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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министірінің 2017 жылғы 12 маусымдағы №270 бұйрығы негізінде бекітілген 

типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 

 

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. 

 

РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университетом им. аль-

Фараби. 

 

Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым учебным 

планом, утвержденным приказом МОН РК от 12 июня 2017года №270. 

 

2.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 июня 

2016 года. 

 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

 

 
 

 

@ КазНУ  им. аль-Фараби, 2017 
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ХҚT 5301 – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ТЕОРИЯСЫ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 2 кредит 
 

Авторлар: 

Байзакова К.И. – 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: 

Иембекова М.О. – тарих ғылымдарының кандидаты, НАРХОЗ 

университетінің доценті 

Губайдуллина М.Ш. – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің университетінің профессоры 
 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

«Халықаралық қатынастар теориясы» курсы «Халықаралық қатынастар» 

мамандығы бойынша ғылыми-педагогикалық бағыты бойынша білім алатын 

магистранттарға арналған теориялық-қолданбалы курс болып табылады. 

Курс бағдарламасы халықаралық қатынастардың табиғаты мен сипатын, 

үрдістері мен заңдылықтарын, халықаралық жүйенің құрылымы мен ортасын, 

оның элементтерінің құрамын, олардың рөлдері мен қызметтерін анықтау үшін 

анағұрлым оңтайлыларының бірі ретіндегі жүйелік талдау негізінде құрылған. 

Курс бағдарламасында әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың 

ағымдағы мәселелерін зерттеуге ғана емес, сонымен бірге түрлі теориялық 

мектептер мен тәсілдердің әдістемелерінің призмасы арқылы оларды түсіну мен 

талдауға да назар аударылады.  

Магистрант «Халықаралық қатынастар теориясы» курсын оқудың 

нәтижесінде тиісті: 

Білуге: халықаралық қатынастар жүйелерінің негізгі кезеңдері мен даму 

заңдылықтарын, оның эволюциясының механизмдері мен факторларын түсіну; 

халықаралық қатынастардың заманауи теориялары мен тұжырымдамаларын, 

олардың санатты аппаратын игеру. 

Жасай алуға: халықаралық қатынастардың, әлемдік саясаттың және 

сыртқы саяси үдерістердің дамуын талдау және болжау кезінде халықаралық 

қатынастардың заманауи теориялары мен тұжырымдамаларының әдістемесін 

қолдану; 

Дағдылануға: халықаралық оқиғаларды өз бетінше талдауға, 

халықаралық қатынастар мен үдерістерді зерттеудің әдістерін, әдістемелерін 

және техникаларын қолдануға дағдылануға, халықаралық үдерістерді жүйелік 

талдау үшін қажетті жалпы және арнайы әдістерді қолдану. 

Пререквизиттер: «Жаңа замандағы халықаралық қатынастардың 

тарихы», «Қазіргі замандағы халықаралық қатынастардың тарихы», 
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«Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі», «Көпжақты дипломатия», 

«Халықаралық ұйымдар», «Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері» 

Постреквизиттер: «Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері», 

«ХҚ зерттеудің әдістемелік негіздері», «Жаһандану кезеңіндегі қауіпсіздіктің 

жаңа өлшемдері», «Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері». 

 «Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар теориясы» курсының 

бағдарламасы 1995 жылдан бастап оқу үдерісінің барысында мақұлданған осы 

бағдарламаның бірқатар баспаларына негізделеді. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 КІРІСПЕ 

1 Халықаралық қатынастар теорияларының теориялық-тұжырымдамалық 

көздері 

2 Реализм және неореализм 

3 Либерализм және неолиберализм   

4 Марксизм және неомарксизм 

5 Халықаралық қатынастардың табиғаты мен заңдылықтары 

6 Халықаралық қатынастар теориясының негізгі парадигмаларын 

салыстырмалы талдау.  

7 Халықаралық қатынастардың заманауи теориялары. 

8 Халықаралық қатынастарды зерттеудің ресми әдістері 

9 Халықаралық қатынастарды зерттеудің бейресми әдістері 

10 Халықаралық қатынастарды зерттеудің жүйелік тәсілі 

11 Халықаралық қатынастардағы талдау деңгейлері.  

12 Халықаралық қатынастар жүйесінің ортасы. 

13 Халықаралық қатынастар жүйесінің акторлары 

14 Халықаралық қатынастар жүйесінің акторларының мақсаттары, 

мүдделері және құралдары 

15 «Сыртқы саясатты талдау»: зертеудің негізгі бағыттары 

16 Халықаралық үдерістер 

17 Халықаралық тәртіп. Қазіргі әлемдік тәртіп. 

18 Халықаралық қауіпсіздік. 

19 Халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу және этикалық өлшеу 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 

«Халықаралық қатынастар теориясы» пәні міндетті жалпы мамандық пәні 

болып табылады. Бұл пән «Халықаралық қатынастар» бағыты бойынша 

келешектегі теориялық және қолданбалы пәндерді оқудың әдістемелік негізін 

құрайды. Курс магистранттарға халықаралық қатынастар теориясының (ХҚТ) 

бастапқы ұғымдарын, халықаралық қатынастарды зерттеудің принциптері мен 
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бағыттарын игеріп, болашақ кәсіби қызмет үшін қажетті халықаралық 

қатынастарды сараптау дағдыларын үйренуге мүмкіндік береді.  

Курстың мақсаты: магистранттарға халықаралық қатынастар мен 

үдерістерді жүйелік талдау әдістемесін пайдалану және курс бойынша 

теориялық білімдерді қолдану арқылы талдауға үйрету. 

