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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 (231 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 231).   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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HKZhAOMTPU 5301 – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 

ЖҮЙЕСІНДЕГІ АЙМАҚТАРДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ: 

ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ПРАКТИКАЛЫҚ ҰСТАНЫМДАРЫ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Мовкебаева Г.А. – тарих ғылымдарының докторы, Халықаралық 

қатынастар және әлемдік экономика кафедрасының профессоры 

Макашева К.Н. – тарих ғылымдарының докторы, Халықаралық 

қатынастар және әлемдік экономика кафедрасының профессоры 

 

Пікір жазғандар: 

Султанов Б.К. – тарих ғылымдарының докторы, Қазақстан-неміс 

университеті 

Бюжеева Б.З. – тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті  

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың өзекті мәселелері: 

теориялық және практикалық ұстанымдар» пәні 6М050500 – «Аймақтану» 

мамандығы бойынша магистратураның профильді пәндердің міндетті 

компоненті болып табылады және аталмыш мамандық бойынша 

магистратураның білім беру бағдарламаларының мазмұны және түлектердің 

дайындық деңгейі Мемлекеттік жалпы білім беру стандартына сәйкес келеді. 

Пәннің тиімді меңгерілуі үшін берілген пән мен тұжырымдамалы 

байланысқан келесі: «Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың 

қазіргі мәселелері», «Аймақтық қақтығыстар және оларды реттеу жолдары», 

«Халықаралық қатынастар теориялары», «Аймақтанудағы зерттеудің 

әдістемелік негіздері» және т.б. пәндер бойынша теориялық және 

тәжірибелік білімдерді қажет етеді. 

Пәнді игеру барысында магистрант: 

- халықаралық аймақтанудың өзекті теориялық мәселелері мен 

халықаралық-саяси мазмұндағы аймақтардың тәжірибелі мәселелері жөнінде 

толық түсінікке ие болуы тиіс; 

- регионалистиканың және халықаралық қатынастардың саяси 

теорияларын; аймақтық тұрғыда халықаралық қатынастардың қазіргі 

мәселелерінің қызмет ету механизмдерін және негізгі мәселелерін; 

халықаралық қатынастардың аймақтық ішкі жүйелерінің жалпы 

заңдылықтарын білуі тиіс ; 
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- ұлттық, аймақаралық және жаһандық мазмұндағы аймақтық 

оқиғалар, құбылыстар мен тұжырымдамалардың түрлі ғылыми 

түсіндірмелерін өзінше түсіндіріп және дәйектелген баға бере алуы, 

тәжірибелі сыртқы саяси әрекеттерді сараптау кезінде теориялық түсініктерді 

дұрыс қолдану; саяси жағдайларға  болжау жасай алуы тиіс;  

- зерттеу үдерісін ұйымдастыру және жүзеге асыру; экономикалық, 

тарихи, саяси және халықаралық-саяси зерттеулердің әдістері мен 

техникалары; ғылыми және тәжірибелік қызметте отандық және шетел 

ғылымының теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктерін өз 

бетінше алу және пайдалану дағдысына ие болуға тиіс. 

- халықаралық-саяси мазмұндағы аймақтардың даму барысы мен 

болашақ мәселелерінде құзыретті болуы тиіс. 

Оқу мазмұны, міндеттемелердің қалыптасуы, ең бастысы, қызметтің 

пәндік аясымен анықталады. Аймақтар мен елдердің басымдығы, жаһандану 

мен интеграция, халықаралық бизнес үдерістерінің ерекшелігі, халықаралық 

– аймақтанушыларға деген сұраныс құрылымы есепке алынады. 

Пререквизиттер: Қазіргі әлемдегі ғаламдық және аймақтық үдерістер. 

Постреквизиттер: Аймақтанудағы зертеулердің әдістемелік негіздері, 

ШЫҰ аймақтық қауіпсіздіктің факторы ретінде. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптардың атауы 

1 Кіріспе.  

2 Аймақтың құрылымдық-функционалдық ұйымдастырылуы және 

аймақтардың құрылымдық сипаттамасы. Аймақтық үрдістерді жүйелі 

және деңгейлік-секторлық талдау 

3 Аймақтану және аймақтылық 

4 Қазіргі әлемнің жаңа тренді және халықаралық қатынастардың 

аймақтық мәселелері. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі 

перифериялық аймақтар және олардың белсендірілуі  

5 Халықаралық қатынас жүйесіндегі аймақтар және аймақтық 

ішкіжүйелер. 

6 Қазіргі халықаралық қатынастардағы АТА және Шығыс Азия 

ішкіжүйелерінің орны мен рөлі. 

7 Оңтүстік Азия және Орта Шығыстағы халықаралық қатынастардың 

ішкіжүйесі: негізгі сипаттамалары, даму факторлары, қатысушылары. 

8 Халықаралық қатынастағы Таяу Шығыстық ішкі жүйесі. Таяу 

Шығыстағы сыртқы саясат. 

9 ХХІ ғасырдағы халықаралық қатынастадағы Еуропалық жүйесінің 

негізгі параметрлері мен  үдерістері. 

10 Халықаралық қатынастардағы Латын Америкасы 

11 Халықаралық қатынастардағы Африка. 

12 Посткеңестік кеңістіктегі халықаралық қатынастар. Орталық Азия 
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13 Аймақ шеңберіндегі ұлттық-мәдени бірегейлік мәселесі. 

14 Интеграциялық аймақтық үрдістер және олардың ерекшеліктері. 

Субаймақтылық. 

15 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі. Қазіргі кезеңдегі аймақтық 

қақтығыстар және олардың ерекшеліктері. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтардың өзекті мәселелері: 

теориялық және тәжірибелік тәсілдері» пәні «Аймақтану» мамандығы 

бойынша оқитын магистранттар үшін негізгі пән болып табылады. Пәннің 

объектісі мен нысанына әлемдік аймақшылық, жаһандану және аймақшылық 

үрдістерінің өзара ықпалы мен өзара қатынасы және негізгі қасиеттері 

бойынша экономикалық, геосаяси және мәдени аймақшылықтың 

айырмашылықтары болып табылады. 

Пәннің мақсаты:  

 аймақтанушы-магистранттарға қазіргі кешенді аймақтануда 

қолданылатын теория мен әдіснаманың өзекті мәселелері бойынша жалпы 

түсінік беру; 

 жаһандану әлеміндегі аймақтардың рөлі мен статусы, 

халықаралық қатынастар мен аймақтық жүйелер жөніндегі түсініктерін 

тереңдету; 

Пән шеңберіндегі анықталған мақсатқа қол жеткізу үшін келесі 

міндеттер жүзеге асырылады:  

 салыстырмалы зерттеулер деңгейіне әлемдік ғылымның 

әдістемелік және концептуалдық деңгейіне сәйкес мамандарды дайындау; 

 әлемнің әр түрлі аймақтарындағы геосаяси және 

геоэкономикалық үрдістердің дамуы жөнінде магистранттарда ғылыми 

түсініктерді қалыптастыру; 

 аймақтық және жаһандық үрдістерді сондай-ақ нақты аймақты 

сараптауда түсіну үшін олардың алған білімдері мен дағдыларын қолдануға 

дайындау; 

Геосаяси аймақшылық. Еуропалық (батыстық), американдық және 

шығыстық аймақшылық. 

Халықаралық қатынастар жүйесінің өзгеруіне жаһандану үрдісінің 

ықпалы. Халықаралық экономикалық қатынастардың ғаламдық өзгеруі. 

Жаһандану аймақтық және аймақтық интеграциялық. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Аймақтың құрылымдық-функционалдық ұйымдастырылуы және 

аймақтардың құрылымдық сипаттамасы. Аймақтық үрдістерді жүйелі 

және деңгейлік-секторлық талдау 
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Халықаралық қатынастар жүйесіндегі халықаралық аймақтар рөліне 

қатысты қазіргі күнгі тәсілдер. Халықаралық қатынастардың аймақтық 

өлшемдері. «Халықаралық аймақ» түсінігі. Аймақтарды жіктеу мәселелері. 

Халықаралық қатынастардағы жүйелі әдістің негізгі бағыттары. Аймақтық 

талдау әдістері. Кроссаймақтық салыстыру. Халықаралық қатынастарды 

макроаймақтық, мемлекеттік және субаймақтық деңгейде қарастыратын 

теориялары мен тұжырымдамалары (геосаяси, әлеуметтік, саяси-

экономикалық және географиялық теориялар мен концепциялар). 

Көпполярлы әлемдік тәртіп теориясы. «Өмірлік мүдделер аймағы» теориясы. 

Әлемдік жүйелер теориясы. Кондратьев-Валлерстайн теориясы. Тепе-тең 

емес даму теориясы.  Оңтүстік-Солтүстік геоэкономикалық теориясы. 

Полицентризм теориясы (геоэкономикалық аймақтар) және геостратегиялық 

күштер балансы. Халықаралық аймақтық интеграцияның экономикалық 

теорияларын талдау.  

 

Аймақтану және аймақтылық 

Аймақтылық адамзат баласының қызмет ету аясы мен білім беру 

саласы ретінде. Аймақтылық мен аймақтану арақатынасы. Аймақтану 

пәндері, олардың қызметі және қазіргі әлемдік қауымдастықтардың 

мәселелерін шешудегі маңыздылығы. Аймақтанудың экономикалық, этно-

мәдени, тарихи-саяси, ландшафты-экологиялық, әскери-саяси бағыттары: 

нысандары, міндеттері, әдістемелік негізі және зерттеу тәсілдері. 

Кешенді, мәселелі, геоқұрылымдық, мемлекеттік парадигмалар. 

Аймақтану зерттеулерінің мәселелік және экологиялық-экономикалық 

тәсілдемелерінің теориялық-әдістемелік негіздері. Аймақтық даму 

стратегиясын жасауға және кеңістіктік жоспарлауға қатысты аймақтық 

тәсілдердің теориялық-әдіснамалық негіздері.    

 

Қазіргі әлемнің жаңа тренді және халықаралық қатынастардың 

аймақтық мәселелері. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі 

перифериялық аймақтар және олардың белсендірілуі 

Аймақтандыру, аймақтылық және аймақшылдық. Аймақтандыру — 

қазіргі халықаралық қатынастардың объективті үрдісі. Аймақтандыру 

үрдісінің ерекшеліктері. Аймақтың және аймақтық макроүрдістердің дамуы.   

Аймақшылдық.  «Ашық аймақшылдық» және «Жабық аймақшылдық». 

ХҚ аймақтық ішкі жүйелерінде болып жатқан өзгермелі макроүрдістердің 

олардың әлемдік саяси, экономикалық салаларындағы орны мен рөліне, 

сонымен қатар, аймақтардың геосаяси шеңберіне ықпал етуі.  

Аймақтық қатынастардың саяси және экономикалық құрамдас 

бөліктері. «Аймақтың үлес салмағының» негізгі сипаттамалары 

(экономикалық, қаржы-валюталық, әлеуметтік, саяси, ғылыми, мәдени).  

Аймақтық саясат. 

Шынайы полицентризм бастамаларында жаңа әлемдік тәртіптің 

қалыптасуы. Халықаралық қатынастардағы көшбасшылар мен гегемондар. 
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Әлемдік геосаяси және геоэкономикалық кеңістік поляризациясының 

күшеюі. Аймақтық геостратегиялық және геоэкономикалық үшбұрыштар. 

Аймақтар және аймақтық пен екіжақты қатынастардың кешендері.  

Халықаралық қатынастардың орталық және перифериялық ішкі жүйелері. 

Өркениеттер және аймақтық ішкі жүйелер.  

Батыс - Шығыс: қақтығыс немесе өзара әрекеттестік. Дихотомиялар: 

орталық - периферия. Батыс - Шығыс, Солтүстік - Оңтүстік. Макроаймақтық 

 топтасулар. Аймақтық топтасулар — мемлекеттердің әскери-саяси 

және экономикалық бірлестіктері (блоктар).  

Әлемдік экономиканың жаңа кеңістіктік конфигурациясы. 

Экономикалық және технологиялық дамудың үш әлемдік полюстерінің 

(макроаймақтардың) қалыптасуы – Солтүстікамерикалық (НАФТА), 

Батысеуропалық (ЕО) және Азиялық-Тынық мұхиттық.    

Аймақтардың идеологияларының қалыптасу ерекшеліктері. 

Макроаймақтың төрт түрі: атлантикалық (батыс), еуропалық, американдық 

және шығыстық.   

 

Халықаралық қатынас жүйесіндегі аймақтар және аймақтық 

ішкіжүйелер 

Халықаралық қатынастар жүйесі мен аймақтық ішкіжүйе. 

Халықаралық қатынастар жүйесінің түрлері. Аймақтар және аймақтық ішкі 

жүйелер, олардың белгілері. Аймақтық құрылымдар мен аймақтық 

қатынастардың құрылымдық мәселелері. Кешенді аймақтанулық  

сипаттамалардың құрылымы мен негізгі элементі. 

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақтың орны, оның 

экономикалық, геосаяси, өркениеттік сипаттамалары. 

 

Қазіргі халықаралық қатынастардағы АТА және Шығыс Азия 

ішкіжүйелерінің орны мен рөлі 

АТА мемлекеттерінің  өзара әрекеттесу ережелері мен қағидалары. XXI 

ғасыр басында Азия-тынық мұхит аймағындағы (АТА) халықаралық 

қатынастарда Қытай мен Жапония рөлінің артуы. АТА аймақтық 

мәселелеріне қатысты АҚШ әкімшілігінің жаңа көзқарасы.  

XXI ғасыр басындағы жаңа геосаяси шынайылықтағы Шығыс Азия. 

Аймақ геосаясатындағы энергетикалық қауіпсіздік факторы. 

Ішкі аймақтық күш орталықтарының (Қытай, Тайвань, Вьетнам, 

Малайзия, Сингапур, Индонезия) автономдық  және өзара тәуелділік деңгейі.  

 

Оңтүстік Азия және Орта Шығыстағы халықаралық 

қатынастардың ішкіжүйесі: негізгі сипаттамалары, даму факторлары, 

қатысушылары 
Қазіргі әлемдік геосаяси үйлесіміндегі орташығыстық аймақтың рөлі. 

Аймақтық ұйым - Бағдат пактісінің (СЕНТО) -  қарым-қатынастардың 

аймақтық ішкі жүйесіндегі рөлі.  
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Халықаралық қатынастардың аймақтық ішкі жүйесіндегі Үндістан 

республикасының басымдылығы. Үндістан мен Пәкістанның қарсылығы ішкі 

жүйенің құрушы элементтерінің бірі ретінде. 

Иранның геостратегиялық маңыздылығы. Иранның аймақтағы саяси 

үрдістерге әсер етуі. Иранның ядролық бағдарламасы. Америка-иран 

қатынастарының «қайта жандануы».  

 

Халықаралық қатынастағы Таяу Шығыстық ішкі жүйесі. 

Таяу Шығыстағы сыртқы саясат 

Қазіргі халықаралық қатынастағы Таяу Шығыстық ішкі жүйесінің орны 

мен рөлі. Таяу Шығыстың сыртқы әлеммен қарым-қатынасына мұнай 

факторының әсер етуі. 

Парсы шығанағы елдерінің субаймақтық ішкі жүйесі. Араб әлемінің 

ерекшеліктері және «Араб бірлігі» идеясының қалыптасуы. Парсы 

шығанағындағы араб елдерінің ынтымақтастық кеңесі (ПШАЕЫК). 

ПШАЕЫК-тың  әлеуметтік-саяси ерекшеліктері, мақсаты, орны мен рөлі. 

Арабтық Магриб Одағы - субаймақтық саяси-экономикалық бірлестік 

(АМО). Маңызды аймақтық мәселелердегі АМО-ның  жалпы позициясы.  

«Араб көктемі». «Араб көктеміне» қатысты аймақтық ұйымдар мен 

жеке мемлекеттердің ұстанымдары. Оқиғалардың дамуындағы сыртқы 

фактордың маңызы. Сирия дағдарысы. 

 

ХХІ ғасырдағы халықаралық қатынастадағы Еуропалық 

жүйесінің негізгі параметрлері мен  үдерістері 

Еуроодақтың кеңеюі: механизмдері, нәтижелері мен дамуы. Еуропалық 

көршілестік саясаты. ЕО-ның Жерортатеңіздік саясаты. ЕО мен Латын 

Америкасы. ЕО мен Қытай. Еуропа мен Ресей. «Шығыстық серіктестік» 

бағдарламасы. 

Еуропа Одағының сыртқы саяси доктринасы. ЕО-дағы сыртқы саяси 

шешімдерді қабылдау механизмі. ХХ-ХХІ ғғ. тоғысында ЕО-ның сыртқы 

саяси бастамалары. 

 

Халықаралық қатынастардағы Латын Америкасы 

2000 жж. Латын Америкасындағы халықаралық қатынастар: негізгі 

сипаттамалары, даму факторлары, қатысушылары. Латын Америкасы 

елдерінің өзіндік мүдделері. Ынтымақтастық және қауіпсіздік мәселелері 

(Рио тобы, америкааралық қауіпсіздік жүйесінің қызметі). Жаһандану 

жағдайында тарихи байланыстардың қазіргі халықаралық қатынастарға әсері. 

Латын Америкасының АТА елдерімен өзара қатынастардағы Испанияның 

мүдделері мен рөлі. ЕО-мен қатынастары. АҚШ-пен өзара қатынастарының 

негізгі кезеңдері. Ресей мен Латын Америкасы. ҚХР және Латын Америкасы 

мемлекеттері. Батыс жартышарында біріңғай сауда-экономикалық және 

инвестициялық кеңістігінің қалыптасуы. 
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Халықаралық қатынастардағы Африка 

Африка халықаралық қатынастардың аймақтық ішкі жүйесі ретінде. 

Дамуының кертартпа мәселесі. ХХІ ғ. Африкадағы халықаралық 

қатынастардың негізгі сипаттамалары. Жаңа аймақтық күш орталықтарының 

құрылуы. Африкалық Одақтың және субаймақтық ұйымдардың қазіргі рөлі. 

Африкалық мемлекеттердің әлемнің өндірістік дамыған мемлекеттерімен 

қатынасы. Өндірістік дамыған мемлекеттердің Африкаға қызығушылығының 

төмендеуінің себептері мен салдары. Қазіргі кезеңдегі африкааралық 

қатынастар.   

