрыва уровня экономического развития между странами 

и проблемы взаимоотношений богатых и бедных стран 

4.Проблемы интеллектуальной собственности и технологического 

развития слаборазвитых стран 

5.Группа БРИКС и возможное перемещение центров экономической 

мощи в новые регионы 

6.Новые центры экономической активности и проблемы регионализации 

в мировой экономике 

7.Проблемы и противоречия интеграционных процессов в современном 

мире 

8.Современные подходы к мировому экономическому порядку 

9.Параметры конкурентоспособности национальной экономики и их 

интерпретация международными организациями и рейтинговыми агентствами 

10.Поиски путей повышения конкурентоспособности страны на примере 

Республики Казахстан. 

11.Финансовые и офшорные центры современного мира и проблемы 

регулирования международного потока капиталов 

12.Мировой финансово-экономически кризис 2007 – 2016 гг. и его 

последствия для мировой экономики 

13.Проблемы мировой валюты и эквивалентности в международных 

экономических отношениях 

14.Республика Казахстан в региональных и интеграционных 

образованиях: проблемы и перспективы 

15.Проблемы экономического неравенства и международная помощь 

экономически отсталым странам 
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