Курстың міндеттері: 

- «халықаралық қатынастар» пәнінің мазмұнын жүйеленген түрде 

көрсететін негізгі ұғымдармен, тұжырымдамалық және әдістемелік тәсілдермен 

таныстыру; 

- магистранттарды халықаралық қатынастар теорияларымен таныстыру, 

олардың түсініктемелік аппаратын ашу; 

- магистранттарды халықаралық қатынастардағы заманауи және тарихи 

оқиғаларды талдау кезінде оқылған теорияларды қолдануға үйрету; 

- магистранттарда халықаралық қатынастар мен үдерістерді зерттеудің 

әдістерін, әдістемелерін және техникаларын қолдану бойынша негізгі 

дағдыларды қалыптастыру, оларды халықаралық үдерістерді жүйелік талдау 

үшін қажетті жалпы және арнайы әдістерді қолдануға үйрету. 

«Халықаралық қатынастар теориясы» пәнінің зерттеу нысаны  - қазіргі 

халықаралық қатынастар жағдайындағы халықаралық өмірдің қайшылықтарын 

белгілі бір дәрежеде түсінуге мүмкіндік беретін парадигмалар, теориялар мен 

концепциялар. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Халықаралық қатынастар теорияларының теориялық-

тұжырымдамалық көздері 

Зерттеудің теориялық және қолданбалы деңгейлері. Зерттеу мәселелерін 

таңдау. «Теория» ұғымы. Теорияны құру қисыны және теорияға қойылатын 

негізгі талаптар. Теорияның құраушылары. Теорияның қызметтері. Теорияның 

түрлері. Пайдаланылатын ұғымдарға қойылатын талаптар: бақыланушылық, 

нақтылық, теориялық мәнділік. Теорияны тексеру және жетілдіру. Гипотеза 

ұғымы. Гипотеза түрлері. Гипотезаларды даярлау және санаттар жүйесін жасау. 

Гипотезаның құрылу қисыны. Гипотезаның құраушылары. Гипотезаны тексеру: 

әдістері мен мәселелері. Гипотезаны жетілдіру. Операционалдандырылу. 

Зерттеудің мақсаттары, міндеттері және бағдарламасы. Зерттеу 

бағдарламаларының құрамдық бөліктері. Баламалы бәсекелес гипотезалар 

ұғымы. Зерттеудегі баламалы бәсекелес гипотезалардың есебі. Зерттеу 

жоспарын дайындау. Зерттеу нәтижелерін түсіндіру. 

Әлеуметтік-саяси пікір тарихында халықаралық қатынастарды түсіндіру. 

Саяси теория мен халықаралық қатынастар теориясының арақатынасы. 

Халықаралық қатынастарды теориялық ұғынудың тұжырымдамалық 

негіздерінің қалыптасуы. Классикалық бағыт. Саяси пікірдегі дәстүрлі бағыт. 

Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Э.Деваттель, К.фон Клаузевицтердің саяси 

білімдеріндегі халықаралық қатынастардың мәселелері. 
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Саяси пікірдегі идеалистік бағыт. Ф.де Витториа, Г. Гроций, Д. Локк, И. 

Кант және т.б. саяси білімдеріндегі халықаралық қатынастардың мәселелері. 

Мораль мен құқық халықаралық қатынастардың басты санаттары ретінде. 

Саяси идеализм. Либералды интерұлттандыру. Марксизм. Саяси реализм. 

Саяси идеализм. Модернизм. Трансұлттандыру. Неомарксизм. Француз 

әлеуметтік мектебі 

 

Реализм және неореализм 

Неореализмнің негізгі өкілдері. Саяси реализм. Г. Дж. Моргентау және 

оның «Мемлекеттер арасындағы саясат» еңбегі. Халықаралық ортаның 

анархиялылығы. Мемлекет халықаралық қатынастардың жалғыз маңызды 

акторы ретінде. Мемлекеттер арасындағы өзара әрекеттестіктің 

қайшылықтылығы. Ұлттық мүдделер мен ұлттық қауіпсіздіктің рөлі. Ұлттық 

мүдделердің рөліне байланысты мәселелер. Мемлекеттің беталысы үшін ішкі 

саясат пен ішкі жағдайлардың маңыздылық мәселесі. 

Қауіпсіздік дилеммасы. Мемлекеттердің беталысының және олардың 

коалицияларының «шынайы стратегиясы» ұғымы. Күш пен күштер балансы 

халықаралық қатынастардың басты реттеушісі ретінде. Мемлекеттер мен 

олардың блоктарының сыртқы саясатының негізгі уәждері: қауіпсіздік, пайда, 

атақ (бедел). Мемлекеттік қауіпсіздіктің басымдығы. Экспансионизм және 

империализм идеясы. Кеннет Уолтц және оның «Халықаралық саясат 

теориясы» еңбегі. Халықаралық жүйенің негіздеу рөлі және мемлекеттің 

беталысындағы оның құрылымдары. Құрылымдық шектеулерді нақтылау. 

Моральдық қағидаттар мен халықаралық құқықтың халықаралық саясат үшін 

маңыздылығын сынау. 

 

Либерализм және неолиберализм 

Неолиберализмнің негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардағы 

мемлекеттердің рөлі. Абсолютті пайдалардың максимизациясы мемлекеттердің 

негізін құраушы мақсат ретінде. Халықаралық аренадағы акторлардың санының 

өсуі мен көптүрлілігі. Халықаралық институттардың рөлі халықаралық 

қатынастар анархиясының шектеушісі ретінде. Халықаралық институттардың 

институционалдық инерциясы. Халықаралық қатынастарды фрагменттеу. 

Ынтымақтастық мүмкіндігі мен қажеттілігі жетекші халықаралық үдеріс 

ретінде. Халықаралық тәртіптер ынтымақтастық пен өзара байланыс механизмі 

ретінде. Қауіпсіздік дилеммасының экономикалық өлшемі. Әлемнің өзара 

тәуелділігінің артуы. Халықаралық қауымдастық үшін ортақ мүдделер мен 

құндылықтардың маңыздылығы. Нарықтық механизмдер халықаралық 

қатынастардың реттеушісі ретінде. Экономиканың рөлінің күшеюі. 