Халықаралық-саяси және аймақтық мазмұндағы Мағриб елдеріндегі 

«Араб көктемі». 

 

Посткеңестік кеңістіктегі халықаралық қатынастар. Орталық 

Азия 

ТМД мемлекеттерінің қорғаныс және қауіпсіздік саласындағы өзара 

әрекеті: негізгі құжаттар және оларды жүзеге асыру. «Көпформатты және 

түрлі жылдамдықтағы интеграция» құбылысы. Халықаралық-құқықтық 

механизмдер, әлемдік тәжірибе және посткеңестік шынайылық. 

Посткеңестік кеңістіктегі аймақтық ұйымдар. 

Орталық Азия халықаралық қатынастардың субаймақтық ішкі жүйесі 

ретінде. ХХІ ғасыр басында Орталық Азия мемлекеттері дамуының сыртқы 

саяси басымдылықтары. Орталық Азиядағы сыртқы күштердің рөлі. 

Орталық Азия мемлекеттерінің экономикалық, қаржы, және әскери- 

саяси өзара іс-әрекетінің халықаралық, аймақтық және субаймақтық 

жүйелеріне қосылуы. Орталық Азия мемлекеттерінің әлемдік жаһандық 

кеңістіктегі интеграциясының келешектегі стратегиясы. Каспий 

жағалауындағы мемлекеттердің көлік, ыңғайлы көлік жолдары мәселелері. 

Әлемдік отын ресурстары және Орталық Азия мемлекеттерінің келешегі.  

 

Аймақ шеңберіндегі ұлттық-мәдени бірегейлік мәселесі 

«Ұлттық-мәдени бірегейлік», «этникалық бірегейлік» және «этнос»: 

түсініктерін анықтау. Көпэностық аймақтағы ұлттық – мәдени бірегейліктің 

танылуы. Бірегейлік деңгейлері. Бірегейліктің қалыптасу үрдісіне 

элиталардың ықпалы. Аймақтың бірегейлік экономикалық, әлеуметтік даму 

факторы және саяси басқару элементі ретінде. Жаһандану контекстіндегі 

ұлттық-мәдени бірегейлік. Этникалық өзін-өзі тану. Этномәдениет және 

ұлттық өзін –өзі тану. «Конгломераттық мәдениет» және «трансұлттық ұлт» 

феномендері. Этномәдени байланыс . 

 

Интеграциялық аймақтық үрдістер және олардың ерекшеліктері. 

Субаймақтылық 

Аймақтық интеграция үрдісін  белсендіру факуторлары. Аймақтық 

интеграция тенденциялары. Аймақтық интеграция принциптері. Аймақтық 
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интеграцияның саяси артықшылықтары. Интеграцияның болуы мүмкін теріс 

салдарлары.  

Аймақтық мемлекетаралық интеграциялық одақтар. Жаһандану 

жағдайындағы мемлекетаралық аймақтық интеграцияның жаңа түрлері. 

Халықаралық көлік коридорлары және преференциалды протекционизм. 

Мемлекеттің геоэкономикалық стратегиясы. Экономиканың 

трансұлттандырылуы.  

ОША аймағындағы интеграциялық үрдістердің ерекшеліктері. ОША 

аймағындағы саяси интеграция және қауіпсіздік. ОША аймағындағы 

экономикалық интеграция үрдістері. АТА айағындағы АСЕАН және ОША.  

  ХХ соңы ХХІ басындағы Мағрип елдеріндегі интеграциялық үрдістер.  

Америка континетіндегі интеграциялық үрдістер: НАФТА, 

МЕРКОСУР. Аймақтық интеграция: ОАГ, ЛАЭС, ЛАИ. 

ТМД аймағындағы интеграциялық үрдістер. Орталық Азиядағы 

интеграциялық үрдістер. 

 

Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі. 

Қазіргі кезеңдегі аймақтық қақтығыстар және олардың 

ерекшеліктері 

Ұлттық, аймақтық және жаһандық қауіпсіздік. Екіжақты, көпжақты, 

аймақтық, арнайы, жаһандық мәселелер. Ұлттық, аймақтық және жаһандық 

мәселелер арасындағы байланыс. Жаһандық, аймақ сыртындағы және аймақ 

ішіндегі мәселелер және олардың қауіп төндіруі. «Жаңа қауіптердің» көбеюі 

және «бұрынғы қауіптердің» жаңа түрлерінің пайда болуы.  

Дамушы және жоғары дамыған мемлекеттерге төнетін қауіптер 

жүйесіндегі айырмашылық. Дәстүрлі және дәстүрлі емес халықаралық 

қатынастар субьектілерінің «жаңа қауіптерді», мемлекеттерді, халықаралық 

ұйымдарды, трансұлттық корпорацияларды бейүкіметтік ұйымдар және т.б. 

бейтараптандыру. Аймақтық қауіпсіздік режимдерінің құрылуы.  

АҚШ, Еуропа және Атлантикалық қауіпсіздік.  

АТА аймағындағы стратегиялық қауіпсіздік. Қауіпсіздікке қатысты 

түрлі қауіптердің деңгейін бағалау. Тайвань бұғазындағы жағдайдың даму 

бағдарламасы. Корей жартыаралындағы жағдай. Ядролық қарудың таралу 

қауіпі. АТА аймағындағы халықаралық лаңкестік ұйымдардың белсенділігі. 

АТА аймағындағы теңіздік қарақшылық мәселесі.  

Оңтүстік Азиядағы ядролық фактор.  

Ауғанстан мәселесі: жағдайдың даму кезеңдері, жақын мемлекеттерге 

ықпалы, бейбіт реттеу жолдары. 2014-мәселесі.  

Орталық Азия аймағындағы қауіпсіздіктің негізгі қауіптері 

(экстремизм, исламдық радикализм, нашақорлық, заңсыз миграция және т.б.). 

Жаһандық және аймақтық қайшылықтар және дағдарыс. Аймақтық 

аумақтық қақтығыс және жаһандық қауіпсіздік. Этникалық негіздегі 

қақтығыс мәселелерін шешу, олардың пайда болу механизмдері. 

Қақтығыстарды шешудегі және оларды ынталандыру саласындағы азаматтық 
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қоғам институттары, халықаралық, мемлекеттік, дәстүрлі институттардың 

орны, түрлі аймақтардағы этносаралық қақтығыстардың себептері. 

Қақтығыс жағдайына байланысты түрлі халықтың этносаяси 

жағдайының түсінігі. Этникалық тәуекел деңгейін анықтау әдістемесі.  

Бейбітшілік орнату саласындағы халықаралық қауымдастықтың күші 

және Африкадағы қақтығыс жағдайы.  

Постсоветтік кеңістіктегі қақтығыс жағдайы. Қақтығыстарды реттеу 

мәселелері. ТМД-дағы бейбітшілік орнату мәселесі.  

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗБЕСІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Аймақтандыру, ұлтшылық және аумақтылық. 

2. Аймақтық жетекшілік мәселелесі  

3. 1990-2000-жж. Азия-Тынық мұхит аймағындағы халықаралық 

қатынастар жүйесі: негізгі сипаттамасы, даму факторлары, қатысушы-

мүшелері. 

4.  АСЕАН-ның халықаралық қатынастар жүйесіндегі рөлі мен 

келешегі.  

5. ХХ ғ. аяғы-ХХІ ғ. басындағы Оңтүстік Азиядағы халықаралық 

қатынастар жүйесі: негізгі сипаттамасы, даму факторлары, қатысушы-

мүшелері. 

6. Қазіргі халықаралық қатынастардағы Орталық Азия аймағы  

7. Ауғаныстан мәселесі: даму кезеңдері мен бейбіт реттеу 

мүмкіндіктері.  

8. ТМД: мәселелері мен келешегі. 

9. Посткеңестік кеңістіктегі аймақтық ұйымдар. 

10. Таяу және Орта Шығыстағы халықаралық қатынастардың 

ішкіжүйелері: негізгі сипаттамасы, даму факторлары, қатысушы-мүшелері. 

Ислам мен ислам экстремизм мәселесі.  

11. Араб әлеміндегі интеграциялық үдерістер. Ислам әлемі мен 

шығыстық арабтық аймақтық ұйымдар.  

12. Қазіргі халықаралық қатынастардағы Африка. «Панафриканизм» 

және аймақтық интеграция мәселелері. 

13. Еуропалық Одақтық сыртқы саяси доктринасы. ЕО-ның сыртқы 

саяси шешім қабылдау механизмі.  

14. Еуропалық елдердегі отарлық империяның ыдырауының 

халықаралық маңыздылығы. Еуропа «Солтүстік»-«Оңтүстік» қатынастар 

жүйесінде. 

15. 1990-2000 жж. Латын Америкасындағы халықаралық қатынастар: 

негізгі сипаттамасы, даму факторлары, қатысушы-мүшелері.   
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МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі әлемдегі АҚШ-тың орны мен рөлі. АҚШ-тың сыртқы 

саясатының негізгі бағыттары мен басымдылықтары.  

2. ХХІ ғ. халықаралық қатынастардың еуропалық ішкіжүйелері: 

негізгі бағыттары мен үдерістері.  

3. ХХІ ғ. басындағы еуропалық ішкіжүйедегі НАТО-ның орны мен 

рөлі. НАТО-ның Шығысқа кеңеюі.  

4. Қазіргі әлемдік жүйедегі Ресей: қауіптер мен қатерлер, аймақтық 

және ғаламдық басымдылықтары.  

5. Азия-Тынықмұхит аймағындағы халықаралық қатынастардың 

ішкіжүйесі: негізгі сипаттамасы, даму факторлары, қатысушы мүшелері.  

6. ХХІ ғ. әлемдегі және аймақтағы Қытай Халық Республикасының 

жаңа рөлі.  

7. Латын Америкасы елдерінің интеграциялық әлеуеті.  

8. Ирредентистік қозғалыс: әлемнің саяси картасының өзгеруі. 

9. Сепаратизм: этникалық бірегейлікті иелену немесе аймақты 

тұрақсыздандыру факторы ма?  

10. Мәдениеттің жаһандануы және ұлттық-мәдени бірегейлік арқылы 

жаңа этиканың қалыптасуы  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗБЕСІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық жүйелер түрі және олардың қалыптасуы мен 

қауіпсіздік заңдары.  

2. Халықаралық қатынастар жүйесі, аймақшылық, аймақтық саясат: 

негізгі теориялық жағдай. 

3. Қазіргі кездегі геоэкономикалық аймақтардың қалыптасу 

ерекшеліктері. 

4. «Еуропалық бірегейлік» мәселесі және еуропа ұлтының 

қалыптасуы. 

5. Посткеңестік кеңістіктегі экономикалық ынтымақтастықтың 

келешегі. 

6. Аймақтағы және қауіпсіздік жүйесіндегі күштердің ара-

қатынасы. 

7. Африка бірлігі ұйымы және Африкандық Одақ: салыстырмалы 

сипаттама 

8. Аймақтық, ұлттық мәселелер негізінде ішкі ұлттық бірліктердің 

шығу ерекшелігі және қазіргі әлемдегі халықаралық қатынастар жүйесінің 

өзгеруі. 

9. Қазіргі кездегі әлемдегі жаһандық даму және қарқынды 

миграциялық толқулар   жағдайындағы этносаяси үрдістер. 



13 

 

10. Этнобайланыс аумағындағы этникалық тәуекел деңгейін бағалау. 

11. АТА қауіпсіздік  стратегиясы. 

12. Шығыс және Батыс жартышарындағы интеграциялық үрдістерге  

салыстырмалы – типологиялық талдау. 

13. Евро-Атлантикалық мысалында аймақтық қауіпсіздік жүйесіне 

салыстырмалы сипаттама. 

14. Үлкен Орталық Азия және Латын Америка аймағы мысалында 

аймақтық қауіпсіздіктің қауіп –қатерлеріне салыстырмалы сипаттама. 

15. Ғаламдық ядролық және химиялық қауіпсіздік жүйесі: тиімді 

талдау. 

  

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі : 

1. Международные отношения и мировая политика. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры / П.А. Цыганков, С.В. Глотова, В.В. 

Наумкин и др. М.: Юрайт, 2015. - 290 с. 

2. Современные международные отношения: Учебник / Под ред. А.В. 

Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект Пресс, 2013. - 688 с. 

3. Карпович О. Г. Глобальные проблемы и международные отношения:  

монография / О. Г. Карпович. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2014. - 503 с.  

4. Кувалдин В. Б. Глобальный мир: экономика, политика, 

международные 

отношения: учеб. пособие / В.Б. Кувалдин; МШЭ МГУ им. М.В. 

Ломоносова. - М.: Магистр, 2009. - 207 с. 

5. Цыганков П. А. Международные отношения: теории, конфликты,  

движения, организации: Учебное пособие / П.А. Цыганков, Г.А. 

Дробот, А.И. Слива и др. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-

М, 2011. - 336 с. 

6. Мовкебаева Г.А. Современные проблемы международных 

отношений: учеб. пособие для спец. «Международные отношения» и 

«Регионоведение».- Алматы: Қазақ ун-ті, 2014.- 254 с. 

 

Қосымша: 

1. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее. – М.: АСТ, 2008. – 352 

с.  

2. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах. – 

М.:  

Прогресс-Традиция, 2004. – 480 с.  

3. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2007. – 576 с.   

4. Барыгин И.Н. Актуальные проблемы международного 

регионоведения. – СПб., 2010. 

5. Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы 
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 международных отношений. – М., 2002. 

6. Восток/Запад. Региональные подсистемы и региональные проблемы 

международных отношений. – М., 2002. 

7. Бжезинский З. Великая  шахматная  доска. – М., 2005. 

8. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном 

мире: пер. с англ. – СПб., 2001.  

9. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник для вузов. – М., 2006. 

10. Мировая политика и международные  отношения: учебное  пособие 

/ под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – СПб., 2006. 

11. Современная мировая политика. Прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. 

Богатуров. - М., 2009. 
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AZAN 5301 – АЙМАҚТАНУДЫ ЗЕРТТЕУДЕГІ  

ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕР 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Байзакова К.И. – тарих ғылымдарының докторы, Халықаралық 

қатынастар және әлемдік экономика кафедрасының профессоры 

К.Н.Мақашева – тарих ғылымдарының докторы, Халықаралық 

қатынастар және әлемдік экономика кафедрасының профессоры 

 

Пікір жазғандар: 

Несипбаева К.Р. – тарих ғылымдарының докторы, Абай атындағы  

Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры 

Мовкебаева Г.А. – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Аймақтануды зерттеудің әдістемелік негіздері» пәні магистранттарға 

халықаралық қатынастардың негізгі теориялары мен парадигмалары 

жайында теориялық білім жинақтауға және теория жасау мен ғылыми 

зерттеу жүргізу қабілетін дамытуға үйрететіндіктен, теориялық әрі 

практикалық пән болып табылады. Ұсынылып отырған пән магистранттарға 

зерттеудің әр түрлі әдіс-тәсілдері мен техникаларын үйретуді дамытумен 

қатар, бұрын оқылған алуан түрлі курстарға қатысты синтез ретінде 

айқындалады. 

Курс шеңберінде магистранттар саяси, сонымен бірге сыртқы саяси 

үрдістерге қазіргі саяси зерттеулерде, баға беру мен болжауда қолданылатын 

пәнаралық-ғылыми құралдардың бір тобымен танысады. Осыған орай саяси 

зерттеулерді әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ететін негізгі  ұғымдардың 

мән-мағынасы ашылып, байланысты негізгі түсініктемелері  анықталады, 

эмпирикалық ақпаратты өңдеудің және зерттеудің әр алуан әдістерін 

қолданудың негізгі тәсілдерін оқытады.  

Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар мыналарды білулері тиіс: 

- қолданбалы зерттеулердің әдіснамалық жағынан қамтамасыз 

етілуімен байланысты түсінік беруші аппаратты; 

- халықаралық және аймақтық үдерістерді талдаудың негізгі тәсілдері, 

мектептері мен ХҚ парадигмаларын; 

- аймақтық үдерістерді зерттеудің негізгі тәсілдері, әдіснамасы мен 

техникаларын; 

Мыналарды меңгеруі тиіс: 



16 

 

- зерттеудің тақырыбын, мақсаты мен міндеттерін айқындауды, зерттеу 

бағдарламасын дайындауды; 

- қазіргі кездегі аймақтық үдерістерді талдаудың теориялары, 

концепциялары мен теориялық тәсілдерін қолдана білуді; 

- зерттеліп отырған мәселе бойынша эмпирикалық ақпаратты талдау, 

жинау, өңдеуді; 

- аймақтық үдерістерге салыстырмалы талдау жасай отырып, олардың 

ішінен жалпы мен ерекшесін айқындауды; 

- саяси жағдайлар мен үдерістерді модельдеудің негізгі амалдарын 

қолдануды. 

Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар жүйесіндіге аймақтардың 

қазіргі мәселелері: теориялық және практикалық тәсілдері   

Постреквизиттер: Орталық Азиядағы аймақтық қауіпсіздік жүйе: 

қалыптасуы, дамуы және болашағы, Орталық Азиядағы қауіпсіздіктің 

теориялық-әдіснамалық талдауы. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Аймақтық зерттеулер әдіснамасына кіріспе 

2 Қазіргі заманғы әдіснаманың  теориялық негіздері 

3 Қазіргі кездегі аймақтар зерттеу нысаны ретінде 

4 Халықаралық қатынастардың аймақтық өлшемінің әдістемесі 

5 Гуманитарлық білім жүйесіндегі халықаралық және аймақтық 

жағдайлар мен үдерістерді зерттеу ерекшелігі 

6 Аймақтық үдерістерді зерттеуді ақпараттандыру 

7 Модернистік теориялар: идеализм мен неолиберализм 

8 Модернистік теориялар: реализм мен неореализм 

9 Модернистік теориялар: марксизм мен неомарксизм 

10 Халықаралық қатынастардың негізгі модернистік теорияларының 

салыстырмалы талдауы 

11 Постмодернистік теориялар: феминизм, сыни теория, конструктивизм 

12 Зерттеу мәселесін таңдау. Теория тұжырымдамасы. Ғылыми болжам 

жасау. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері. Зерттеу бағдарламасын 

жасау. 