Халықаралық қатынастарды реттеуде құқықтың, халықаралық институттардың 

және этикалық нормалардың рөлдерінің артуы. 

 

Марксизм және неомарксизм 

Әлемдік капитализм мән мәтініндегі мемлекеттердің рөлі мен қызметі. 

Таптық күрес әлемдік саясаттың қозғаушы күші ретінде. Мемлекет билеуші 
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таптың мүдделерін, соның ішінде сыртқы саясат саласында, жүзеге асыру 

құралы ретінде. Халықаралық қатынастардың типтері. 

Марксистік ойдың халықаралық қатынастарды талдауға қатысты үш 

бағыты. Халықаралық қатынастарды тарихи материализм (империализм және 

әлемдік экономика теориясы ) санаттарында қарастыру. Э.Бернштейн және 

оның халықаралық қатынастардың экономикадан айтарлықтай тәуелсіздігі 

идеясы. Н. Бухариннің әлемдік капиталистік шаруашылықтың құрылмданған 

моделі. В.И. Ленин және оның «Империализм капитализмнің ең жоғарғы 

сатысы ретінде» еңбегі. 

Неомарксизмнің негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардың 

анархиялылығы және үстем державалардың рөлі. «Әлем-жүйе» ұғымы («әлем-

экономика»). «Әлем-жүйенің» қақтығысты сипаты, оның үстем державалардың 

мақсатты стратегиясымен шарттастығы. «Солтүстік-Оңтүстік» мәселесі. 

«Мемлекеттер (аймақтар) – таптар» күресі халықаралық қатынастардың негізгі 

реттеушісі ретінде. Әлемдік экономиканың анықтаушы рөлі. 

Саяси ойдағы марксистік бағыт. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин 

еңбектеріндегі халықаралық қатынастар мәселелері. 

 

Халықаралық қатынастардың табиғаты мен заңдылықтары 

Халықаралық қатынастардың табиғаты. Халықаралық қатынастардың 

табиғатының неореализм, неолиберализм, неомарксизм өкілдерімен 

түсіндірілуі: жалпы және айрықша. Халықаралық қатынастар жүйесінің 

түпкілікті өзгерістері. Халықаралық қатынастардың анархиялылық сипаты 

және оларды реттеу мүмкіндігі. Мемлекет халықаралық қатынастардың басты 

әрекет етуші тұлғасы ретінде. Халықаралық акторлардың өзара әрекеттестік 

тәсілі. Халықаралық қатынастардың негізгі мәселелері. Халықаралық 

қатынастар жүйесіндегі сын-тегеуріндер мен мәселелердің бүкіләлемдік 

сипаты. 

Халықаралық қатынастардың заңдылықтары. Халықаралық қатынастар 

заңдылықтарының неореализм, неолиберализм, неомарксизм өкілдерімен 

түсіндірілуі: жалпы және ерекше. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі сын-

тегеуріндер мен мәселелердің жүйелік сипатының күшеюі. 

Халықаралық акторлар санының өсуі мен көптүрлілігі. Халықаралық 

қатынастарды фрагменттеу. Халықаралық құқық пен нарықтық механизмдердің 

демократиялық институттарының рөлінің артуы. 

Билік пен күш халықаралық қатынастардың ең маңызды реттеушілері 

ретінде. 

 

Халықаралық қатынас теориясының негізгі парадигмаларын 

салыстырмалы талдау 

Неореализм, неолиберализм және неомарксизмнің салыстырмалы 

талдауының параметрлері мен өлшемдері: халықаралық орта сипаты, 

халықаралық қатынастардың акторлары, халықаралық қатынастар 

акторларының өзара әрекеттестік тәсілдері, халықаралық қатынастардың негізгі 

мәселелері, халықаралық қатынастардың қазіргі кезеңінің басты үрдістері, 
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халықаралық қатынастарды реттеу, халықаралық жүйенің құрылымдық 

факторларының рөлі. 

Анықтамалар мен ұғымдарды салыстырмалы талдау: «әлемдік саясат», 

«халықаралық қатынастар», «сыртқы саясат», «геосаясат», «қауіпсіздік», 

«қақтығыс», «дағдарыс». 

 

Халықаралық қатынастардың заманауи теориялары 

Халықаралық қатынастардың заманауи теориялары. Институционализм. 

Институттардың халықаралық қатынастардағы рөлі мен қызметі. Плюрализм. 

Трансұлттандыру. Халықаралық қатынастар субъектілерінің көптүрлілігі. 

Мемлекеттік егемендіктің «шайылуы». Халықаралық қатынастар жүйесінің 

полиархиялық сипаты. Өзара тәуелділік (режимдер теориясы). Неолибералдық 

институционализм. Тәртіп және ынтымақтастық табиғаты. Мемлекеттер 

арасындағы өзара тәуелділіктің күшеюі. Халықаралық қатынастардың сыни 

теориясы. Эмансипация: кілт элементтер. Автономия. Дискурсивті этика. 

Постструктурализм. Модернизм. Постмодернизм. Феминизм. Француз 

әлеуметтік мектебі. 

 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің ресми әдістері 

«Әдіснама», «әдіс», «әдістеме» және «зерттеу техникасы» ұғымдары. 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің ресми және бейресми әдістері. 

Нормативті-идеологиялық және нормативті-гипотезшығармашылық тәсілдер.  

Статистикалық әдістер. Синергетика: негізгі идеялары және халықаралық 

қатынастарды талдауға қолданылу мәселесі. «Модель» ұғымы. Халықаралық 

қатынастардағы жағдайлар мен үдерістерді моделдеу. Моделдеу кезеңдері. 

Мазмұнды, нысандандырылған және квантификацияланған моделдер. 

Халықаралық қатынастарды математикалық модельдеудің ерекшеліктері: 

қиындықтары мен басымдықтары. Факторлық талдау. Корреляцияны талдау. 

Регрессияны талдау. Үрдістерді талдау. Экстраполяция.  

 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің бейресми әдістері 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің бейресми әдістері. Тарихи-

сипаттамалы және саяси-сипаттамалы тәсілдер. Операционалды-қолданбалы 

әдістер: жағдайды талдау әдістері (қарапайым және қосылған бақылау, 

құжаттар мен объективті материалдық қайнар көздерді зерттеу, салыстырмалы 

талдау); мазмұнды малдау әдістері (контент-анализ, ивент-анализ, когнитивті 

картелеу), беталыс нұсқаларын талдау әдістері (еліктеулер, жағдайлық 

талдаулар, іскерлік, штабтық және стратегиялық ойындар). Сарапшылық-

болжамдық әдістер: альтернативистика, ретроальтернативистика, сценарийлық 

әдіс және сарапшылық талдау әдісі (миға шабуыл, «дельфи» әдісі және т.б.) 

 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің жүйелік тәсілі 

Л.фон Берталанфи идеялары. «Жүйе», «сыртқы орта», «ішкі орта» 

(мәнмәтін), «құрылымдық жүйе», «жүйенің қызметі» ұғымдары. Жүйенің 

тұрақтылығы. Ашық жүйе ұғымы. Халықаралық қатынастардың жүйе ретіндегі 
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ерекшеліктері: күрделілік, көпөлшемділік, бейімділік, ашықтық, әлсіз 

ұйымдастырушылық, әлеуметтік және саяси сипат. 

Халықаралық жүйелерді зерттеудің негізгі тәсілдері: дәстүрлі-тарихи, 

тарихи-әлеуметтік, эвристикалық, аралас, құрылымдық, функционалдық. 

Халықаралық қатынастар жүйелерінің типологиялары. Типологизациялау 

белгілері. М.Капланның типологиясы. Халықаралық жүйелердің түрленуінің 

заңдылықтары мен шарттары. Халықаралық жүйелердің қызмет ету заңдары. 

Құрылымның рөлі. Р.Арон бойынша халықаралық жүйелердің құрылымдық 

өзгерістері. Ж.Дерриеник бойынша халықаралық жүйелердің құрылымдық 

сипаттамалары. Халықаралық жүйелердің өзгеру заңдары. 

 

Халықаралық қатынастардағы талдау деңгейлері 

Халықаралық қатынастар теориясындағы «талдау деңгейі мәселесінің» 

шығу тегі. «Талдау деңгейі» ұғымы. Талдау деңгейін кеңістіктік түсіну. Талдау 

деңгейін эпистемиологиялық түсіну. Талдау деңгейін анықтаудың белгілері. 

Халықаралық үдерістерді талдаудың үш деңгейі тұжырымдамасын 

дайындаудағы М.Капланның, К.Уолцтың және Дж. Сингердің үлесі. Жеке 

тұлға, элемент және жүйе халықаралық қатынастарды талдау деңгейі ретінде. 

Талдау деңгейін зерттеуде қолданудың басымдылығы туралы пікірталас. 

Құрылым мен элементтің арақатынасы. 

 

Халықаралық қатынастар жүйесінің ортасы 

«Халықаралық қатынастар ортасы» ұғымы. Сыртқы және ішкі орта. 

Халықаралық қатынастардың әлеуметтік және әлеуметтіктен тыс ортасы. 

Халықаралық қатынастарға құрылымдық ықпал ету. Құрылымнан тыс ықпал 

(ортаның ықпалы). Халықаралық қатынастар ортасының ерекшеліктері. Орта 

түрлері. Жаһандық халықаралық қатынастар үшін сыртқы орта мәселелері. 

Халықаралық қатынастар ортасының күрделілігі: факторлар, элементтер, 

құрылым. Геосаяси фактор. «Геосаясат» ұғымы. Мемлекеттің физикалық, 

әлеуметтік материалдық және моральдық ресурстары. Географиялық ортаның 

рөлі. Экологиялық фактор. Геосаясаттың негізгі тұжырымдамалары. Х. 

Маккиндердің, Р. Челленнің, К. Хаусхофердің, Ф. Ратцелдің, А.  Мэхэннің, 

Н.Спайкменнің теориялық ізденістері. Геосаяси тәсілдің шектеулілігі. 

 

Халықаралық қатынастар жүйесінің акторлары 

«Халықаралық қатынастардың акторлары» ұғымы. Акторлардың 

типологиясы. Мемлекет халықаралық қатынастардың дәстүрлі акторы ретінде. 

Мемлекеттің халықаралық қатынастар жүйесіндегі қызметі және олардың 

дамуы. Мемлекеттің тарихи формалары. «Ұлттық мемлекет» ж»не «ұлт» 

ұғымдары. Егемендіктің ішкі және сыртқы аспектілері. Мемлекеттердің 

халықаралық қатынастар акторлары ретіндегі теңсіздігі. Мемлекеттерді 

стратификациялаудың типтері мен өлшемдері. «Үстем держава», «ұлы 

держава», «орта держава», «кіші мемлекет» және «микромемлекет» ұғымдары. 

Халықаралық қатынастардың дәстүрлі емес акторлары, олардың 

типологиясы. Халықаралық ұйыдар және олардың типологиясы. Халықаралық 
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үкіметаралық ұйымдар және олардың типологиясы. Халықаралық үкіметтік 

емес ұйымдар, олардың түрлері. Дәстүрлі емес акторлардың халықаралық 

қатынастарға ықпалы мен әрекетінің механизмі. 