13 Секторлық-деңгейлік талдау және оның халықаралық және аймақтық 

жағдайлар мен үдерістерді зерттеудегі қолданысы 

14 Контент-талдау. Ивент-талдау. 

15 Халықаралық және аймақтық удерістерді зерттеудегі сараптамалық 

бағалау 

16 SWOT талдау. Дискурсті  талдау. Когнитивті карталау. 

17 Ғылыми зерттеу жұмысын жазудағы әдістемелік мәселелер 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Аймақтануды зерттеудің әдістемелік негіздері» пәні қолданбалы пән 

болып табылады және магистранттарға саяси, сонымен қатар сыртқысаяси 

үдерістерді зерттеудің әр түрлі әдіс-тәсілдері мен техникаларын пайдалануға 

үйретуді бағытталған. Магистранттар эмпирикалық ақпаратты өңдеудің және 

зерттеудің әр алуан әдістерін қолданудың негізгі тәсілдерін оқытады. 

Курс мақсаты магистранттарға пәнді оқыту барысында теориялық білім 

мен тәжірибені қолдану арқылы халықаралық және аймақтық үдерістерге 

сараптама жасау қабілетін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың негізгі міндеттері: 

- қолданбалы зерттеулердің әдіснамалық қамтамасыз етілуіне қатысты 

негізгі ұғымдар  жайлы түсінік қалыптастыру; 

- магистранттарды әр алуан әдіснамалық мектептер мен халықаралық 

және аймақтық үдерістерге талдау жасау тәсілдерімен таныстыру; 

- магистранттарды аймақтық үдерістерді зерттеудің негізгі тәсілдері, 

әдіснамасы мен техникасымен таныстыру; 

- қазіргі таңдағы аймақтық үдерістерге өз бетінше талдау жасау мен 

оларды теориялық тұрғыдан қарастыруды дамыту. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Аймақтық зерттеулер әдіснамасына кіріспе 

Курс пәні, оның өзектілігі. Курстың негізгі мәселелері мен жалпы 

сипаттамасы. Әдіснама түсінігі. Әдіснама зерттеушінің дүниетанымы 

ретінде. Әдіснама зерттеудің тәсілдер жүйесі ретінде. Халықаралық 

қатынастарды зерттеудің әдістемесі жөніндегі жалпы түсінік. Әдіснама 

зерттеуді ұйымдастыру тәсілдері мен амалдар жүйесі, кешені немесе 

жиынтығы ретінде. Әдіс түсінігі. Зерттеу әдістерін топтау мәселесі. Әдістеме 

түсінігі. Зерттеу техникасы. 

 

Қазіргі заманғы әдіснаманың  теориялық негіздері 

Халықаралық қатынастар теориясы мен аймақтанудағы 

«автономдылық» мәселесі. Әлем аймақтарының дамуының негізгі 

мәселелеріне теориялық тұрғылар. Ғылыми зерттеудің үш деңгейі: жалпы 

теориялық, арнайы теориялар, эмпирикалық. Аймақтық саясаттағы 

принциптер, құқық және мораль. Халықаралық қатынастардың негізгі 

теорияларының түсіндірмесіндегі адамгершілік критерийлері. «Табиғи 

құқық» доктринасы және жалпы адамзаттық құндылықтар мен идеалдар. 

Халықаралық құқықтың негізгі принциптері, олардың реттеушілік рөлінің 

өзіндік ерекшелігі. Халықаралық гуманитарлық құқық және оның 

нормалары.  
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Аймақшылдықтың негізгі принциптері. Федерализм теориясы және 

мемлекеттің федеративтік құрылымының негізгі үлгілері. Субсидиарлық 

принциптері. ЕО-дағы бірлік және саналуандық принципі. 

 

Қазіргі кездегі аймақтар зерттеу нысаны ретінде 

Әлем аймақтары қоғамдық және саяси қатынастардың ерекше түрі 

ретінде және зерттеу пәні және зерттеу нысаны ретінде. Қазіргі халықаралық 

қатынастардың аймақтық аспектілері ретінде. Қазіргі жаһандану үрдістері 

мен халықаралық қатынастардағы диверсификациясының ара қатынасы 

туралы түсінік. Аймақтардың халықаралық қатынастарының табиғатын 

айқындаудағы мәселелер мен қиындықтар.  

Нақты аймақтар мысалындағы «аймақ», «аймақшылдық», 

«халықаралық қатынастардың аймақтық ішкі жүйесі» түсініктері. Аймақтық 

және субаймақтық халықаралық жүйелердің ерекшеліктері: әр түрлі 

көзқарастардың сипаттамасы.  

Аймақтардың құрылымы мен ортасы. Аймақтар ортасының негізгі 

компоненттері.  

Халықаралық және қоғамішілік қатынастардың арасындағы шектің 

өтімділігін прогрестеуші өзара қатынастар эволюциясы. Аймақтық 

интеграциялық үрдістердің қазіргі кезеңдегі негізгі типтері. Аймақтық 

үрдістердің эволюциясының типологиясы, құрылымы, заңдылықтары.  

Курс мәселесі бойынша отандық және шетелдік басылымдар. 

 

Халықаралық қатынастардың аймақтық өлшемінің әдістемесі. 

Халықаралық қатынастар теориясындағы аймақтар мен аймақтық ішкі 

жүйелер. Аймақтық құрылымдар және аймақтық қатынастардық 

құрылымдану мәселесі. Аймақтық құрылымдар типтері. Аймақтану және 

аймақтандырылу. Түсініктерді анықтау және суб-пәндерді жіктеу. Аймақтану 

және аймақтық саясат әлемнің нақты аймақтары мысалында. 

 Аймақтың әлеуметтік-экономикалық кеңістік бірліктері, құрылымдық-

функционалдық ұйымдастырылуы және аймақтардың құрылымдық 

сипаттамалары. Аймақтық үрдістердің объективтік қалыптасу жағдайы. 

Кешенді аймақтану және кешенді елтану. Кешенді аймақтанулық 

сипаттамалардың құрылымы мен тірек элементтері.  

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақ орнының әдіснамалық 

өлшемі. Оның экономикалық, геосаяси, өркениеттік сипаттамаларының 

салыстырмалы талдауы. Аймақтық қатынастардың саяси және экономикалық 

бөліктерінің анықтамасы. 

 

Гуманитарлық білім жүйесіндегі халықаралық және аймақтық 

жағдайлар мен үдерістерді зерттеу ерекшелігі. 

Халықаралық және ұлттық өлшемдердегі қазіргі кездегі саяси 

жағдайлар мен үдерістер. Саяси зерттеулердің әдіснамасы ғылыми 

жобалардың негізі ретінде. Негізгі және қолданбалы зерттеулер: сипаттамасы 
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мен анықтамасы. Ғылыми ізденістің жеке пәндік және пәнаралық құралдары. 

Халықаралық саяси жағдайлар мен үдерістерді зерттеудің ерекшелігі мен 

пәні. Ішкі және халықаралық саясат саласындағы қолданбалы ғылыми білім 

түсінігі. Тарихи сипаттамалы зерттеулерден сараптамалық-болжау 

зерттеулеріне өту. Жүйелік тәсіл көзқарас тұрғысынан халықаралық және 

аймақтық жағдайларды зерттеу. 

 

Аймақтық үдерістерді зерттеуді ақпараттандыру. 

Ақпарат ғылыми қызметтің ерекше бір қоры ретінде. Тарихи өлшемді 

ақпараттандыру үдерісі. Гуманитарлық білім саласындағы ақпарат пен 

ақпараттық кеңістігінің алуан түрлілігі. Қолданбалы саяси зерттеулердің 

ақпаратпен қамтамасыз етілуі. Ақпараттық шынайылылылық мәселесі. 

Қолданбалы саяси жобаларды қамтамасыз етудегі ақпараттық 

технологиялардың рөлі. ИНТЕРНЕТ - ақпараттық компьютерлік ғаламдық 

тор. Электрондық ресурстар: қарастырылып отырған мәселе бойынша 

ақпарат жинау мен іздеу әдістері 

 

Модернистік теориялар: идеализм мен неолиберализм. 

Идеализм мен неолиберализмнің негізгі өкілдері. Халықаралық 

қатынастардағы мемлекет рөлі. Абсолютті пайданы мейлінше көбейту 

мемлекеттердің негізгі мақсаты ретінде. Халықаралық аренада акторлар 

санының өсуі және алуан түрлілігі. Халықаралық қатынастар анархиясын 

шектеушілер ретінде халықаралық институттардың ролі. Негізгі әлемдік 

үдеріс ретіндегі ынтымақтастықтың ықтималдығы мен қажеттілігі 

Халықаралық тәртіптер ынтымақтастық пен өзара байланыстың механизмі 

ретінде. Қауіпсіздік дилеммасының экономикалық өлшемі. Әлемнің өзара 

тәуелділігінің өсуі. Жаһандану. Ортақ мүдделер мен құндылықтардың 

халықаралық қауымдастық үшін маңыздылығы. Нарықтық механизмдер 

халықаралық қатынастарды реттеуші құрал ретінде. Халықаралық 

қатынастарды реттеуде құқық, халықаралық институттар мен этикалық 

нормалар рөлінің артуы.    

 

Модернистік теориялар: реализм мен неореализм 

Реализм мен неореализмнің негізгі өкілдері. Халықаралық ортаның 

анархиялылығы. Мемлекет халықаралық қатынастардың бірден-бір маңызды 

акторы ретінде. Мемлекеттер арасындағы өзара қатынастардың қақтығысты 

сипатта болуы. Ұлттық мүдделер мен ұлттық қауіпсіздіктің рөлі. Қауіпсіздік 

дилеммасы. Мемлекеттер мен олардың одақтастары әрекеттеріндегі 

«реалистік стратегия» түсінігі. Күш пен күштер тепе-теңдігі халықаралық 

қатынастардың негізгі реттеушісі ретінде. Мемлекеттер мен олардың 

одақтастарының сыртқы саясатының негізгі дәлелдері: қауіпсіздік, пайда, 

бедел. Мемлекеттік қауіпсіздіктің басымдылығы. Басқыншылық пен 

империализм идеясы. Мемлекеттер әрекеттеріндегі халықаралық жүйе мен 

оның құрылымдарының детерминдық рөлі. Құрылымдық шектеулерді 
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нақтылау. Халықаралық саясат үшін моральдық қағидалар мен халықаралық 

құқықтың маңыздылығын  сынау.  

 

Модернистік теориялар: марксизм мен неомарксизм 

Марксизм мен неомарксизмнің негізгі өкілдері. ХҚ-ң анархиялылығы 

және алпауыт державалардың рөлі. «Әлем-жүйесі» («әлем-экономикасы») 

түсінігі. «Әлем-жүйесінің» қақтығыстық сипаты, оның алпауыт елдердің 

мақсатты көздеулі стратегиясымен шарттасуы . «Әлем-жүйесінің» 

орталықтар мен периферия арасында ресурстарды әділетсіз бөлу мәселесі. 

Өзара тәуелділіктің симметриялы еместігінің өсуі, «әлем-жүйесінің» 

орталығы пен периферия арасындағы күресі. «Солтүстік-Оңтүстік» мәселесі. 

«Мемлекеттер (аймақтар) - таптар» күресі халықаралық қатынастарды негізгі 

реттеуші құрал ретінде. Әлемдік экономиканы айқындаушы ролі.  

 

Халықаралық қатынастардың негізгі модернистік теорияларының 

салыстырмалы талдауы 

Неореализм, неолиберализм мен неомарксизмнің салыстырмалы 

талдауының параметрлері мен белгілері: халықаралық ортаның сипаты, 

халықаралық қатынастардың акторлары, халықаралық қатынастар 

акторларының өзара әрекет етуінің тәсілі, халықаралық қатынастардың 

негізгі мәселесі, халықаралық қатынастардың қазіргі кезеңінің негізгі үрдісі, 

халықаралық қатынастарды реттеу, халықаралық жүйенің құрылымдық 

факторларының рөлі.  

 

Постмодернистік теориялар: феминизм, сыни теория, 

конструктивизм 

Феминизм теориясындағы бағыттар. Қауіпсіздік зерттеулеріндегі 

феминизмнің саяси реализмнен ерекшелігі. Феминизмнің негізгі қағидасы. 

Постмодернистік теориялардағы бірегейлік мәселелер.  

Сыни теорияның негізгі қағидасы, оның ерекшелігі, классикалық 

модернистік парадигмалардан айырмашылығы. Сыни теория түсініктемесі. 

Теория қоғамның бір бөлігі ретінде. Білімдер мен ұғымдар интерсубъективті 

құрылым ретінде. Жалпы эмансипация түсінігі.  

«Әлеуметтік шындықты құрау». Конструктивизмнің негізгі идеялары, 

теорияның өкілдері. Соғыс пен бейбітшілікті зерттеудің Копенгаген мектебі. 

Конструктивизмді талдау бірліктері. Аймақтық зерттеулердегі 

постмодернистік теориялардың тиімділігі/шектеулілігі.  

   

Зерттеу мәселесін таңдау. Теория тұжырымдамасы. Ғылыми 

болжам жасау. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері. Зерттеу 

бағдарламасын жасау. 

Зерттеу мәселесін таңдау. Зерттеу тақырыбының тұжырымдамасы. 

Теорияны құрастыру логикасы және оның негізгі талаптары. Қолданыстағы 

ұғымдарға деген талаптар. Ғылыми болжам түсінігі. Ғылыми болжам түрлері. 
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Ғылыми болжам бөліктері. Ғылыми болжамды тексеру: әдістері мен 

мәселелері. Ғылыми болжамның жетілдірілуі.       

Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері. Зерттеу мақсаттарын 

тұжырымдау талаптары. Зерттеу міндеттерін тұжырымдау, оның зерттеу 

мақсаты мен тақырыбына байланысы. Зерттеу құрылымын жасау. Зерттеу 

бағдарламасы. Зерттеу бағдарламасының құрамдас бөліктері.Зерттеу 

жоспары мен бюджетін жасау. Зерттеу нәтижелерін талдау. 

 

Секторлық-деңгейлік талдау және оның халықаралық және 

аймақтық жағдайлар мен үдерістерді зерттеудегі қолданысы 

  Халықаралық қатынастар теориясында «талдау деңгейі мәселесінің» 

пайда болуы. «Талдау деңгейі» түсінігі. Талдау деңгейінің кеңістіктік 

түсінігі. Талдау деңгейінің эпистемиологиялық түсінігі. Талдау деңгейі 

анықтамасының белгілері. Халықаралық үдерістерді 3 деңгей бойынша 

талдаудың концепцияларын жасақтауда М.Каплан, К.Уолц пен Дж.Сингердің 

үлесі. Индивид, элемент және жүйе халықаралық қатынастарды талдаудың 

деңгейлері ретінде. Зерттеуде талдау деңгейлерін қолданудың тиімділігі 

туралы таластар. Құрылым мен элементтің арақатынасы.  

   

Контент-талдау. Ивент-талдау 

Контент-талдау түсінігі. Контент-талдауды қолдану аясы. Саяси 

жағдайлар мен үдерістерге қолданбалы зерттеулер жүргізгенде контент-

талдауды қолданудың мәнісі. Сыртқы саясаттағы субьектілердің мақсатын 

анықтауға бағытталған контент-талдауды жүргізудің ерекшеліктері. Контент-

талдау түрлері. Мазмұнды контент-талдау. Құрылымды контент-талдау. 

Сараптаманың бірлігін анықтау. Мәтіндік массив бірліктерін кодтау мен 

квантификациялау. Зерттеу нәтижелерін тұжырымдау және таныстыру. 

Контент сараптаманы қолданудағы құндылықтар мен кемшіліктер.  

Ивент-талдау түсінігі. Ивент-талдаудың қолдану аясы. Саяси 

қатынастар субьектілерінің мінез құлқындағы әмбебап заңдылықтарын 

анықтау талпыныстары. Саяси және халықаралық жағдайлар мен 

үдерістердің дамуын бақылауда қолданылатын ивент сараптаманың түрлері. 

Бағытталған және бағытталмаған ивент-талдау. Ақпараттық мағлұмат банкін 

құру. Ивент-талдау процедурасын қолданудағы негізгі кезеңдер. Бақылау 

бірлігін анықтау және олардың кодталуы. Сұрыптау жүйесін құру. Зерттеу 

нәтижелерін тұжырымдау және таныстыру. Ивент-талдауды қолданудағы 

құндылықтар мен кемшіліктер.  

 

Халықаралық және аймақтық удерістерді зерттеудегі 

сараптамалық бағалау 

Ішкі және сыртқы саяси тәжірибедегі эксперттік қорытындылырдың 

ролі. Сараптамалық бағалау әдістемесін қолданудағы құндылықтар мен 

кемшіліктер. Жеке және ұжымдық экспертиза. Эксперттік бағалау негізіндегі 

зерттеулердің жүргізілу процедурасы. Эксперттерді таңдау ережелері мен 
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олардың жұмыс істеу ережелері. Зерттелмек жағдай мен үдерістің даулы 

графын құру (мақсаттар талы). «Ой шабуылы» мен «Дельфи әдісі» әдістері 

жөнінде жалпы түсінік. Осы әдістердің орындалу талаптары мен рәсімделуі. 

Қорытынды құжатты даярлау. Саяси тәжірибедегі ұжымдық сараптаманың 

ерекше түрі ретіндегі сараптамалық кеңес. Қорытынды құжатты жасау. 

 

SWOT талдау. Дискурсті  талдау. Когнитивті карталау. 

SWOT талдау түсінігі факторлар сараптамасы әдісі ретінде. SWOT 

талдауының қолдану тәсілдері мен айласы. Жағдайдың өрлеуіндегі мықты 

және нашар факторлардың сараптамасы. Жағдайдың өрлеуіндегі 

мүмкіндіктер мен қатерлердің сараптамасы. Халықаралық қатынастарды 

зерттеудегі SWOT сараптаманың қолданылуы.  

«Дискурс» ұғымы. Дискурстің өзара тығыз байланысты 3 аспектісі. 

Дискурсті талдаудың мақсаты,  қауіпсіздік мәселелерін зерттеудегі тиімділігі. 

Ашық мәтіндермен жұмыс. Мәтіндерді жіктеу. Дискурсті тәжірибе. 

Дискурсті қоғамдық құрылыс, оның құрамдас бөлігі. Кодтар және дискурсті 

қоғамдық құрылыстың құрылымы. Айтылатын ойдың мәні. М.Фуко және 

оның археология тәсілі дискурсті қоғамдық құрылысты зерттеудің тиімді 

тәсілі ретінде. «Секьюритизация» түсінігі. Секьюритизацияның құрамдас 

бөліктері. Десекьюритизация. Саясаттандырылмаған, саясаттандырылған 

және  секьюритендірілген (қауіпсіздендірілген). 

Когнитивті карталау түсінігі. Сызба(карта) түсінігі. Ішкі және сыртқы 

саяси тәжірибедегі субьективті психологиялық  жағдайлар. Когнитивті 

карталауды қолдану аясы. Когнитивті карталаудың негізгі түсініктері және 

қолдану процедурасы. Ақпараттық негізін құрудың ерекшеліктері: 

мінездемесі, алдын ала өңдеу. Саяси қызметкерлердің жолдауларының 

мазмұнында маңызды тұстарын көрсету. Осы жолдаулардың мазмұнындағы 

маңызды тұстардың арасындағы байланыстың себеп салдарын анықтау. 

Когнитивті карталарда маңызды тұстар мен өзара байланыстың графикалық 

көрсетілуі. Когнитивті карталарды сараптау. Когнитивті карталау 

нәтижелерін мазмұнды таныстыру. Когнитивті карталауды қолданудағы 

құндылықтар мен кемшіліктер. 

 

Ғылыми зерттеу жұмысын жазудағы әдістемелік мәселелер 

Зерттелетін мәселенің тарихнамасын құру. Мәселелерді шешу, «алға 

қойылған және шешілмеген мәселелер». Деректер іздеу. Арнайы 

әдебиеттерді оқу тәсілі, тарихнамалық кестелерді толтыру. Болжамдар жасау 

және олардың тексерілуі. Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар. Болжам, 

міндеттің және қорытындының өзара байланысы. 

Кіріспенің құрылымы: оны жазуда қойылатын талаптар.Кіріспе жазуда 

қойылатын әдістемелік талаптар. Кіріспенің құрылымы. Мәселенің қойылуы. 

Зерттеудің мақсаты мен міндетін жазуға қойылатын талаптар. Зерттеу 

тақырыбының өзектілігі, оның негіздемесі. Тарихнамалық шолу. Деректік 
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шолу. Зерттеудің теориялық-әдістемелік негізінің  сипаттамасы. Қорғауға 

ұсынылатын тұжырымдар. 

Деректер мен әдебиеттерді талдау.Құжаттық деректер түсінігі. 

Деректер түрі. Жеке құжаттар. Ресми және ресми емес құжаттар. Құжаттық 

ақпараттық шынайылык мәселесі. Құжаттардың ішкі және сыртқы 

сараптамасы. Деректердің және тарихнамалық зерттеу негізін анықтау. 

Библиографияны құру ережелері және әдістемелері. 

Ғылыми-анықтамалық аппаратты рәсімдеу.Ғылыми-анықтамалық 

аппаратты рәсімдеу ғылыми-зерттеу жұмысының бөлігі сияқты. Мақалаға, 

кітапқа, мақалалар жинағына,  мерзімді басылымға сілтемені рәсімдеу. 

Ескертулерді рәсімдеу. Қолданылған деректер мен әдебиеттер тізімін 

рәсімдеу. Кестені, қосымшаны рәсімдеу. 

     

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Постмодернистік теориялардағы біркелкілік мәселесі 

2. Сын теориясының негізгі қагидалары, оның ерекшелігі, 

модернистік парадигмалардан айырмашылығы 

3. Халықаралық және аймақтық жағдайлар мен үрдістерді жүйелік 

әдіс арқылы зерттеу 

4. Ақпараттық технологиялардың қолданбалы саяси жобаларды 

қамтамасыз етудегі рөлі 

5. Зерттеу құрылымының дайындалуы 

6. Халықаралық жүйелерді зерттеудегі негізгі тәсілдер: дәстүрлі-

тарихи, тарихи-әлеуметтік, аралас, құрылымды, функционалды 

7. Конент-талдау түрлері 

8. Құрылымдық контент-талдау 

9. Ивент-талдауды қолданудың негізгі кезеңдері 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық қатынастар теориясын жіктеу мәселесі 

2. Неореализм, неолиберализм және неомарксизм: салыстырмалы 

талдау деңгейі мен белгілері 

3. Аймақтық үдерістерді зерттеудегі жүйелік тәсілі 

4. Зерттеу тәсілдерінің типологиясы 

5. Операциялық- қолданбалы әдістер: жағдайға талдау жасау, 

мазмұнына талдау жасау, іс -әрекеттерін талдау  нұсқасы 

6. Саяси жағдайлар мен үрдістерді дамытудағы ивент- талдау 

түрлері  

7. Аймақтық үрдістерді зерттеудегі сараптамалық бағалар 

8. Құжаттық деректер: түрлері және талдау 
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9. Ғылыми- анықтамалық аппараттардың безендірілуі( сілтемелер, 

ескертулер, пайдаланылған әдебиеттер тізімі) 

10. Аймақтық үдерістерді зерттеудегі деңгей-секторлық талдауды 

колдану әдістемесі 

11.  Аймақтық үдерістерді зерттеудегі жүйелі әдісті қолдану 

әдістемесі 

12. Контент-талдау қолдану техникасы 

13. Ивент-талдау қолдану техникасы 

14. Эксперттік әдісті қолдану техникасы 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Аймақтануды зерттеудің әдістемелік негіздері» пәні бейінді бағыты 

бойынша «Аймақтану» мамандығының магистранттарына халықаралық 

қатынастардың негізгі теориялары мен парадигмалары жайында теориялық 

білім жинақтауға және теория жасау мен ғылыми зерттеу жүргізу қабілетін 

дамытуға үйрететіндіктен, теориялық әрі практикалық пән болып табылады. 

Ұсынылып отырған пән магистранттарға зерттеудің әр түрлі әдіс-тәсілдері 

мен техникаларын үйретуді дамытумен қатар, бұрын оқылған алуан түрлі 

курстарға қатысты синтез ретінде айқындалады. 

 Курс шеңберінде магистранттар саяси, сонымен бірге сыртқы саяси 

үрдістерге қазіргі саяси зерттеулерде, баға беру мен болжауда қолданылатын 

пәнаралық-ғылыми құралдардың бір тобымен танысады. Осыған орай саяси 

зерттеулерді әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз ететін негізгі  ұғымдардың 

мән-мағынасы ашылып, байланысты негізгі түсініктемелері  анықталады, 

эмпирикалық ақпаратты өңдеудің және зерттеудің әр алуан әдістерін 

қолданудың негізгі тәсілдерін оқытады.  

Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар мыналарды білулері тиіс: 

- қолданбалы зерттеулердің әдіснамалық жағынан қамтамасыз 

етілуімен байланысты түсінік беруші аппаратты; 

- халықаралық және аймақтық үдерістерді талдаудың негізгі тәсілдері, 

мектептері мен ХҚ парадигмаларын; 

- аймақтық үдерістерді зерттеудің негізгі тәсілдері, әдіснамасы мен 

техникаларын; 

Мыналарды меңгеруі тиіс: 
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- зерттеудің тақырыбын, мақсаты мен міндеттерін айқындауды, зерттеу 

бағдарламасын дайындауды; 

- қазіргі кездегі аймақтық үдерістерді талдаудың теориялары, 

концепциялары мен теориялық тәсілдерін қолдана білуді; 

- зерттеліп отырған мәселе бойынша эмпирикалық ақпаратты талдау, 

жинау, өңдеуді; 

- аймақтық үдерістерге салыстырмалы талдау жасай отырып, олардың 

ішінен жалпы мен ерекшесін айқындауды; 

- саяси жағдайлар мен үдерістерді модельдеудің негізгі амалдарын 

қолдануды. 

Пререквизиттер: Халықаралық қатынастар жүйесіндіге аймақтардың 

қазіргі мәселелері: теориялық және практикалық тәсілдері   

Постреквизиттер: Халықаралық қатынастар жүйесіндегі 

аймақтардылесің өзекті мәселесі 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1 Аймақтық зерттеулер әдіснамасына кіріспе 

2 Қазіргі заманғы әдіснаманың  теориялық негіздері 

3 Қазіргі кездегі аймақтар зерттеу нысаны ретінде 

4 Халықаралық қатынастардың аймақтық өлшемінің әдістемесі 

5 Аймақтық үдерістерді зерттеуді ақпараттандыру 

6 Модернистік теориялар: идеализм мен неолиберализм 

7 Модернистік теориялар: реализм мен неореализм 

8 Модернистік теориялар: марксизм мен неомарксизм 

9 Постмодернистік теориялар: феминизм, сыни теория, конструктивизм 

10 Зерттеу мәселесін таңдау. Теория тұжырымдамасы. Ғылыми болжам 

жасау. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері. Зерттеу бағдарламасын 

жасау. 

11 Секторлық-деңгейлік талдау және оның халықаралық және аймақтық 

жағдайлар мен үдерістерді зерттеудегі қолданысы 

12 Контент-талдау. Ивент-талдау. 

13 Халықаралық және аймақтық удерістерді зерттеудегі сараптамалық 

бағалау 

14 SWOT талдау. Дискурсті  талдау. Когнитивті карталау. 

15 Ғылыми зерттеу жұмысын жазудағы әдістемелік мәселелер 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Аймақтануды зерттеудің әдістемелік негіздері» пәні қолданбалы пән 

болып табылады және бейінді бағыты бойынша «Аймақтану» мамандығының 

магистранттарына саяси, сонымен қатар сыртқысаяси үдерістерді зерттеудің 
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әр түрлі әдіс-тәсілдері мен техникаларын пайдалануға үйретуді бағытталған. 

Магистранттар эмпирикалық ақпаратты өңдеудің және зерттеудің әр алуан 

әдістерін қолданудың негізгі тәсілдерін оқытады. 

Курс мақсаты магистранттарға пәнді оқыту барысында теориялық білім 

мен тәжірибені қолдану арқылы халықаралық және аймақтық  үдерістерге 

сараптама жасау қабілетін қалыптастыру болып табылады.  

Курстың негізгі міндеттері: 

- қолданбалы зерттеулердің әдіснамалық қамтамасыз етілуіне қатысты 

негізгі ұғымдар  жайлы түсінік қалыптастыру; 

- магистранттарды әр алуан әдіснамалық мектептер мен халықаралық 

және аймақтық үдерістерге талдау жасау тәсілдерімен таныстыру; 

- магистранттарды аймақтық үдерістерді зерттеудің негізгі тәсілдері, 

әдіснамасы мен техникасымен таныстыру; 

- қазіргі таңдағы аймақтық үдерістерге өз бетінше талдау жасау мен 

оларды теориялық тұрғыдан қарастыруды дамыту. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Аймақтық зерттеулер әдіснамасына кіріспе 

Курс пәні, оның өзектілігі. Курстың негізгі мәселелері мен жалпы 

сипаттамасы. Әдіснама түсінігі. Әдіснама зерттеушінің дүниетанымы 

ретінде. Әдіснама зерттеудің тәсілдер жүйесі ретінде. Халықаралық 

қатынастарды зерттеудің әдістемесі жөніндегі жалпы түсінік. Әдіснама 

зерттеуді ұйымдастыру тәсілдері мен амалдар жүйесі, кешені немесе 

жиынтығы ретінде. Әдіс түсінігі. Зерттеу әдістерін топтау мәселесі. Әдістеме 

түсінігі. Зерттеу техникасы. 

 

Қазіргі заманғы әдіснаманың  теориялық негіздері 

Халықаралық қатынастар теориясы мен аймақтанудағы 

«автономдылық» мәселесі. Әлем аймақтарының дамуының негізгі 

мәселелеріне теориялық тұрғылар. Ғылыми зерттеудің үш деңгейі: жалпы 

теориялық, арнайы теориялар, эмпирикалық.  Аймақтық саясаттағы 

принциптер, құқық және мораль. Халықаралық қатынастардың негізгі 

теорияларының түсіндірмесіндегі адамгершілік критерийлері. «Табиғи 

құқық» доктринасы және жалпы адамзаттық құндылықтар мен идеалдар. 

Халықаралық құқықтың негізгі принциптері, олардың реттеушілік рөлінің 

өзіндік ерекшелігі. Халықаралық гуманитарлық құқық және оның 

нормалары.  

Аймақшылдықтың негізгі принциптері. Федерализм теориясы және 

мемлекеттің федеративтік құрылымының негізгі үлгілері. Субсидиарлық 

принциптері. ЕО-дағы бірлік және саналуандық принципі. 

Қазіргі кездегі аймақтар зерттеу нысаны ретінде 

Әлем аймақтары қоғамдық және саяси қатынастардың ерекше түрі 

ретінде және зерттеу пәні және зерттеу нысаны ретінде. Қазіргі халықаралық 
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қатынастардың аймақтық аспектілері ретінде. Қазіргі жаһандану үрдістері 

мен халықаралық қатынастардағы диверсификациясының ара қатынасы 

туралы түсінік. Аймақтардың халықаралық қатынастарының табиғатын 

айқындаудағы мәселелер мен қиындықтар.  

Нақты аймақтар мысалындағы «аймақ», «аймақшылдық», 

«халықаралық қатынастардың аймақтық ішкі жүйесі» түсініктері. Аймақтық 

және субаймақтық халықаралық жүйелердің ерекшеліктері: әр түрлі 

көзқарастардың сипаттамасы.  

Аймақтардың құрылымы мен ортасы. Аймақтар ортасының негізгі 

компоненттері.  

Халықаралық және қоғамішілік қатынастардың арасындағы шектің 

өтімділігін прогрестеуші өзара қатынастар эволюциясы. Аймақтық 

интеграциялық үрдістердің қазіргі кезеңдегі негізгі типтері. Аймақтық 

үрдістердің эволюциясының типологиясы, құрылымы, заңдылықтары.  

Курс мәселесі бойынша отандық және шетелдік басылымдар. 

 

Халықаралық қатынастардың аймақтық өлшемінің әдістемесі. 

Халықаралық қатынастар теориясындағы аймақтар мен аймақтық ішкі 

жүйелер. Аймақтық құрылымдар және аймақтық қатынастардық 

құрылымдану мәселесі. Аймақтық құрылымдар типтері. Аймақтану және 

аймақтандырылу. Түсініктерді анықтау және суб-пәндерді жіктеу. Аймақтану 

және аймақтық саясат әлемнің нақты аймақтары мысалында. 

 Аймақтың әлеуметтік-экономикалық кеңістік бірліктері, құрылымдық-

функционалдық ұйымдастырылуы және аймақтардың құрылымдық 

сипаттамалары. Аймақтық үрдістердің объективтік қалыптасу жағдайы. 

Кешенді аймақтану және кешенді елтану. Кешенді аймақтанулық 

сипаттамалардың құрылымы мен тірек элементтері.  

Халықаралық қатынастар жүйесіндегі аймақ орнының әдіснамалық 

өлшемі. Оның экономикалық, геосаяси, өркениеттік сипаттамаларының 

салыстырмалы талдауы. Аймақтық қатынастардың саяси және экономикалық 

бөліктерінің анықтамасы. 

 

Аймақтық үдерістерді зерттеуді ақпараттандыру. 

Ақпарат ғылыми қызметтің ерекше бір қоры ретінде. Тарихи өлшемді 

ақпараттандыру үдерісі. Гуманитарлық білім саласындағы ақпарат пен 

ақпараттық кеңістігінің алуан түрлілігі. Қолданбалы саяси зерттеулердің 

ақпаратпен қамтамасыз етілуі. Ақпараттық шынайылылылық мәселесі. 

Қолданбалы саяси жобаларды қамтамасыз етудегі ақпараттық 

технологиялардың рөлі. ИНТЕРНЕТ -  ақпараттық компьютерлік ғаламдық 

тор. Электрондық ресурстар: қарастырылып отырған мәселе бойынша 

ақпарат жинау мен іздеу әдістері 

Модернистік теориялар: идеализм мен неолиберализм. 

Идеализм мен неолиберализмнің негізгі өкілдері. Халықаралық 

қатынастардағы мемлекет рөлі. Абсолютті пайданы мейлінше көбейту 
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мемлекеттердің негізгі мақсаты ретінде. Халықаралық аренада акторлар 

санының өсуі және алуан түрлілігі. Халықаралық қатынастар анархиясын 

шектеушілер ретінде халықаралық институттардың ролі. Негізгі әлемдік 

үдеріс ретіндегі ынтымақтастықтың ықтималдығы мен қажеттілігі 

Халықаралық тәртіптер ынтымақтастық пен өзара байланыстың механизмі 

ретінде. Қауіпсіздік дилеммасының экономикалық өлшемі. Әлемнің өзара 

тәуелділігінің өсуі. Жаһандану. Ортақ мүдделер мен құндылықтардың 

халықаралық қауымдастық үшін маңыздылығы. Нарықтық механизмдер 

халықаралық қатынастарды реттеуші құрал ретінде. Халықаралық 

қатынастарды реттеуде құқық, халықаралық институттар мен этикалық 

нормалар рөлінің артуы.    

 

Модернистік теориялар: реализм мен неореализм 

Реализм мен неореализмнің негізгі өкілдері. Халықаралық ортаның 

анархиялылығы. Мемлекет халықаралық қатынастардың бірден-бір маңызды 

акторы ретінде. Мемлекеттер арасындағы өзара қатынастардың қақтығысты 

сипатта болуы. Ұлттық мүдделер мен ұлттық қауіпсіздіктің рөлі. Қауіпсіздік 

дилеммасы. Мемлекеттер мен олардың одақтастары әрекеттеріндегі 

«реалистік стратегия» түсінігі. Күш пен күштер тепе-теңдігі халықаралық 

қатынастардың негізгі реттеушісі ретінде. Мемлекеттер мен олардың 

одақтастарының сыртқы саясатының негізгі дәлелдері: қауіпсіздік, пайда, 

бедел. Мемлекеттік қауіпсіздіктің басымдылығы. Басқыншылық пен 

империализм идеясы. Мемлекеттер әрекеттеріндегі халықаралық жүйе мен 

оның құрылымдарының детерминдық рөлі. Құрылымдық шектеулерді 

нақтылау. Халықаралық саясат үшін моральдық қағидалар мен халықаралық 

құқықтың маңыздылығын  сынау.  