Трансұлттық корпорациялар, олардың түрлері мен типологиясы. 

Халықаралық акторлардың басқа түрлері: ұлт-азаттық қозғалыстар, 

сепаратистік қозғалыстар, лаңкестік ұйымдар, саяси партиялар, кәсіподақтар, 

жеке тұлғалар. 

 

Халықаралық қатынастар жүйесінің акторларының мақсаттары, 

мүдделері және құралдары 

Халықаралық қатынастардағы мақсаттар мен мүдделер. Мақсаттарды 

талдау мәселесі. Ұлттық-мемлекеттік мүдде және оның үш элементі: әскери 

қауіпсіздік, мемлекеттік егемендік, экономикалық өрлеу. Халықаралық 

қатынастар акторларының мүдделерін жүзеге асыру мәселесі. 

Мақсатты жүзеге асыру «құралы» ұғымы. Құралдарды бөлу типтері мен 

белгілері. Халықаралық қатынастар акторларының мақсаттарын жүзеге 

асырудың екі полярлы құралдары: күш көрсету, келіссөздер. Стратегия 

мақсаттар мен құралдар арасындағы сәйкестікті бекіту ретінде. 

Стратегиялардың типологиясы. 

 

«Сыртқы саясатты талдау»: зерттеудің негізгі бағыттары 

«Сыртқы саясат» ұғымын анықтау мәселесі. Сыртқы саясатты ұғыну 

деңгейлері: сыртқы саясат құбылыс ретінде; мемлекеттің нақты сыртқы 

саясаты; сыртқы саясат оның қалыптасу және жүзеге асырылу үдерісі ретінде. 

«Сыртқы саяси үдеріс» ұғымы. «Мемлекеттің беталысы». Сыртқы саясат 

ортасы. Сыртқы саясаттың нысаны. Сыртқы саясаттың қызметі. 

Мемлекеттердің түрлі типтерімен жүзеге асырылатын сыртқы саясаттың 

салыстырмалы талдауы. Сыртқы саясаттың әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері. 

«Сыртқы саясатты талдау» ұғымы. Сыртқы саясатты талдау көздері: 

христиандық-нормативтік тәсіл және саяси реализм. Сыртқы саясатты талдауды 

зерттеудің нысаны. Сыртқы саясат пен саяси реализмді талдауды салыстыру. 

«Сыртқы саясат» ұғымы. Сыртқы саясатты талдауды зерттеудің пәні. 

Халықаралық қатынастар теориясы мен сыртқы саясатты талдауды салыстыру. 

Сыртқы саясатты талдаудың мақсаты. Мемлекеттердің сыртқы ортамен өзара 

әрекеттестігінің себептері, қозғаушы күштері және механизмдері. Мемлекеттің 

ішкі әлемінің оның сырттағы беталысымен өзара байланыстылығы. 

Сыртқы саясатты талдаудың бағыттары: сыртқы саясатты салыстырмалы 

зерттеу, сыртқы саясатты құрылымдық-функционалдық талдау, сыртқы 

саясатты психологиялық зерттеу. Сыртқы саясатты салыстырмалы зерттеудің 

нысандары: тұлға, кіші топ, ұйымдастырушылық құрылымдар, макроәлеуметтік 

деңгей. Сыртқы саясатты анықтау деңгейлері. Дж. Розенаудың «Баламалылық 

идеясы». Сыртқы саясаттың бюрократиялық теориясы. Шешім қабылдауды 

талдау. Элита мен қысым көрсету топтарының рөлдерін талдау. 
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Халықаралық үдерістер 

«Халықаралық үдерістер» ұғымы. Күрес, ынтымақтастық және 

келіссөздер саясаттың негізгі формалары ретінде. Шешімдерді дайындау және 

қабылдау үдерісі. Қазіргі әлемдегі саясат формаларының арақатынасы. 

Халықаралық қақтығыстар және олардың ХХІ ғасыр тоғысындағы 

ерекшеліктері. Халықаралық қақтығыстардың жаһандықтан аймақтық және 

жергілікті деңгейге өтуі. Қақтығыстарды басқару дәрежесінің төмендеуі. Ішкі 

және халықаралық шекаралардың жойылуы. К.Боулдинг пен Л.Козер 

жанжалтанудың негізін салушылар ретінде. 

Қақтығысты анықтау. Қақтығыстың себептері: бәсекелестік, әрекеттердің, 

мақсаттардың, қабылдаулардың үйлеспеушілігі. Қақтығыстардың типологиясы. 

Қақтығыстардың қызметтері. Қақтығыстардың сатылары мен кезеңдері. 

Қақтығыстық қатынастардың күшею жолдары. Қақтығыстарды реттеудің 

механизмі.  

Халықаралық ынтымақтастық және интеграция үдерісі. Ынтымақтастық 

пен интеграция түрлері. Интеграциялық үдерістердің теориялық базасы: 

функционализм, неофункционализм, федерализм. Ынтымақтастық пен 

интеграцияның аймақтық ерекшеліктері. Әлемнің жаһандық мәселелеріне 

қатысты ынтымақтастық. 

Халықаралық келіссөздер. Келіссөз үдерісінің сатылары. Келіссөздердің 

қызметі. Халықаралық келіссөздерді талдаудың моделдері мен тәсілдері. 

Көпжақты келіссөздердің санының және маңыздылығының өсуі. 

 

Халықаралық тәртіп. Қазіргі әлемдік тәртіп 

«Әлемдік тәртіп» ұғымы. Халықаралық қатынастар жүесінің типология 

мәселесі. Халықаралық тәртіптің негізгі өлшемдері: халықаралық 

қатынастардың басты акторлары арасындағы қатынастар; мықты және әлсіз 

акторлар арасындағы қатынастар, функционалды өлшем. Халықаралық 

жүйелердің тарихи типтері. Халықаралық қатынастар жүйелерін талдау 

әдістемесінің мәселелері. 

Тарихи ретроспективтегі халықаралық жүйелердің эволюциясы. 

Халықаралық қатынастардың Вестфальдік жүйесі. Халықаралық 

қатынастардың Веналық жүйесі. Блоктар мен одақтардың қалыптасу жүйесі. 

Халықаралық қатынастардың Версаль-Вашингтон жүйесі. Халықаралық 

қатынастардың Ялта-Потсдам жүйесі. 

Халықаралық қатынастардың жаңа жүйесінің қалыптасуы. Жаңа әлемдік 

тәртіптің негізгі сипаттамалары: жаһандық демократиялық толқын; біртұтас 

экономикалық ағзаның қалыптасуы; әскери қауіпсіздіктің жаңа параметрлері. 

Қазіргі халықаралық қатынастардың саяси-құқықтық режимі. «Солтүстік-

Оңтүстік» қатынастарының жаңа өлшемдері. 

Жалпы әлемдік мәселелер, олардың туындау себептері және халықаралық 

қатынастарға ықпалы. Қоршаған орта, табиғи және адами ресурстар мәселесі. 

Жаңа сын-тегеуріндер: қылмыстың трансұлттануы, халықаралық лаңкестік, 

есірткі заттарының заңсыз айналымы, азаматтардың жеке құқығына зиян 
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келтіретін қылмыстар. Халықаралық ұйымдар қазіргі халықаралық 

қатынастарды реттеудің механизмдері ретінде. 

 

Халықаралық қауіпсіздік 

«Қауіпсіздік» ұғымы. Қауіпсіздіктің ұлттық, аймақтық, жаһандық 

өлшемдері ұғымы. Қауіпсіздіктің кілт ұғымдарының бәсекелес парадигмалары. 

«Қауіпсіздік» ұғымы саяси реализм, либерализм, трансұлттандыру, 

конструктивизмнің түсініктемелерінде. Қауіпсіздіктің субъектісі мен объектісін 

түсіндіру. Халықаралық қауіпсіздіктің нормалары, қағидаттары және идеялары. 

«Қауіп», «сын-тегеурін», «қатер», «дағдарыс» ұғымдары. Қауіпсіздіктің 

жаңа қатерлері және олардың қазіргі халықаралық қатынастарға ықпалын 

талдау. Қазіргі сын-тегеуріндердің трансұлттық сипаты. Қауіпсіздіктің әскери 

емес қатерлері. 

Қауіпсіздік ортасындағы өзгерістер. Қауіпсіздікті стратегиялық зерттеу. 

«Қатты» және «жұмсақ» қауіпсізідк мәселелері. Жаппай қырып-жою қаруының  

таралуы. Қақтығыстардың типтері. Қарулы қақтығыстар. «Тоқтап тұрған» 

қақтығыстар. «Ыстық» қақтығыстар. Гуманитарлық мәселелер және адам 

қауіпсіздігі теориясы. 

 

Халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу және этикалық 

өлшемі 

Халықаралық құқықтың тарихи формалары мен реттеушілік рөлінің 

ерекшеліктері. Халықаралық құқықтың негізгі қағидаттары: халықаралық 

қатынастар субъектілерінің теңдігі, халықаралық қатынас субъектілерінің 

тәуелсіздігі, мемлекеттік қайшылықтарды бейбіт реттеу. Тарихи 

ретроспективадағы халықаралық құқық қағидаттарының эволюциясы. 

«Мемлекеттік мүдде», «саяси тепе-теңдік», «табиғи шекаралар» қағидаттары. 

Халықаралық құқықтың қағидаттарын бекітетін халықаралық актілер. 

Халықаралық қатынастардағы құқық пен моральдің арақатынасы. Халықаралық 

мораль түсіндірмелерінің көптүрлілігі. Халықаралық моралдің басты 

императивтері. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық қатынастар теорияларының теориялық-

тұжырымдамалық көздері. 

2. Халықаралық қатынастардағы ұлттық мүдде мен ұлттық 

қауіпсіздіктің рөлі. 

3. Халықаралық институттардың халықаралық қатынастар 

анархиясының шектеушілері ретіндегі рөлі. 

4. Неореализм, неолиберализм және неомарксизм түсіндірмелеріндегі 

халықаралық қатынастардың заңдылықтары. 

5. Неореализм, неолиберализм және неомарксизмнің салыстырмалы 

талдауының параметрлері мен белгілері 
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6. Халықаралық жүйенің құрылымдық факторларының рөлі. 

7. Халықаралық қатынастар теорияларының әдістері. 

8. Халықаралық қатынастар жүйесі, оның типологиясы, элементтері, 

сыртқы және ішкі ортасы, құрылымы және қызметі 

9. Халықаралық қатынастар жүйесінің деңгейлік және құрылымдық 

талдауы 

10.  Халықаралық қатынастар акторларының типологиясы 

11.  Халықаралық қатынастар теориялары мен сыртқы саясатты 

талдауды салыстыру. 

12.  Соғыс пен бейбітшілік стратегиясы 

13.  Халықаралық қақтығыстар және олардың ХХІ ғасырдың 

басындағы ерекшеліктері. 

14.  Қақтығыстарды реттеу механизмдері. 

15.  «Жаңа әлемдік тәртіп»: негізгі сипаттамалары. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Халықаралық қатынастарды реттеудегі құқықтың, халықаралық 

институттардың және этикалық нормалардың рөлін сынау. 