 

Модернистік теориялар: марксизм мен неомарксизм 

Марксизм мен неомарксизмнің негізгі өкілдері. ХҚ-ң анархиялылығы 

және алпауыт державалардың рөлі. «Әлем-жүйесі» («әлем-экономикасы») 

түсінігі. «Әлем-жүйесінің» қақтығыстық сипаты, оның алпауыт елдердің 

мақсатты көздеулі стратегиясымен шарттасуы . «Әлем-жүйесінің» 

орталықтар мен периферия арасында ресурстарды әділетсіз бөлу мәселесі. 

Өзара тәуелділіктің симметриялы еместігінің өсуі, «әлем-жүйесінің» 

орталығы пен периферия арасындағы күресі. «Солтүстік-Оңтүстік» мәселесі. 

«Мемлекеттер (аймақтар) - таптар» күресі халықаралық қатынастарды негізгі 

реттеуші құрал ретінде. Әлемдік экономиканы айқындаушы ролі.  

 

Постмодернистік теориялар: феминизм, сыни теория, 

конструктивизм 

Феминизм теориясындағы бағыттар. Қауіпсіздік зерттеулеріндегі 

феминизмнің саяси реализмнен ерекшелігі. Феминизмнің негізгі қағидасы. 

Постмодернистік теориялардағы бірегейлік мәселелер.  
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Сыни теорияның негізгі қағидасы, оның ерекшелігі, классикалық 

модернистік парадигмалардан айырмашылығы. Сыни теория түсініктемесі. 

Теория қоғамның бір бөлігі ретінде. Білімдер мен ұғымдар интерсубъективті 

құрылым ретінде. Жалпы эмансипация түсінігі.  

«Әлеуметтік шындықты құрау». Конструктивизмнің негізгі идеялары, 

теорияның өкілдері. Соғыс пен бейбітшілікті зерттеудің Копенгаген мектебі. 

Конструктивизмді талдау бірліктері. Аймақтық зерттеулердегі 

постмодернистік теориялардың тиімділігі/шектеулілігі.  

   

Зерттеу мәселесін таңдау. Теория тұжырымдамасы. Ғылыми 

болжам жасау. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері. Зерттеу 

бағдарламасын жасау. 

Зерттеу мәселесін таңдау. Зерттеу тақырыбының тұжырымдамасы. 

Теорияны құрастыру логикасы және оның негізгі талаптары. Қолданыстағы 

ұғымдарға деген талаптар. Ғылыми болжам түсінігі. Ғылыми болжам түрлері. 

Ғылыми болжам бөліктері. Ғылыми болжамды тексеру: әдістері мен 

мәселелері. Ғылыми болжамның жетілдірілуі.       

Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері. Зерттеу мақсаттарын 

тұжырымдау талаптары. Зерттеу міндеттерін тұжырымдау, оның зерттеу 

мақсаты мен тақырыбына байланысы. Зерттеу құрылымын жасау. Зерттеу 

бағдарламасы. Зерттеу бағдарламасының құрамдас бөліктері.Зерттеу 

жоспары мен бюджетін жасау. Зерттеу нәтижелерін талдау. 

 

Секторлық-деңгейлік талдау және оның халықаралық және 

аймақтық жағдайлар мен үдерістерді зерттеудегі қолданысы 

  Халықаралық қатынастар теориясында «талдау деңгейі мәселесінің» 

пайда болуы. «Талдау деңгейі» түсінігі. Талдау деңгейінің кеңістіктік 

түсінігі. Талдау деңгейінің эпистемиологиялық түсінігі. Талдау деңгейі 

анықтамасының белгілері. Халықаралық үдерістерді 3 деңгей бойынша 

талдаудың концепцияларын жасақтауда М.Каплан, К.Уолц пен Дж.Сингердің 

үлесі. Индивид, элемент және жүйе халықаралық қатынастарды талдаудың 

деңгейлері ретінде. Зерттеуде талдау деңгейлерін қолданудың тиімділігі 

туралы таластар. Құрылым мен элементтің арақатынасы.  

   

Контент-талдау. Ивент-талдау 

Контент-талдау түсінігі. Контент-талдауды қолдану аясы. Саяси 

жағдайлар мен үдерістерге қолданбалы зерттеулер жүргізгенде контент-

талдауды қолданудың мәнісі. Сыртқы саясаттағы субьектілердің мақсатын 

анықтауға бағытталған контент-талдауды жүргізудің ерекшеліктері. Контент-

талдау түрлері. Мазмұнды контент-талдау. Құрылымды контент-талдау. 

Сараптаманың бірлігін анықтау. Мәтіндік массив бірліктерін кодтау мен 

квантификациялау. Зерттеу нәтижелерін тұжырымдау және таныстыру. 

Контент сараптаманы қолданудағы құндылықтар мен кемшіліктер.  
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Ивент-талдау түсінігі. Ивент-талдаудың қолдану аясы. Саяси 

қатынастар субьектілерінің мінез құлқындағы әмбебап заңдылықтарын 

анықтау талпыныстары. Саяси және халықаралық жағдайлар мен 

үдерістердің дамуын бақылауда қолданылатын ивент сараптаманың түрлері. 

Бағытталған және бағытталмаған ивент-талдау. Ақпараттық мағлұмат банкін 

құру. Ивент-талдау процедурасын қолданудағы негізгі кезеңдер. Бақылау 

бірлігін анықтау және олардың кодталуы. Сұрыптау жүйесін құру. Зерттеу 

нәтижелерін тұжырымдау және таныстыру. Ивент-талдауды қолданудағы 

құндылықтар мен кемшіліктер.  

 

Халықаралық және аймақтық удерістерді зерттеудегі 

сараптамалық бағалау 

Ішкі және сыртқы саяси тәжірибедегі эксперттік қорытындылырдың 

ролі. Сараптамалық бағалау әдістемесін қолданудағы құндылықтар мен 

кемшіліктер. Жеке және ұжымдық экспертиза. Эксперттік бағалау негізіндегі 

зерттеулердің жүргізілу процедурасы. Эксперттерді таңдау ережелері мен 

олардың жұмыс істеу ережелері. Зерттелмек жағдай мен үдерістің даулы 

графын құру (мақсаттар талы). «Ой шабуылы» мен «Дельфи әдісі» әдістері 

жөнінде жалпы түсінік. Осы әдістердің орындалу талаптары мен рәсімделуі. 

Қорытынды құжатты даярлау. Саяси тәжірибедегі ұжымдық сараптаманың 

ерекше түрі ретіндегі сараптамалық кеңес. Қорытынды құжатты жасау. 

 

SWOT талдау. Дискурсті  талдау. Когнитивті карталау. 

SWOT талдау түсінігі факторлар сараптамасы әдісі ретінде. SWOT 

талдауының қолдану тәсілдері мен айласы. Жағдайдың өрлеуіндегі мықты 

және нашар факторлардың сараптамасы. Жағдайдың өрлеуіндегі 

мүмкіндіктер мен қатерлердің сараптамасы. Халықаралық қатынастарды 

зерттеудегі SWOT сараптаманың қолданылуы.  

«Дискурс» ұғымы. Дискурстің өзара тығыз байланысты 3 аспектісі. 

Дискурсті талдаудың мақсаты,  қауіпсіздік мәселелерін зерттеудегі тиімділігі. 

Ашық мәтіндермен жұмыс. Мәтіндерді жіктеу. Дискурсті тәжірибе. 

Дискурсті қоғамдық құрылыс, оның құрамдас бөлігі. Кодтар және дискурсті 

қоғамдық құрылыстың құрылымы. Айтылатын ойдың мәні. М.Фуко және 

оның археология тәсілі дискурсті қоғамдық құрылысты зерттеудің тиімді 

тәсілі ретінде. «Секьюритизация» түсінігі. Секьюритизацияның құрамдас 

бөліктері. Десекьюритизация. Саясаттандырылмаған, саясаттандырылған 

және  секьюритендірілген (қауіпсіздендірілген). 

Когнитивті карталау түсінігі. Сызба(карта) түсінігі. Ішкі және сыртқы 

саяси тәжірибедегі субьективті психологиялық  жағдайлар. Когнитивті 

карталауды қолдану аясы. Когнитивті карталаудың негізгі түсініктері және 

қолдану процедурасы. Ақпараттық негізін құрудың ерекшеліктері: 

мінездемесі, алдын ала өңдеу. Саяси қызметкерлердің жолдауларының 

мазмұнында маңызды тұстарын көрсету. Осы жолдаулардың мазмұнындағы 

маңызды тұстардың арасындағы байланыстың себеп салдарын анықтау. 
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Когнитивті карталарда маңызды тұстар мен өзара байланыстың графикалық 

көрсетілуі. Когнитивті карталарды сараптау. Когнитивті карталау 

нәтижелерін мазмұнды таныстыру. Когнитивті карталауды қолданудағы 

құндылықтар мен кемшіліктер. 

 

Ғылыми зерттеу жұмысын жазудағы әдістемелік мәселелер 

Зерттелетін мәселенің тарихнамасын құру. Мәселелерді шешу, «алға 

қойылған және шешілмеген мәселелер». Деректер іздеу. Арнайы 

әдебиеттерді оқу тәсілі, тарихнамалық кестелерді толтыру. Болжамдар жасау 

және олардың тексерілуі. Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар. Болжам, 

міндеттің және қорытындының өзара байланысы. 

Кіріспенің құрылымы: оны жазуда қойылатын талаптар.Кіріспе жазуда 

қойылатын әдістемелік талаптар. Кіріспенің құрылымы. Мәселенің қойылуы. 

Зерттеудің мақсаты мен міндетін жазуға қойылатын талаптар. Зерттеу 

тақырыбының өзектілігі, оның негіздемесі. Тарихнамалық шолу. Деректік 

шолу. Зерттеудің теориялық-әдістемелік негізінің  сипаттамасы. Қорғауға 

ұсынылатын тұжырымдар. 

Деректер мен  әдебиеттерді талдау.Құжаттық деректер түсінігі. 

Деректер түрі. Жеке құжаттар. Ресми және ресми емес құжаттар. Құжаттық 

ақпараттық шынайылык мәселесі. Құжаттардың ішкі және сыртқы 

сараптамасы. Деректердің және тарихнамалық зерттеу негізін анықтау. 

Библиографияны құру ережелері және әдістемелері. 

Ғылыми-анықтамалық аппаратты рәсімдеу.Ғылыми-анықтамалық 

аппаратты рәсімдеу ғылыми-зерттеу жұмысының бөлігі сияқты. Мақалаға, 

кітапқа, мақалалар жинағына,  мерзімді басылымға сілтемені рәсімдеу. 

Ескертулерді рәсімдеу. Қолданылған деректер мен әдебиеттер тізімін 

рәсімдеу. Кестені, қосымшаны рәсімдеу. 

     

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Постмодернистік теориялардағы біркелкілік мәселесі 

2. Сын теориясының негізгі қагидалары, оның ерекшелігі, 

модернистік парадигмалардан айырмашылығы 

3. Халықаралық және аймақтық жағдайлар мен үрдістерді жүйелік 

әдіс арқылы зерттеу 

4. Ақпараттық технологиялардың қолданбалы саяси жобаларды 

қамтамасыз етудегі рөлі 

5. Зерттеу құрылымының дайындалуы 

6. Халықаралық жүйелерді зерттеудегі негізгі тәсілдер: дәстүрлі-

тарихи, тарихи-әлеуметтік, аралас, құрылымды, функционалды 

7. Конент-талдау түрлері 

8. Құрылымдық контент-талдау 

9. Ивент-талдауды қолданудың негізгі кезеңдері 
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ТІЗІМІНІҢ ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық қатынастар теориясын жіктеу мәселесі 

2. Неореализм, неолиберализм және неомарксизм: салыстырмалы 

талдау деңгейі мен белгілері 

3. Аймақтық үдерістерді зерттеудегі жүйелік тәсілі 

4. Зерттеу тәсілдерінің типологиясы 

5. Операциялық- қолданбалы әдістер: жағдайға талдау жасау, 

мазмұнына талдау жасау, іс -әрекеттерін талдау  нұсқасы 

6. Саяси жағдайлар мен үрдістерді дамытудағы ивент- талдау 

түрлері  

7. Аймақтық үрдістерді зерттеудегі сараптамалық бағалар 

8. Құжаттық деректер: түрлері және талдау 

9. Ғылыми- анықтамалық аппараттардың безендірілуі( сілтемелер, 

ескертулер, пайдаланылған әдебиеттер тізімі) 

10. Аймақтық үдерістерді зерттеудегі деңгей-секторлық талдауды 

колдану әдістемесі 

11.  Аймақтық үдерістерді зерттеудегі жүйелі әдісті қолдану 

әдістемесі 

12. Контент-талдау қолдану техникасы 

13. Ивент-талдау қолдану техникасы 

14. Эксперттік әдісті қолдану техникасы 
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APRSMOTPP 5301 – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ В 

СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Мовкебаева Г.А. – доктор исторических наук, профессор кафедры 

Международных отношений и мировой экономики 

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

Международных отношений и мировой экономики 

 

Рецензенты: 

Султанов Б.К. – доктор исторических наук, профессор, Казахстанско-

немецкий университет 

Бюжеева Б.З. – кандидат исторических наук, доцент, Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Актуальные проблемы регионов в системе 

международных отношений: теоретический и практический подходы»  

представляет собой обязательный компонент профилирующих дисциплин 

для магистрантов специальности «Регионоведение». 

Для эффективного усвоения дисциплины необходимы теоретические и 

практические знания по следующими концептуально связанными с данной 

дисциплиной предметами: «Современные проблемы регионов в системе 

международных отношений», «Региональные конфликты и методы их 

урегулирования», «Теории международных отношений», «Методологические 

основы исследования в регионоведении» и др.  

В результате изучения дисциплины  магистрант должен: 

иметь представление об актуальных теоретических вопросах междуна-

родного регионоведения и практических проблемах регионов в 

международно-политическом контексте;  

знать: политические теории регионалистики и международных 

отношений; механизмы функционирования и основную проблематику 

современных вопросов международных отношений в региональном разрезе; 

общие закономерности функционирования региональных подсистем 

международных отношений; 

уметь: интерпретировать и давать обоснованную оценку различным 

научным трактовкам региональных событий, явлений и концепций в 

национальном, межрегиональном и глобальном контекстах, адекватно 
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применять теоретические понятия при анализе практических 

внешнеполитических действий; прогнозировать и моделировать 

политические ситуации; 

иметь навыки: организации и реализации исследовательского 

процесса; методами и техниками экономических, исторических, 

политологических и международно-политических исследований; 

самостоятельного приобретения и использования в научной и практической 

деятельности новейших теоретических, методических и технологических 

достижений отечественной и зарубежной науки; 

быть компетентным в вопросах логики и перспектив развития 

регионов в международно-политическом контексте. 

Содержание обучения, формирование компетенций определяется, глав-

ным образом, предметной областью деятельности. Учитывается приоритет-

ность регионов и стран, специфика процессов глобализации и интеграции, 

международного бизнеса, структура спроса на регионоведов-

международников.  

Пререквизиты: Глобальные и региональные процессы в современном 

мире. 

Постреквизиты: Методологические основы исследований 

регионоведения, ШОС как фактортрегиональной безопасности. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Введение.  

2 Структурно-функциональная организация региона и структурные 

характеристики регионов. Системный и уровнево-секторальный 

анализ региональных процессов 

3 Регионоведение и регионалистика 

4 Новые тренды современного мира и региональные проблемы меж-

дународных отношений. Периферийные зоны в системе междуна-

родных отношений и их активизация 

5 Регионы и региональные подсистемы в системе международных от-

ношений 

6 Место и роль подсистемы АТР и Восточной Азии в современных 

международных отношениях 

7 Подсистема международных отношени в Южной Азии и на Среднем 

Востоке: основные характеристики, факторы развития, участники. 

8 Ближневосточная подсистема международных отношений. Внешняя 

политика на Ближнем Востоке 

9 Европейская подсистема международных отношений в ХIХ в.: 

основные параметры и процессы 

10 Латинская Америка в международных отношениях 

11 Африка в международных отношениях 
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12 Международные отношения на постсоветском пространстве. Цен-

тральная Азия 

13 Проблема национально-культурной идентичности в рамках региона 

14 Интеграционные региональные процессы и их специфика. Субреги-

онализация 

15 Проблемы обеспечения безопасности. Региональные  конфликты и их 

особенности на современном этапе 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «Актуальные проблемы регионов в системе 

международных отношений: теоретический и практический подходы» 

является профилирующим для магистрантов, обучающихся по специальности 

«Регионоведение». Предметом и объектом курса является анализ 

соотношения и взаимовлияния процессов глобализации и регионализации, 

выявление различий геополитической, экономической и культурной 

регионализации по функциональным признакам.  

Цель курса:  

- дать магистрантам – регионоведам адекватное представление об 

актуальных проблемах методологии и теории, применяемых в современном 

комп-лексном регионоведении;  

- углубить понимание системы международных отношений и регио-

нальных подсистем, статуса и роли регионов в глобализирующемся мире;  

Для достижения обозначенных целей в рамках курса реализуются 

следующие задачи:  

- подготовить специалистов, соответствующих концептуальному и 

методологическому уровням мировой науки, уровню макрообобщений и/или 

сравнительных исследований;  

- сформировать у магистрантов научное представление о развитии 

геополитических и геоэкономических процессов в различных регионах мира; 

- подготовить их к применению полученных знаний и навыков для 

осмысления региональных и глобальных процессов и конкретного 

регионоведческого анализа.  

Глокализация, глобализация и локализация. Влияние процесса 

глобализации на трансформацию системы международных отношений.  

Глобальная трансформация системы международных экономических 

отношений. Глобализация, регионализация и региональная интеграция.  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Структурно-функциональная организация региона и структурные 

характеристики регионов. Системный и уровнево-секторальный анализ 

региональных процессов 
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Современные подходы к роли международных регионов в системе 

международных отношений. Региональные измерения международных 

отношений. Понятие «международный регион». Проблемы типологизации 

регионов. Основные направления системного подхода в международных 

отношениях. Методы регионального анализа. Кроссрегиональные сравнения. 