2. Халықаралық қатынастардағы конвергенция теориясы 

3. Халықаралық қатынастар жүйелерінің типологиясы 

4. Халықаралық қатынастардың дәстүрлі емес акторлары, олардың 

типологиясы 

5. Ұлт-азаттық қозғалыстар, сепаратистік қозғалыстар, лаңкестік 

ұйымдар халықаралық қатынастардың акторлары ретінде 

6. Сыртқы саясаттың мақсаттары мен құралдары 

7. Геосаясат және халықаралық қатынастар 

8. Мемлекеттердің түрлі типтерімен жүзеге асырылатын сыртқы 

саясаттың салыстырмалы талдауы 

9. Ішкі және сыртқы саясаттың арақатынас феномені 

10.  Қазіргі сын-тегеуріндердің трансұлттық сипаты 

11.  Халықаралық қатынастардағы құқық пен моральдің арақатынасы 

12.  Халықаралық үдерістерді түсіндіруде халықаралық қатынастар 

теорияларын қолдану 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Саяси ойдағы дәстүрлі бағыт 

2. Неореализм, неолиберализм және неомарксизм түсіндімесіндегі 

халықаралық қатынастардың заңдылықтары 

3. Халықаралық жүйенің анықтаушы рөлі және оның мемлекеттердің 

беталысындағы құрылымы 

4. Халықаралық қатынастар субъектілерінің көптүрлілігі 
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5. Жағдайды талдау әдістері (бақылау, құжаттарды зерттеу, 

салыстыру) 

6. «Талдау деңгейлері» ұғымы. 

7. Халықаралық қатынастар ортасының күрделілігі 

8. Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты – факторлары мен 

анықтаушылары 

9. Халықаралық қақтығыстардың жаһандықтан аймақтық және 

жергілікті деңгейге өтуі 

10. Жаңа әлемдік тәртіптің негізгі сипаттамалары 

11. «Қатты» және «жұмсақ» қауіпсіздік мәселелері 

12. Қазіргі халықаралық қатынастардың саяси-құқықтық режимі 
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ХҚT 5301 – ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ТЕОРИЯСЫ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Байзакова К.И. – 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: 

Иембекова М.О. – тарих ғылымдарының кандидаты, НАРХОЗ 

университетінің доценті 

Губайдуллина М.Ш. – тарих ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

«Халықаралық қатынастар теориясы» пәні «Халықаралық қатынастар» 

мамандығы бойынша бейінді бағыты бойынша 1,5 жыл білім алатын 

магистранттарға арналған теориялық-қолданбалы курс болып табылады. 

Курс бағдарламасы халықаралық қатынастардың табиғаты мен сипатын, 

үрдістері мен заңдылықтарын, халықаралық жүйенің құрылымы мен ортасын, 

оның элементтерінің құрамын, олардың рөлдері мен қызметтерін анықтау үшін 

анағұрлым оңтайлыларының бірі ретіндегі жүйелік талдау негізінде құрылған. 

Курс бағдарламасында әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың 

ағымдағы мәселелерін зерттеуге ғана емес, сонымен бірге түрлі теориялық 

мектептер мен тәсілдердің әдістемелерінің призмасы арқылы оларды түсіну мен 

талдауға да назар аударылады.  

Магистрант «Халықаралық қатынастар теориясы» курсын оқудың 

нәтижесінде тиісті: 

Білуге: халықаралық қатынастар жүйелерінің негізгі кезеңдері мен даму 

заңдылықтарын, оның эволюциясының механизмдері мен факторларын түсіну; 

халықаралық қатынастардың заманауи теориялары мен тұжырымдамаларын, 

олардың санатты аппаратын игеру. 

Жасай алуға: халықаралық қатынастардың, әлемдік саясаттың және 

сыртқы саяси үдерістердің дамуын талдау және болжау кезінде халықаралық 

қатынастардың заманауи теориялары мен тұжырымдамаларының әдістемесін 

қолдану; 

Дағдылануға: халықаралық оқиғаларды өз бетінше талдауға, 

халықаралық қатынастар мен үдерістерді зерттеудің әдістерін, әдістемелерін 

және техникаларын қолдануға дағдылануға, халықаралық үдерістерді жүйелік 

талдау үшін қажетті жалпы және арнайы әдістерді қолдану. 
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Пререквизиттер: «Жаңа замандағы халықаралық қатынастардың 

тарихы», «Қазіргі замандағы халықаралық қатынастардың тарихы», 

«Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі», «Көпжақты дипломатия», 

«Халықаралық ұйымдар», «Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері» 

Постреквизиттер: «Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері», 

«ХҚ зерттеудің әдістемелік негіздері», «Жаһандану кезеңіндегі қауіпсіздіктің 

жаңа өлшемдері», «Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері» 

 «Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар теориясы» курсының 

бағдарламасы 1995 жылдан бастап оқу үдерісінің барысында мақұлданған осы 

бағдарламаның бірқатар баспаларына негізделеді. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 КІРІСПЕ 

1 Халықаралық қатынастар теорияларының теориялық-тұжырымдамалық 

көздері 

2 Реализм және неореализм 

3 Либерализм және неолиберализм   

4 Марксизм және неомарксизм 

5 Халықаралық қатынастардың табиғаты мен заңдылықтары 

6 Халықаралық қатынастар теориясының негізгі парадигмаларын 

салыстырмалы талдау. Халықаралық қатынастардың заманауи 

теориялары. 

7 Халықаралық қатынастарды зерттеудің ресми және бейресми әдістері 

8 Халықаралық қатынастарды зерттеудің жүйелік тәсілі 

9 Халықаралық қатынастардағы талдау деңгейлері. Халықаралық 

қатынастар жүйесінің ортасы. 

10 Халықаралық қатынастар жүйесінің акторлары, олардың мақсаттары, 

мүдделері және құралдары 

11 «Сыртқы саясатты талдау»: зертеудің негізгі бағыттары 

12 Халықаралық үдерістер 

13 Халықаралық тәртіп. Қазіргі әлемдік тәртіп. 