Теории и концепции, рассматривающие  международные отношения на 

макрорегиональном, страноведческом и субрегиональном уровнях 

(геополитические, социологические,  политэкономические и географические 

теории и концепции). Теория многополярного мирового порядка. Теория 

«зон жизненных интересов». Теория мировых систем.  Модели Кондратьева - 

Валлерстайна. теория неравновесного развития. Геоэкономическая теория 

Север - Юг. Концепция полицентризма (геополитических регионов) и 

баланса геостратегических сил. Анализ экономических теорий 

международной региональной интеграции. 

 

Регионоведение и регионалистика 

Регионалистика как область знания и сфера человеческой 

деятельности. Соотношения регионалистики и регионоведения. 

Регионоведческие дисциплины, их функции и значимость в решении 

проблем современного мирового сообщества. Экономическое, этно-

культурологическое, историко-политологическое, ландшафтно-

экологическое, военно-политическое направления регионоведения: объекты, 

задачи, методологическая база и методы исследований. 

Комплексная, проблемная, геоструктурная, страноведческая 

парадигмы. Теоретико-методологические основы проблемного и эколого-

экономического  подходов к регионоведческим исследованиям. Теоретико-

методологические основы регионоведческого подхода к разработке стратегий 

регионального развития и к пространственному планированию. 

 

Новые тренды современного мира и региональные проблемы 

международных отношений. Периферийные зоны в системе 

международных отношений и их активизация 

Регионализация, регионность и регионализм Регионализация - 

объективный процесс современных международных отношений. 

Особенности  процесса регионализации. Эволюция региона и региональных 

макропроцессов.  

Регионализм. «Интегративный»/«ассоциативный» регионализм и  

диссоциативный регионализм. «Открытый регионализм» и «Закрытый 

регионализм». Влияние трансформационных макропроцессов, происходящих 

в региональных подсистемах МО на их место и роль в мировой 

политической, экономической сферах, а также на геополитические рамки 

регионов.  

Политическая и экономическая составляющие региональных 

отношений. Основные характеристики «удельного веса региона» 
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(экономические, финансово-валютные, социальные, политические, научные, 

культурные). 

Региональная политика. Формирование нового миропорядка на началах 

реального полицентризма. Гегемоны и лидеры в международных 

отношениях. Усиление поляризации мирового геополитического и 

геоэкономического пространства. Региональные геостратегические и 

геоэкономические треугольники. Регионы и комплексы региональных и 

двусторонних отношений. Центральные и периферийные подсистемы 

международных отношений. Цивилизации и региональные подсистемы.  

Восток - Запад: конфликт или взаимодействие. Дихотомии: центр-пери-

ферия. Запад-Восток, Север-Юг. Макрорегиональные группировки. 

Региональные группировки - военно-политические и экономические 

объединения (блоки) стран.  

Новая пространственная конфигурация мировой экономики. 

Формирование трех мировых полюсов (макрорегионов) экономического и 

технологического развития - Североамериканский (НАФТА), 

Западноевропейский (ЕС) и Азиатско-Тихоокеанский.   

Особенности формирования идеологии регионов. Четыре типа макро-

регионализма: атлантический (западный), европейский, американский и 

восточный. 

 

Регионы и региональные подсистемы в системе международных 

отношений 

Система международных отношений и региональные подсистемы. 

Типы международных систем. Регионы и региональные подсистемы, 

критерии их вычленения. Региональные структуры и проблема 

структурированности региональных отношений. Структура и основные 

элементы комплексных регионоведческих характеристик.  

Место региона в системе международных отношений, его 

экономические, геополитические, цивилизационные характеристики.  

 

Место и роль подсистемы АТР и Восточной Азии в современных 

международных отношениях 

Принципы и правила взаимодействия государств АТР. Активизация 

роли Китая и Японии в международных отношениях в Азиатско-

тихоокеанском регионе (АТР) в начале XXI в. Новые подходы 

администрации США в отношении региональных проблем АТР.  

Восточная Азия в новых геополитических реалиях начала XXI века. 

Фактор энергетической безопасности в геополитике региона.  

Уровень автономности и взаимозависимость внутрирегиональных 

центров силы (Китай, Тайвань, Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Индонезия).  
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Подсистема международных отношений в Южной Азии и на 

Среднем Востоке: основные характеристики, факторы развития, 

участники 

Роль средневосточного региона в современной мировой 

геополитической конфигурации. Роль региональной организации - 

Багдадского пакта (СЕНТО) – в региональной подсистеме отношений. 

Доминирующая роль республики Индии в региональной подсистеме 

международных отношений. Антагонизм Индии и Пакистана как один из 

структурообразующих элементов подсистемы.  

Геостратегическая значимость Ирана. Влияние Ирана на политические 

процессы в регионе. Ядерная программа Ирана. «Перезагрузка» американо-

иранских отношений. 

 

Ближневосточная подсистема международных отношений. 

Внешняя политика на Ближнем Востоке 

Место и роль Ближневосточной подсистемы в современных 

международных отношениях. Влияние нефтяного фактора на характер 

взаимоотношений Ближнего Востока с внешним миром.  

Субрегиональная подсистема стран Персидского залива. Особенности 

арабского мира и формирование идеи «арабского единства». Совет 

сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). 

Социально-политические особенности, цели, роль и перспективы ССАГПЗ. 

Союз Арабского Магриба (САМ) - субрегиональное политико-экономическое 

объединение. Общая позиция САМ по важнейшим региональным проблемам.  

«Арабская весна». Позиция региональных организаций и отдельных 

стран в отношении «арабской весны». Значение внешнего фактора в развитии 

событий. Сирийский кризис. 

 

Европейская подсистема международных отношений в ХХI веке: 

основные параметры и процессы. 

Расширение Евросоюза: механизмы, результаты и перспективы. 

Европейская политика соседства. Средиземноморская политика ЕС. 

Миграционный кризис в Европе. ЕС и Латинская Америка. ЕС и Китай. 

Европа и Россия. Программа «Восточное партнерство». ЕС на новом этапе 

европейской интеграции: проблемы и перспективы. Brexit.   

Внешнеполитическая доктрина Европейского Союза. Механизм 

принятия внешнеполитических решений в ЕС. Внешнеполитические 

инициативы ЕС на рубеж XX и XXI вв. 

  

Латинская Америка в международных отношениях 

Международные отношения в Латинской Америке в 2000-е годы: 

основные характеристики, факторы развития, участники. Специфические 

интересы стран Латинской Америки. Проблемы сотрудничества и 

безопасности (группа Рио, деятельности межамериканская система 
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безопасности). Влияние исторических связей на современные 

международные отношения в условиях глобализации. Интересы и роль 

Испании во взаимоотношениях Латинской Америки со странами АТР. 

Отношения с ЕС. Основные этапы взаимоотношений с США. Россия и 

Латинская Америка. КНР и государства Латинской Америки. Формирование 

единого торгово-экономического и инвестиционного пространства в 

Западном полушарии.  

 

Африка в международных отношениях 

Африка как региональная подсистема международных отношений. 

Проблемы регрессирующего развития. Основные характеристики 

международных отношений в Африке в ХХ1 в. Формирование новых 

региональных центров силы.  

Современная роль Африканского Союза  и субрегиональных 

организаций. Отношения африканских государств с промышленно 

развитыми странами мира. Причины и последствия ослабления интереса 

промышленно развитых государств к Африке. Межафриканские отношения 

на современном этапе.   

«Арабская весна» в странах Магриба в международно-политическом и 

региональном контекстах. 

 

Международные отношения на постсоветском пространстве.  

Центральная Азия 

Взаимодействие государств СНГ в сфере обороны и безопасности: 

основные документы и их реализация. Феномен «многоформатной и 

разноскоростной интеграции». Международно-правовые механизмы, 

мировой опыт и постоветские реалии. 

Региональные организации на постсоветском пространстве. 

Центральная Азия как субрегиональная подсистема международных 

отношений. Внешнеполитические приоритеты развития государств 

Центральной Азии в начале XXI  века. Роль внешних сил в Центральной 

Азии.  

Включение центральноазиатских стран в международные, 

региональные и субрегиональные структуры экономического, финансового и 

военно-политического взаимодействия. Перспективные стратегии 

интеграции государств Центральной Азии в мировое глобальное 

пространство. Проблема прикаспийских государств, транспорта, 

альтернативных транспортных путей. Мировые энергоресурсы и будущее 

государств Центральной Азии.  

 

Проблема национально-культурной идентичности в рамках 

региона 

«Национально-культурная идентичность», «этническая идентичность» 

и «этничность»: определение понятий.  Проявление национально-культурной 
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идентичности в полиэтничном регионе. Уровни идентичности. Влияние элит 

на процесс формирования идентичности. Региональная идентичность как 

фактор социального и экономического развития и элемент политического 

управления. Национально-культурная идентичность в контексте 

глобализации. Этническое самосознание. Этнокультура и национальное 

самосознание. Феномены «конгломератной культуры» и «транснациональной 

нации». Этнокультурная коммуникация.  

 

Интеграционные региональные процессы и их специфика. 

Субрегионализация 

Факторы активизации процесса региональной интеграции.  Тенденции 

региональной интеграции. Принципы региональной интеграции. 

Политические выгоды региональной интеграции. Возможные отрицательные 

последствия интеграции.   

Региональные межгосударственные интеграционные союзы. Новые 

формы межгосударственной региональной интеграции в условиях 

глобализации. Преференциальный протекционизм и международные 

(мультимодальные) транспортные коридоры. Геоэкономическая стратегия 

государства. Транснационализация экономики. 

Специфика интеграционных процессов в ЮВА. Политическая 

интеграция и безопасность в ЮВА. Процессы экономической интеграции в 

ЮВА. АСЕАН в АТР и ЮВА.  Интеграционные процессы в странах Магриба 

в конце XX века - начале XXI века. Интеграционные процессы на 

Американском континенте: НАФТА, МЕРКОСУР. Региональная интеграция: 

ОАГ, ЛАЭС, ЛАИ.  

Интеграционные процессы в СНГ. Интеграционные процессы в 

Центральной Азии.  

 

Проблемы обеспечения безопасности. Региональные  конфликты и 

их особенности на современном этапе 

Национальная, региональная и глобальная безопасность. Проблемы 

двусторонние, многосторонние, региональные, специальные, глобальные. 

Соотношение между национальными, региональными и глобальными 

проблемами. Глобальные, внерегиональные и внутрирегиональные вызовы  и 

угрозы. Рост «новых угроз» и новые проявления «старых угроз». Разница в 

структуре угроз для высокоразвитых и развивающихся стран. Роль 

традиционных и нетрадиционных субъектов международных отношений в 

нейтрализации «новых угроз», государство, международные организации, 

ТНК, НПО и др. Формирование региональных режимов безопасности.  

США, Европа и атлантическая безопасность. 

Стратегическая безопасность АТР. Оценка относительного потенциала 

различных угроз безопасности. Сценарии развития обстановки в тайваньском 

проливе. Положение на Корейском полуострове. Риски распространения 
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ядерного оружия. Деятельность международных террористических 

организаций в АТР. Проблема морского пиратства в АТР.   

Ядерный фактор в Южной Азии. 

Проблема Афганистана: этапы развития ситуации, воздействие на 

сопредельные государства, возможность мирного урегулирования. Проблема 

– 2014.    

Фактор ОМУ на БСВ. 

Основные вызовы безопасности в регионе Центральной Азии 

(экстремизм, исламский радикализм, наркотрафик, нелегальная миграция и 

др.). 

Глобальные и региональные конфликты и кризисы. Региональные 

территориальные споры и глобальная безопасность. Механизмы 

возникновения, развития и урегулирования конфликтных ситуаций на 

этнической почве. Причины межэтнических противоречий в различных 

регионах планеты, роль государственных, международных, традиционных 

институтов, а также институтов гражданского общества в сфере 

стимулирования или урегулирования конфликтов.  

Значение этнополитического статуса того или иного народа с точки 

зрения его конфликтного потенциала. Методики определения уровня 

этнического риска.  

Конфликтность в Африке и усилия международного сообщества в 

сфере миротворчества. 

Конфликтность постсоветского пространства. Проблема 

урегулирования конфликтов. Миротворчество в СНГ. 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Регионализм, этничность и территориальность. 

2. Проблема регионального лидерства.  

3. Подсистема международных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в 1990-2000 -е годы: основные характеристики, 

факторы развития, участники.  

4. АСЕАН: роль и перспективы в системе международных 

отношений. 

5. Подсистема международных отношений в Южной Азии в кон. 

ХХ – нач. ХХ1 в.: основные характеристики, факторы развития, участники.  

6. Регион Большая Центральная Азия в современных 

международных отношениях. 

7. Проблема Афганистана: этапы развития ситуации, воздействие на 

сопредельные государства, возможность мирного урегулирования.  

8. СНГ: проблемы и перспективы. 

9. Региональные организации на постсоветском пространстве. 



44 

 

10. Подсистема МО на Ближнем и Среднем Востоке в ХХ1 в.: 

основные характеристики, факторы развития, участники. Проблема 

политического ислама и исламского экстремизма.  

11. Интеграционные процессы в арабском мире. Региональные 

организации исламского мира и арабского востока. 

12. Африка в современных международных отношениях. Проблемы 

«панафриканизма» и региональной интеграции. 

13. Внешнеполитическая доктрина Европейского Союза. Механизм 

принятия внешнеполитических решений в ЕС. 

14. Международное значение распада колониальных империй 

европейских стран. Европа в системе отношений «Север» - «Юг». 

15. Международные отношения в Латинской Америке в 1990 — 

2000-е годы: основные характеристики, факторы развития, участники.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Место и роль США в современном мире. Основные направления 

и приоритеты внешней политики США.  

2. Европейская подсистема международных отношений в ХХ1 в.: 

основные параметры и процессы.  

3. Эволюция места и роли НАТО в европейской подсистеме в начале 

ХХ1 в. Расширение НАТО на Восток.  

4. Россия в современной мировой системе: угрозы и вызовы, 

региональные и глобальные приоритеты. 

5. Подсистема международных отношений в Азиатско-

Тихоокеанском регионе в ХХ1 в.: основные характеристики, факторы 

развития, участники.  

6. Китайская Народная Республика: новая роль в регионе и в мире в 

ХХ1 в. 

7. Интеграционный потенциал стран Латинской Америки. 

8. Ирредентистские движения: перспективы изменения 

политической карты мира. 

9. Сепаратизм: форма обретения этнической идентичности или 

фактор региональной дестабилизации? 

10. Глобализация культуры и формирование новой этики через 

призму национально-культурной идентичности. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Типы международных систем и законы их трансформирования и 

безопасности. 
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2. Система международных отношений, регионализм, региональная 

политика: основные теоретические положения. 

3. Особенности формирования современных геоэкономических 

регионов. 

4. Проблема «европейской идентичности» и становление 

европейской нации. 

5. Перспективы экономического сотрудничества на постсоветском 

пространст-ве. 

6. Соотношение сил в регионе и региональные режимы 

безопасности. 

7. Организация африканского единства (ОАЕ) и Африканский Союз 

(АС): сравнительная характеристика. 

8. Феномен выхода субнациональных единиц через призму проблем 

регионализма, национализма и деформирования системы международных 

отношений в современном мире   

9. Этнополитические процессы в современном мире в условиях 

развития глобализации и интенсификации миграционных потоков. 

10. Оценка уровня этнического риска в этноконтактных зонах. 

11. Стратегическая безопасность АТР. 

12. Сравнительно-типологический анализ интеграционных процессов 

в Восточном и Западном полушариях.  

13. Сравнительная характеристика региональных режимов 

безопасности на примере Евро-Атлантического и Азиатско-Тихоокеанского 

регионов. 

14. Сравнительная характеристика региональных вызовов 

безопасности на примере Большой Центральной Азии и региона Латинской 

Америки. 

15. Глобальные режимы ядерной и химической безопасности: анализ 

эффективности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Методологические основы исследований в 

регионоведении» является теоретико-прикладным, так как предоставляет 

магистрантам теоретические знания по основным теориям и парадигмам 

международных отношений и способствует развитию навыков 

теоретизирования и умения проводить научное исследование. Данная  

дисциплина выступает как синтез по отношению к различным курсам, 

изученным магистрантами ранее, развивая у них навыки использования 

различных методов, методик и техник исследования.  

В рамках курса магистранты будут ознакомлены с широким спектром 

междисциплинарного научного инструментария, применяемого в 

современных политологических исследованиях, оценках и прогнозировании 

политических, в том числе внешнеполитических процессов. В этой связи 

раскрываются ключевые понятия, связанные с методическим обеспечением 

политологических исследований, изучаются базовые приемы обработки 

эмпирической информации и использования различных методов 

исследования.  

Для этого магистранты должны: 

знать:  

- понятийный аппарат, связанный с методическим обеспечением 

прикладных исследований;  

- основные парадигмы МО, школы и подходы к анализу 

международных и региональных процессов; 
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- основные методы, методики и техники исследования региональных 

процессов;  

уметь:  

- определять тему, цель и задачи исследования, разрабатывать 

программу исследования; 

- уметь применять теории, концепции и теоретические подходы к 

анализу современных региональных процессов; 

- собирать, обрабатывать и анализировать эмпирическую информацию 

по исследуемой проблематике; 

- проводить сравнительный анализ региональных процессов, выделяя 

общее и особенное 

- применять основные приемы моделирования политических ситуаций 

и процессов 

Пререквизиты: Актуальные проблемы регионов в системе 

международных отношений: теоретические и практические подходы. 

Постреквизиты: Региональная система безопасности в Центральной 

Азии: формирование, развитие и перспективы, Теоретико-методологический 

анализ безопасности Центральной Азии. 

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Введение в методологию региональных исследований 

2 Теоретические основы современной методологии 

3 Современные регионы как объект изучения 

4 Методика регионального измерения международных отношений 

5 Специфика исследования международных и региональных ситуаций и 

процессов в системе гуманитарного знания 

6 Информационное обеспечение исследований региональных процессов 

7 Модернистские теории: идеализм и неолиберализм 

8 Модернистские теории: реализм и неореализм 

9 Модернистские теории: марксизм и неомарксизм 

10 Сравнительный анализ основных модернистских теорий международных 

отношений 

11 Постмодернистские теории: феминизм, критическая теория, 

конструктивизм 

12 Выбор проблемы исследования. Формулировка теории. 

Гипотезотворчество. Цели и задачи исследования. Разработка 

программы исследования 

13 Уровнево-секторальный анализ и его применение в исследовании 

международных и региональных ситуаций и процесс 

14 Контент-анализ. Ивент-анализ  

15 Экспертные оценки в исследованиях международных и региональных 

процессов 
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16 SWOT анализ. Дискурсивный анализ. Когнитивное картирование 

17 Методические вопросы написания научного исследования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «Методологические основы исследований в 

регионоведении» является прикладной дисциплиной и направлена на 

развитие у магистрантов навыков использования методов, методик и техник 

исследования для анализа политических, в том числе и внешнеполитических 

процессов. Магистранты изучат базовые приемы обработки эмпирической 

информации и использования различных методов исследования. 

Целью курса является формирование у магистрантов навыков анализа 

международных и региональных процессов с использованием теоретических 

знаний и навыков, приобретенных в рамках изучения дисциплины. 

Основными задачами курса являются:  

- формирование представлений об основных понятиях, связанных с 

методическим обеспечением прикладных исследований;  

- ознакомление магистрантов с различными методологическими 

школами и подходами к анализу международных и региональных процессов; 

- ознакомление магистрантов с основными методами, методиками и 

техниками исследования региональных процессов;  

- развитие навыков теоретизирования и самостоятельного анализа 

современных региональных процессов.  

- . 

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

-  

Введение в методологию региональных исследований. 

Предмет курса, его актуальность. Общая характеристика и основные 

проблемы курса. Понятие методологии. Методология как мировоззрение 

исследователя, Методология, как система методов исследования. Общее 

представление о методологии исследований международных отношений. 

Методология как набор, комплекс или система приемов и способов 

организации исследования. Понятие метода. Проблемы типологизации 

методов исследования. Понятие методики. Техника исследования. 

 

Теоретические основы современной методологии 

Проблема "автономности" теории международных отношений и 

регионоведения. Теоретические подходы к основным проблемам развития 

регионов мира. Три уровня научного исследования: общетеоретический, 

специальные теории, эмпирический. 

Принципы, право и мораль в региональной политике. Критерии морали 

в трактовке основных теорий международных отношений. Доктрина 

"естественного права" и общечеловеческие ценности и идеалы. Основные 
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принципы международного права, специфика их регулятивной роли. 

Международное гуманитарное право и его нормы.  

Основные принципы регионализма. Теория федерализма и основные 

модели федеративного устройства государства. Принцип субсидиарности. 

Принцип единства в многообразии в ЕС. 

 

Современные регионы как объект изучения 

Регионы мира как особый вид общественных и политических 

отношений и как предмет и как объект изучения. Региональные аспекты 

современных международных отношений. Представление о соотношении 

современных процессов глобализации и диверсификации в международных 

отношениях. Проблемы и трудности в выявлении природы международных 

отношений регионов.  

Понятия “регион”, “регионализм”, “региональная подсистема 

международных отношений” на примере конкретных регионов. Особенности 

региональных и субрегиональных международных систем: характеристика 

различных точек зрения. 

Структура и среда регионов. Основные компоненты среды регионов.  

Эволюция взаимосвязи международных и внутриобщественных 

отношений, прогрессирующая проницаемость границ между ними. Основные 

типы региональных интеграционных процессов на современном этапе. 

Типология, структура, закономерности эволюции региональных процессов. 

Базовые отечественные и зарубежные публикации по проблематике 

курса.  

 

Методика регионального измерения международных отношений 

Регионы и региональные подсистемы в теориях международных 

отношений. Региональные структуры и проблема структурированности 

региональных отношений. Типы региональных структур. Регионоведение и 

регионалистика. Определение понятий и разграничение суб-дисциплин. 

Регионоведение и региональная политика на примере конкретных регионов 

мира.  

Единицы социально-экономического пространства, структурно-

функциональная организация региона и структурные характеристики 

регионов. Объективная обусловленность региональных процессов. 

Комплексное регионоведение и комплексное страноведение. Структура и 

опорные элементы комплексных регионоведческих характеристик.  

Методологическое измерение места региона в системе международных 

отношений. Сравнительный анализ его экономических, геополитических, 

цивилизационных характеристик. Определение политической и 

экономической составляющей региональных отношений. 
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Специфика исследования международных и региональных 

ситуаций и процессов в системе гуманитарного знания 

Современные политические ситуации и процессы в национальном и 

международном измерении. Методология политических исследований как 

основа научного проекта. Фундаментальные и прикладные разработки: 

определение и характеристики. Монодисциплинарный и 

междисциплинарный инструментарий научного поиска. Предмет и 

специфика (прикладных) исследований международно-политических 

ситуаций и процессов. Понятие прикладного научного знания в сфере 

внутренней и международной политики. Переход от историко-описательных 

к аналитико-прогностическим исследованиям. Изучение международных и 

региональных ситуаций и процессов с позиции системного подхода.  

 

Информационное обеспечение исследований региональных 

процессов 

Информация как особый ресурс научной деятельности. Процессы 

информатизации в историческом измерении. Различные виды информации и 

информационных массивов в сфере гуманитарного знания. Информационное 

обеспечение прикладных политических исследований. Проблема 

достоверности информации. Роль информационных технологий в 

обеспечении прикладных политических проектов. Глобальная компьютерная 

информационная сеть ИНТЕРНЕТ. Электронные ресурсы: методы поиска и 

отбора информации по требуемой проблематике. 

 

Модернистские теории: идеализм и неолиберализм 
Основные представители идеализма и неолиберализма. Роль государств 

в международных отношениях. Максимизация абсолютных выгод как 

основополагающая цель государств. Рост числа и разнообразия акторов на 

международной арене. Роль международных институтов как ограничителей 

анархии международных отношений. Возможность и необходимость 

сотрудничества как ведущего международного процесса. Международные 

режимы как механизм сотрудничества и взаимосвязи. Экономическое 

измерение дилеммы безопасности. Возрастание взаимозависимости мира. 

Глобализация. Значимость совместных интересов и ценностей для 

международного сообщества. Рыночные механизмы как регулятор 

международных отношений. Возрастание роли права, международных 

институтов и этических норм в регулировании международных отношений. 

 

Модернистские теории: реализм и неореализм 

Основные представители реализма и неореализма. Анархичность 

международной среды. Государство как единственно значимый актор 

международных отношений. Конфликтность взаимодействий между 

государствами. Роль национальных интересов и национальной безопасности. 

Дилемма безопасности. Понятие «реалистичной стратегии» поведения 
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государств и их коалиций. Сила и баланс сил как главный регулятор 

международных отношений. Основные мотивы внешней политики 

государств и их блоков: безопасность, выгода, слава (престиж). Приоритет 

государственной безопасности. Идея экспансионизма и империализма. 

Детерминирующая роль международной системы и ее структуры в 

поведении государств. Уточнение структурных ограничений. Критика 

значимости моральных принципов и международного права для 

международной политики. 

 

Модернистские теории: марксизм и неомарксизм 

Основные представители марксизма и неомарксизма. Анархичность 

международных отношений и роль сверхдержав. Понятие «мир-система» 

(«мир-экономика»). Конфликтный характер «мир-системы», его 

обусловленность целенаправленной стратегией сверхдержав. Проблема 

несправедливого распределения ресурсов между центром и периферией 

«мир-системы». Усиление несимметричности взаимозависимости, борьба 

между периферией и центром «мир-системы». Проблема «Север-Юг». Борьба 

«государств (регионов) – классов» как основной регулятор международных 

отношений. Определяющая роль мировой экономики.  

 

Сравнительный анализ основных модернистских теорий 

международных отношений 

Параметры и критерии сравнительного анализа неореализма, 

неолиберализма и неомарксизма: характер международной среды, акторы 

международных отношений, способ взаимодействия акторов международных 

отношений, основная проблема международных отношений, основная 

тенденция современного этапа международных отношений, регулирование 

международных отношений, роль структурных факторов международной 

системы.  

 

Постмодернистские теории: феминизм, критическая теория, 

конструктивизм 

Направления в теории феминизма. Отличие феминизма от 

политического реализма в исследованиях безопасности. Основные 

положения феминизма. Вопросы идентичности в постмодернистских 

теориях. 

Основные положения критической теории, ее специфика и отличие от 

классических модернистских парадигм. Понятийный аппарат критической 

теории. Процесс теоретизирования и саморефлексия критической теории. 

Теория как часть общества. Знания и понятия как интерсубъективные 

конструкции. Понятие всеобщей эмансипации. 

«Конструирование социальной реальности» Основные идеи 

конструктивизма, представители теории. Копенгагенская школа 

исследований войны и мира. Единицы анализа в конструктивизме. 
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Эффективность/ограниченность постмодернистских теорий в региональных 

исследованиях. 

 

Выбор проблемы исследования. Формулировка теории. 

Гипотезотворчество. Цели и задачи исследования. Разработка 

программы исследования 
Выбор проблемы исследования. Формулировка темы исследования. 

Логика построения теории и основные требования к ней. Требования к 

используемым понятиям. Понятие гипотезы. Виды гипотез. Компоненты 

гипотезы. Проверка гипотез: методы и проблемы. Совершенствование 

гипотезы. Операционализация.  

Цели и задачи исследования. Требования к формулировке цели 

исследования. Формулировка задач исследования, их логическая связь с 

темой и целью исследования. Разработка структуры исследования. 

Программа исследования. Составные части программы исследования. 

Разработка плана и бюджета исследования. Интерпретация результатов 

исследования. 

 

Уровнево-секторальный анализ и его применение в исследовании 

международных и региональных ситуаций и процессов 

Генезис «проблемы уровня анализа» в теории международных 

отношений. Понятие «уровни анализа». Пространственное понимание уровня 

анализа. Эпистемиологическое понимание уровня анализа. Критерии 

определения уровня анализа. Вклад М.Каплана, К.Уолца и Дж.Сингера в 

разработку концепции трех уровней анализа международных процессов. 

Индивид, элемент и система как уровни анализа международных отношений. 

Дискуссия о приоритетности применения уровней анализа в исследовании. 

Соотношение структуры и элемента 

 

Контент-анализ. Ивент-анализ. 

Понятие контент-анализа. Область применения контент-анализа. 

Целесообразность применения контентанализа в прикладных исследованиях 

политических ситуаций и процессов. Особенности проведения 

контентанализа, направленного на определение целей субъектов 

внешнеполитической деятельности. Виды контент-анализа. Содержательный 

контент-анализ. Структурный контент-анализ. Определение единицы 

анализа. Определение процедуры подсчета. Структурализация 

информационного массива. Построение проблемного графа содержания 

информационного массива и его нормативные уровни. Кодирование и 

квантификация смысловых единиц текстового массива. Обобщение и 

интерпретация результатов проведенного исследования. Проблема 

верификации. Достоинства и недостатки  применения контент-анализа 

Понятие ивент-анализа. Область применения ивент-анализа. Попытки 

выявления универсальных закономерностей поведения субъектов 
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политических отношений. Виды ивент-анализа, применяемого для слежения 

за развитием политических (в том числе международных) ситуаций и 

процессов. Направленный и ненаправленный ивент-анализ. Составление 

информационного банка данных. Основные этапы применения процедуры 

ивент-анализа. Выделение единиц наблюдения и их кодировка. Построение 

системы сортировки. Обобщение и интерпретация результатов. Достоинства 

и недостатки  применения ивент-анализа. 

 

Экспертные оценки в исследованиях международных и 

региональных процессов 

Роль экспертных заключений во внутриполитической и 

внешнеполитической практике. Достоинства и недостатки применения 

методики экспертных оценок. Виды экспертных оценок и направления их 

использования. Индивидуальная и коллективная экспертиза. Процедура 

проведения исследования на основе экспертных оценок. Условия отбора 

экспертов и правила их работы. Построение проблемного графа исследуемой 

ситуации или процесса (дерево целей). Общее представление о методах 

«Мозгового штурма» и «Метода Дельфи». Требования и процедуры 

осуществления данных методов. Ситуационный анализ: техника его 

проведения. Подготовка заключительного документа. Экспертное совещание, 

как особый вид коллективной экспертизы в сфере политической практики. 

Составление итогового документа. 

 

SWOT анализ. Дискурсивный анализ. Когнитивное картирование 

Понятие SWOT-анализа как метод анализа факторов. Приемы и 

правила применения SWOT-анализа. Анализ сильных и слабых факторов в 

развитии ситуации. Анализ возможностей и угроз развитию ситуации. 

Применимость SWOT-анализа к исследованию международных отношений 

Понятие «дискурс». Три тесно взаимосвязанные аспекта дискурса.  

Цель дискурсивного анализа, его эффективность при исследовании вопросов 

безопасности. Работа с открытыми текстами. Типология текстов. 

Дискурсивная практика. Дискурсивная формация, ее компоненты. Коды или 

структура дискурсивной формации Значимость высказываний. М.Фуко и его 

метод археологии как эффективный метод исследования дискурсивной 

формации. Понятие «секьюритизация». Условия успешности 

секьюритизации. Компоненты секьюритизации. Десекьюритизация. 

Неполитизированное, политизированное и секьюритизированное 

Понятие когнитивного картирования. Понятие «схемы» (карты). 

Субъективные психологические моменты во внутриполитической и 

внешнеполитической практике. Область применения когнитивного 

картирования. Основные понятия и процедура применения когнитивного 

картирования. Особенности создания информационной базы, ее 

характеристика, предварительная обработка. Выделение ключевых точек 

содержания выступлений политических деятелей. Установление причинно-
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следственных связей между ключевыми точками (понятиями) содержания 

этих выступлений. Графическое отображение ключевых точек и их 

взаимосвязей в рамках когнитивных карт. Анализ когнитивных карт. 

Содержательная интерпретация результатов когнитивного картирования. 

Достоинства и недостатки применения когнитивного картирования. 

 

Методические вопросы написания научного исследования 

Составление библиографии исследуемой проблемы. Проблематика. 

Ранжирование проблем, «проблемы, поставленные и не решенные» Поиск 

источников. Методика чтения специальной литературы, заполнение 

историографической таблицы. Постановка гипотез и их проверка. 

Формулирование положений, выносимых на защиту. Взаимосвязь гипотезы, 

задачи, вывода.  

Структуры введения: требования к его написанию. 

Методические требования к написанию введения. Структуры введения. 

Постановка проблемы. Требования к формулированию цели и задач 

исследования. Актуальность исследуемой проблемы, ее обоснование. Анализ 

историографии. Анализ источников. Описание теоретико-методологической 

основы исследования. Положения, выносимые на защиту.  

Анализ источников и литературы 

Понятие документальных источников. Типы источников. Личные и 

безличные документы. Официальные и неофициальные источники. 

Первичные и вторичные документы. Проблема достоверности 

документальной информации. Внешний и внутренний анализ документов. 

Определение источниковой и историографической базы исследования. 

Правила и методики составления библиографии. 

Оформление научно-справочного аппарата 

Оформление научно-справочного аппарата как часть научно-

исследовательской работы. Оформление ссылок на статью, книгу, сборник 

статей, периодическую печать. Оформление примечаний. Оформление 

списка использованных источников и литературы. Оформление приложений, 

таблиц, диаграмм. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Вопросы идентичности в постмодернистских теориях. 

2. Основные положения критической теории, ее специфика и отличие 

от классических модернистских парадигм. 

3. Изучение международных и региональных ситуаций и процессов с 

позиции системного подхода 

4. Роль информационных технологий в обеспечении прикладных 

политических проектов. 

5. Разработка структуры исследования 
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6. Основные подходы к изучению международных систем: 

традиционно-исторический, историко-социологический, эвристический, 

смешанный, структурный, функциональный. 

7. Виды контент-анализа.  

8. Содержательный контент-анализ. 

9. Структурный контент-анализ. 

10. Основные этапы применения процедуры ивент-анализа. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Проблема классификации теорий международных отношений 

2. Неореализм, неолиберализм и неомарксизм: Параметры и 

критерии сравнительного анализа  

3. Системный подход в изучении региональных процессов 

4. Типология методов исследования 

5. Операционально-прикладные методы: методы анализа ситуации, 

методы анализа содержания, методы анализа вариантов поведения. 

6. Виды ивент-анализа, применяемого для слежения за развитием 

политических (в том числе международных) ситуаций и процессов. 

7. Экспертные оценки в исследованиях   региональных процессов 

8. Документальные источники:  типы и анализ источников 

9. Оформление научно-справочного аппарата (ссылки, примечания, 

список использованной литературы и т.д.) 

10 Методика применения уровнего-секторального анализа к 

исследованию региональных процессов 

11 Методика применения системного подход в исследовании 

региональных процессов 

12 Техника проведения контент-анализа 

13 Техника проведения ивент-анализа 

14 Техника проведения экспертных методов 

 

СПИМОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Богатуров А.Д, Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и 

политического анализа международных отношений. М.,2002. 

2.  Боришполец К.П. Методы политических исследований. М., 2005. 

3.  Мангейм Дж., Рич Р. Политология. Методы исследования. М., 

1999. 

4.  Международные отношения: социологический подход./Под ред. 

П.А.Цыганкова. М., 1998 

5.  Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., 1998 
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6.  Ломагин Н.А., Лисовский А.В., Сутырин С.Ф., Павлов А.Ю., 

Кузнецов В.Е. Введение в теорию международных отношений и анализ 

внешней политики. СПб, 2001.  

7.  Черных И.А. Теории международных отношений. Алматы, 2009. 

 

Дополнительная:  

1. Бестужев-Лада И. Основные этапы разработки прогнозов// 

Социологические исследования. 1982. № 1. 

2. Загорский А., Лебедева М. Теория и методология анализа 

международных переговоров. М.,1989. 

3. Хрусталев М.А. Теория политики и политический анализ. 

М.,1991 

4. Голосов Г.В. Сравнительная политология. Новосибирск, 1995. 

5.  Тикнер Дж. Э.. Международные отношения под углом зрения 

постпозитивизма и феминизма// Политическая наука: новые направления / 

Под ред. Р.Гудина и Х.-Д. Клингеманна. - М., 1999. 

6.  Кеохейн Р.О. Международные отношения: вчера и сегодня. // 

Политическая наука: новые направления / Под ред. Р. Гудина и Х.-Д. 

Клингеманна. - М., 1999. 

7.  Современные международные отношения: Учебник /Под ред. 

А.В.Торкунова. М., 2000.  

8.   Туронок С.Г. Политический анализ. Курс лекций. М.,2005 
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MOIR 5301 – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В РЕГИОНОВЕДЕНИИ 

(профильное направление) 

 

Объем 1 кредита 

 

Авторы: 

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

Международных отношений и мировой экономики 

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

Международных отношений и мировой экономики 

 
Рецензенты: 

Несипбаева К.Р. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального педагогического университета имени Абая 

Мовкебаева Г.А. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Методологические основы исследований в 

регионоведении» является теоретико-прикладным, так как предоставляет 

магистрантам профильного направления специальности «Регионоведение» 

теоретические знания по основным теориям и парадигмам международных 

отношений и способствует развитию навыков теоретизирования и умения 

проводить научное исследование. Данная  дисциплина выступает как синтез 

по отношению к различным курсам, изученным магистрантами ранее, 

развивая у них навыки использования различных методов, методик и техник 

исследования.  

В рамках курса магистранты будут ознакомлены с широким спектром 

междисциплинарного научного инструментария, применяемого в 

современных политологических исследованиях, оценках и прогнозировании 

политических, в том числе внешнеполитических процессов. В этой связи 

раскрываются ключевые понятия, связанные с методическим обеспечением 

политологических исследований, изучаются базовые приемы обработки 

эмпирической информации и использования различных методов 

исследования.  

Для этого магистранты должны: 

знать:  

- понятийный аппарат, связанный с методическим обеспечением 

прикладных исследований;  

- основные парадигмы МО, школы и подходы к анализу 

международных и региональных процессов; 
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- основные методы, методики и техники исследования региональных 

процессов;  

уметь:  

- определять тему, цель и задачи исследования, разрабатывать 

программу исследования; 

- уметь применять теории, концепции и теоретические подходы к 

анализу современных региональных процессов; 

- собирать, обрабатывать и анализировать эмпирическую информацию 

по исследуемой проблематике; 

- проводить сравнительный анализ региональных процессов, выделяя 

общее и особенное 

- применять основные приемы моделирования политических ситуаций 

и процессов 

Пререквизиты: Актуальные проблемы регионов в системе 

международных отношений: теоретические и практические подходы. 

Постреквизиты: Актуальные проблемы регионов в системе 

международных отношений 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Введение в методологию региональных исследований 

2 Теоретические основы современной методологии 

3 Современные регионы как объект изучения 

4 Методика регионального измерения международных отношений 

5 Информационное обеспечение исследований региональных процессов 

6 Модернистские теории: идеализм и неолиберализм 

7 Модернистские теории: реализм и неореализм 

8 Модернистские теории: марксизм и неомарксизм 

9 Постмодернистские теории: феминизм, критическая теория, 

конструктивизм 

10 Выбор проблемы исследования. Формулировка теории. 

Гипотезотворчество. Цели и задачи исследования. Разработка 

программы исследования 

11 Уровнево-секторальный анализ и его применение в исследовании 

международных и региональных ситуаций и процесс 

12 Контент-анализ. Ивент-анализ  

13 Экспертные оценки в исследованиях международных и региональных 

процессов 

14 SWOT анализ. Дискурсивный анализ. Когнитивное картирование 

15 Методические вопросы написания научного исследования 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «Методологические основы исследований в 

регионоведении» для магистрантов профильного направления специальности 

«Регионоведение» является прикладной дисциплиной и направлена на 

развитие у магистрантов навыков использования методов, методик и техник 

исследования для анализа политических, в том числе и внешнеполитических 

процессов. Магистранты изучат базовые приемы обработки эмпирической 

информации и использования различных методов исследования. 

Целью курса является формирование у магистрантов навыков анализа 

международных и региональных процессов с использованием теоретических 

знаний и навыков, приобретенных в рамках изучения дисциплины. 

Основными задачами курса являются:  

- формирование представлений об основных понятиях, связанных с 

методическим обеспечением прикладных исследований;  

- ознакомление магистрантов с различными методологическими 

школами и подходами к анализу международных и региональных процессов; 

- ознакомление магистрантов с основными методами, методиками и 

техниками исследования региональных процессов;  

- развитие навыков теоретизирования и самостоятельного анализа 

современных региональных процессов.  

- . 

- ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

-  

Введение в методологию региональных исследований. 

Предмет курса, его актуальность. Общая характеристика и основные 

проблемы курса. Понятие методологии. Методология как мировоззрение 

исследователя, Методология, как система методов исследования. Общее 

представление о методологии исследований международных отношений. 

Методология как набор, комплекс или система приемов и способов 

организации исследования. Понятие метода. Проблемы типологизации 

методов исследования. Понятие методики. Техника исследования. 

 

Теоретические основы современной методологии 

Проблема "автономности" теории международных отношений и 

регионоведения. Теоретические подходы к основным проблемам развития 

регионов мира. Три уровня научного исследования: общетеоретический, 

специальные теории, эмпирический. 

Принципы, право и мораль в региональной политике. Критерии морали 

в трактовке основных теорий международных отношений. Доктрина 

"естественного права" и общечеловеческие ценности и идеалы. Основные 

принципы международного права, специфика их регулятивной роли. 

Международное гуманитарное право и его нормы.  



61 

 

Основные принципы регионализма. Теория федерализма и основные 

модели федеративного устройства государства. Принцип субсидиарности. 

Принцип единства в многообразии в ЕС. 

 

Современные регионы как объект изучения 
Регионы мира как особый вид общественных и политических 

отношений и как предмет и как объект изучения. Региональные аспекты 

современных международных отношений. Представление о соотношении 

современных процессов глобализации и диверсификации в международных 

отношениях. Проблемы и трудности в выявлении природы международных 

отношений регионов.  

Понятия “регион”, “регионализм”, “региональная подсистема 

международных отношений” на примере конкретных регионов. Особенности 

региональных и субрегиональных международных систем: характеристика 

различных точек зрения. 

Структура и среда регионов. Основные компоненты среды регионов.  

Эволюция взаимосвязи международных и внутриобщественных 

отношений, прогрессирующая проницаемость границ между ними. Основные 

типы региональных интеграционных процессов на современном этапе. 

Типология, структура, закономерности эволюции региональных процессов. 

Базовые отечественные и зарубежные публикации по проблематике 

курса.  

 

Методика регионального измерения международных отношений 

Регионы и региональные подсистемы в теориях международных 

отношений. Региональные структуры и проблема структурированности 

региональных отношений. Типы региональных структур. Регионоведение и 

регионалистика. Определение понятий и разграничение суб-дисциплин. 

Регионоведение и региональная политика на примере конкретных регионов 

мира.  

Единицы социально-экономического пространства, структурно-

функциональная организация региона и структурные характеристики 

регионов. Объективная обусловленность региональных процессов. 

Комплексное регионоведение и комплексное страноведение. Структура и 

опорные элементы комплексных регионоведческих характеристик.  

Методологическое измерение места региона в системе международных 

отношений. Сравнительный анализ его экономических, геополитических, 

цивилизационных характеристик. Определение политической и 

экономической составляющей региональных отношений. 

 

Информационное обеспечение исследований региональных 

процессов 

Информация как особый ресурс научной деятельности. Процессы 

информатизации в историческом измерении. Различные виды информации и 
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информационных массивов в сфере гуманитарного знания. Информационное 

обеспечение прикладных политических исследований. Проблема 

достоверности информации. Роль информационных технологий в 

обеспечении прикладных политических проектов. Глобальная компьютерная 

информационная сеть ИНТЕРНЕТ. Электронные ресурсы: методы поиска и 

отбора информации по требуемой проблематике. 

 

Модернистские теории: идеализм и неолиберализм 
Основные представители идеализма и неолиберализма. Роль государств 

в международных отношениях. Максимизация абсолютных выгод как 

основополагающая цель государств. Рост числа и разнообразия акторов на 

международной арене. Роль международных институтов как ограничителей 

анархии международных отношений. Возможность и необходимость 

сотрудничества как ведущего международного процесса. Международные 

режимы как механизм сотрудничества и взаимосвязи. Экономическое 

измерение дилеммы безопасности. Возрастание взаимозависимости мира. 

Глобализация. Значимость совместных интересов и ценностей для 

международного сообщества. Рыночные механизмы как регулятор 

международных отношений. Возрастание роли права, международных 

институтов и этических норм в регулировании международных отношений. 

 

Модернистские теории: реализм и неореализм 

Основные представители реализма и неореализма. Анархичность 

международной среды. Государство как единственно значимый актор 

международных отношений. Конфликтность взаимодействий между 

государствами. Роль национальных интересов и национальной безопасности. 

Дилемма безопасности. Понятие «реалистичной стратегии» поведения 

государств и их коалиций. Сила и баланс сил как главный регулятор 

международных отношений. Основные мотивы внешней политики 

государств и их блоков: безопасность, выгода, слава (престиж). Приоритет 

государственной безопасности. Идея экспансионизма и империализма. 

Детерминирующая роль международной системы и ее структуры в 

поведении государств. Уточнение структурных ограничений. Критика 

значимости моральных принципов и международного права для 

международной политики. 

 

Модернистские теории: марксизм и неомарксизм 

Основные представители марксизма и неомарксизма. Анархичность 

международных отношений и роль сверхдержав. Понятие «мир-система» 

(«мир-экономика»). Конфликтный характер «мир-системы», его 

обусловленность целенаправленной стратегией сверхдержав. Проблема 

несправедливого распределения ресурсов между центром и периферией 

«мир-системы». Усиление несимметричности взаимозависимости, борьба 

между периферией и центром «мир-системы». Проблема «Север-Юг». Борьба 
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«государств (регионов) – классов» как основной регулятор международных 

отношений. Определяющая роль мировой экономики.  

 

Постмодернистские теории: феминизм, критическая теория, 

конструктивизм 

Направления в теории феминизма. Отличие феминизма от 

политического реализма в исследованиях безопасности. Основные 

положения феминизма. Вопросы идентичности в постмодернистских 

теориях. 

Основные положения критической теории, ее специфика и отличие от 

классических модернистских парадигм. Понятийный аппарат критической 

теории. Процесс теоретизирования и саморефлексия критической теории. 

Теория как часть общества. Знания и понятия как интерсубъективные 

конструкции. Понятие всеобщей эмансипации. 

«Конструирование социальной реальности» Основные идеи 

конструктивизма, представители теории. Копенгагенская школа 

исследований войны и мира. Единицы анализа в конструктивизме. 

Эффективность/ограниченность постмодернистских теорий в региональных 

исследованиях. 

 

Выбор проблемы исследования. Формулировка теории. 

Гипотезотворчество. Цели и задачи исследования. Разработка 

программы исследования 
Выбор проблемы исследования. Формулировка темы исследования. 

Логика построения теории и основные требования к ней. Требования к 

используемым понятиям. Понятие гипотезы. Виды гипотез. Компоненты 

гипотезы. Проверка гипотез: методы и проблемы. Совершенствование 

гипотезы. Операционализация.  

Цели и задачи исследования. Требования к формулировке цели 

исследования. Формулировка задач исследования, их логическая связь с 

темой и целью исследования. Разработка структуры исследования. 

Программа исследования. Составные части программы исследования. 

Разработка плана и бюджета исследования. Интерпретация результатов 

исследования. 

 

Уровнево-секторальный анализ и его применение в исследовании 

международных и региональных ситуаций и процессов 

Генезис «проблемы уровня анализа» в теории международных 

отношений. Понятие «уровни анализа». Пространственное понимание уровня 

анализа. Эпистемиологическое понимание уровня анализа. Критерии 

определения уровня анализа. Вклад М.Каплана, К.Уолца и Дж.Сингера в 

разработку концепции трех уровней анализа международных процессов. 

Индивид, элемент и система как уровни анализа международных отношений. 
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Дискуссия о приоритетности применения уровней анализа в исследовании. 

Соотношение структуры и элемента 

 

Контент-анализ. Ивент-анализ. 

Понятие контент-анализа. Область применения контент-анализа. 

Целесообразность применения контентанализа в прикладных исследованиях 

политических ситуаций и процессов. Особенности проведения 

контентанализа, направленного на определение целей субъектов 

внешнеполитической деятельности. Виды контент-анализа. Содержательный 

контент-анализ. Структурный контент-анализ. Определение единицы 

анализа. Определение процедуры подсчета. Структурализация 

информационного массива. Построение проблемного графа содержания 

информационного массива и его нормативные уровни. Кодирование и 

квантификация смысловых единиц текстового массива. Обобщение и 

интерпретация результатов проведенного исследования. Проблема 

верификации. Достоинства и недостатки  применения контент-анализа 

Понятие ивент-анализа. Область применения ивент-анализа. Попытки 

выявления универсальных закономерностей поведения субъектов 

политических отношений. Виды ивент-анализа, применяемого для слежения 

за развитием политических (в том числе международных) ситуаций и 

процессов. Направленный и ненаправленный ивент-анализ. Составление 

информационного банка данных. Основные этапы применения процедуры 

ивент-анализа. Выделение единиц наблюдения и их кодировка. Построение 

системы сортировки. Обобщение и интерпретация результатов. Достоинства 

и недостатки  применения ивент-анализа. 

 

Экспертные оценки в исследованиях международных и 

региональных процессов 

Роль экспертных заключений во внутриполитической и 

внешнеполитической практике. Достоинства и недостатки применения 

методики экспертных оценок. Виды экспертных оценок и направления их 

использования. Индивидуальная и коллективная экспертиза. Процедура 

проведения исследования на основе экспертных оценок. Условия отбора 

экспертов и правила их работы. Построение проблемного графа исследуемой 

ситуации или процесса (дерево целей). Общее представление о методах 

«Мозгового штурма» и «Метода Дельфи». Требования и процедуры 

осуществления данных методов. Ситуационный анализ: техника его 

проведения. Подготовка заключительного документа. Экспертное совещание, 

как особый вид коллективной экспертизы в сфере политической практики. 

Составление итогового документа. 

 

SWOT анализ. Дискурсивный анализ. Когнитивное картирование 

Понятие SWOT-анализа как метод анализа факторов. Приемы и 

правила применения SWOT-анализа. Анализ сильных и слабых факторов в 
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развитии ситуации. Анализ возможностей и угроз развитию ситуации. 

Применимость SWOT-анализа к исследованию международных отношений 

Понятие «дискурс». Три тесно взаимосвязанные аспекта дискурса.  

Цель дискурсивного анализа, его эффективность при исследовании вопросов 

безопасности. Работа с открытыми текстами. Типология текстов. 

Дискурсивная практика. Дискурсивная формация, ее компоненты. Коды или 

структура дискурсивной формации Значимость высказываний. М.Фуко и его 

метод археологии как эффективный метод исследования дискурсивной 

формации. Понятие «секьюритизация». Условия успешности 

секьюритизации. Компоненты секьюритизации. Десекьюритизация. 

Неполитизированное, политизированное и секьюритизированное 

Понятие когнитивного картирования. Понятие «схемы» (карты). 

Субъективные психологические моменты во внутриполитической и 

внешнеполитической практике. Область применения когнитивного 

картирования. Основные понятия и процедура применения когнитивного 

картирования. Особенности создания информационной базы, ее 

характеристика, предварительная обработка. Выделение ключевых точек 

содержания выступлений политических деятелей. Установление причинно-

следственных связей между ключевыми точками (понятиями) содержания 

этих выступлений. Графическое отображение ключевых точек и их 

взаимосвязей в рамках когнитивных карт. Анализ когнитивных карт. 

Содержательная интерпретация результатов когнитивного картирования. 

Достоинства и недостатки применения когнитивного картирования. 

 

Методические вопросы написания научного исследования 

Составление библиографии исследуемой проблемы. Проблематика. 

Ранжирование проблем, «проблемы, поставленные и не решенные» Поиск 

источников. Методика чтения специальной литературы, заполнение 

историографической таблицы. Постановка гипотез и их проверка. 

Формулирование положений, выносимых на защиту. Взаимосвязь гипотезы, 

задачи, вывода.  

  Структуры введения: требования к его написанию. 

Методические требования к написанию введения. Структуры введения. 

Постановка проблемы. Требования к формулированию цели и задач 

исследования. Актуальность исследуемой проблемы, ее обоснование. Анализ 

историографии. Анализ источников. Описание теоретико-методологической 

основы исследования. Положения, выносимые на защиту.  

  Анализ источников и литературы 

Понятие документальных источников. Типы источников. Личные и 

безличные документы. Официальные и неофициальные источники. 

Первичные и вторичные документы. Проблема достоверности 

документальной информации. Внешний и внутренний анализ документов. 

Определение источниковой и историографической базы исследования. 

Правила и методики составления библиографии. 
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 Оформление научно-справочного аппарата 

Оформление научно-справочного аппарата как часть научно-

исследовательской работы. Оформление ссылок на статью, книгу, сборник 

статей, периодическую печать. Оформление примечаний. Оформление 

списка использованных источников и литературы. Оформление приложений, 

таблиц, диаграмм. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Вопросы идентичности в постмодернистских теориях. 

2. Основные положения критической теории, ее специфика и отличие 

от классических модернистских парадигм. 

3. Изучение международных и региональных ситуаций и процессов с 

позиции системного подхода 

4. Роль информационных технологий в обеспечении прикладных 

политических проектов. 

5. Разработка структуры исследования 

6. Основные подходы к изучению международных систем: 

традиционно-исторический, историко-социологический, эвристический, 

смешанный, структурный, функциональный. 

7. Виды контент-анализа.  

8. Содержательный контент-анализ. 

9. Структурный контент-анализ. 

10. Основные этапы применения процедуры ивент-анализа. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Проблема классификации теорий международных отношений 

2. Неореализм, неолиберализм и неомарксизм: Параметры и 

критерии сравнительного анализа  

3. Системный подход в изучении региональных процессов 

4. Типология методов исследования 

5. Операционально-прикладные методы: методы анализа ситуации, 

методы анализа содержания, методы анализа вариантов поведения. 

6. Виды ивент-анализа, применяемого для слежения за развитием 

политических (в том числе международных) ситуаций и процессов. 

7. 7. Экспертные оценки в исследованиях   региональных процессов 

8. Документальные источники:  типы и анализ источников 

9. Оформление научно-справочного аппарата (ссылки, примечания, 

список использованной литературы и т.д.) 

10. Методика применения уровнего-секторального анализа к 

исследованию региональных процессов 
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11. Методика применения системного подход в исследовании 

региональных процессов 

12. Техника проведения контент-анализа 

13. Техника проведения ивент-анализа 

14. Техника проведения экспертных методов 
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