14 Халықаралық қауіпсіздік. 

15 Халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу және этикалық өлшемі 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Халықаралық қатынастар теориясы» пәні міндетті жалпы мамандық пәні 

болып табылады. Бұл пән «Халықаралық қатынастар» бағыты бойынша 

келешектегі теориялық және қолданбалы пәндерді оқудың әдістемелік негізін 

құрайды. Курс магистранттарға халықаралық қатынастар теориясының (ХҚТ) 

бастапқы ұғымдарын, халықаралық қатынастарды зерттеудің принциптері мен 
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бағыттарын игеріп, болашақ кәсіби қызмет үшін қажетті халықаралық 

қатынастарды сараптау дағдыларын үйренуге мүмкіндік береді.  

Курстың мақсаты: магистранттарға халықаралық қатынастар мен 

үдерістерді жүйелік талдау әдістемесін пайдалану және курс бойынша 

теориялық білімдерді қолдану арқылы талдауға үйрету. 

Курстың міндеттері: 

- «халықаралық қатынастар» пәнінің мазмұнын жүйеленген түрде 

көрсететін негізгі ұғымдармен, тұжырымдамалық және әдістемелік тәсілдермен 

таныстыру; 

- магистранттарды халықаралық қатынастар теорияларымен таныстыру, 

олардың түсініктемелік аппаратын ашу; 

- магистранттарды халықаралық қатынастардағы заманауи және тарихи 

оқиғаларды талдау кезінде оқылған теорияларды қолдануға үйрету; 

- магистранттарда халықаралық қатынастар мен үдерістерді зерттеудің 

әдістерін, әдістемелерін және техникаларын қолдану бойынша негізгі 

дағдыларды қалыптастыру, оларды халықаралық үдерістерді жүйелік талдау 

үшін қажетті жалпы және арнайы әдістерді қолдануға үйрету. 

«Халықаралық қатынастар теориясы» пәнінің зерттеу нысаны  - қазіргі 

халықаралық қатынастар жағдайындағы халықаралық өмірдің қайшылықтарын 

белгілі бір дәрежеде түсінуге мүмкіндік беретін парадигмалар, теориялар мен 

концепциялар. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Халықаралық қатынастар теорияларының теориялық-

тұжырымдамалық көздері 

Зерттеудің теориялық және қолданбалы деңгейлері. Зерттеу мәселелерін 

таңдау. «Теория» ұғымы. Теорияны құру қисыны және теорияға қойылатын 

негізгі талаптар. Теорияның құраушылары. Теорияның қызметтері. Теорияның 

түрлері. Пайдаланылатын ұғымдарға қойылатын талаптар: бақыланушылық, 

нақтылық, теориялық мәнділік. Теорияны тексеру және жетілдіру. Гипотеза 

ұғымы. Гипотеза түрлері. Гипотезаларды даярлау және санаттар жүйесін жасау. 

Гипотезаның құрылу қисыны. Гипотезаның құраушылары. Гипотезаны тексеру: 

әдістері мен мәселелері. Гипотезаны жетілдіру. Операционалдандырылу. 

Зерттеудің мақсаттары, міндеттері және бағдарламасы. Зерттеу 

бағдарламаларының құрамдық бөліктері. Баламалы бәсекелес гипотезалар 

ұғымы. Зерттеудегі баламалы бәсекелес гипотезалардың есебі. Зерттеу 

жоспарын дайындау. Зерттеу нәтижелерін түсіндіру. 

Әлеуметтік-саяси пікір тарихында халықаралық қатынастарды түсіндіру. 

Саяси теория мен халықаралық қатынастар теориясының арақатынасы. 

Халықаралық қатынастарды теориялық ұғынудың тұжырымдамалық 

негіздерінің қалыптасуы. Классикалық бағыт. Саяси пікірдегі дәстүрлі бағыт. 

Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Э.Деваттель, К.фон Клаузевицтердің саяси 

білімдеріндегі халықаралық қатынастардың мәселелері. 
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Саяси пікірдегі идеалистік бағыт. Ф.де Витториа, Г. Гроций, Д. Локк, И. 

Кант және т.б. саяси білімдеріндегі халықаралық қатынастардың мәселелері. 

Мораль мен құқық халықаралық қатынастардың басты санаттары ретінде. 

Саяси идеализм. Либералды интерұлттандыру. Марксизм. Саяси реализм. 

Саяси идеализм. Модернизм. Трансұлттандыру. Неомарксизм. Француз 

әлеуметтік мектебі 

 

Реализм және неореализм 

Неореализмнің негізгі өкілдері. Саяси реализм. Г. Дж. Моргентау және 

оның «Мемлекеттер арасындағы саясат» еңбегі. Халықаралық ортаның 

анархиялылығы. Мемлекет халықаралық қатынастардың жалғыз маңызды 

акторы ретінде. Мемлекеттер арасындағы өзара әрекеттестіктің 

қайшылықтылығы. Ұлттық мүдделер мен ұлттық қауіпсіздіктің рөлі. Ұлттық 

мүдделердің рөліне байланысты мәселелер. Мемлекеттің беталысы үшін ішкі 

саясат пен ішкі жағдайлардың маңыздылық мәселесі. 

Қауіпсіздік дилеммасы. Мемлекеттердің беталысының және олардың 

коалицияларының «шынайы стратегиясы» ұғымы. Күш пен күштер балансы 

халықаралық қатынастардың басты реттеушісі ретінде. Мемлекеттер мен 

олардың блоктарының сыртқы саясатының негізгі уәждері: қауіпсіздік, пайда, 

атақ (бедел). Мемлекеттік қауіпсіздіктің басымдығы. Экспансионизм және 

империализм идеясы. Кеннет Уолтц және оның «Халықаралық саясат 

теориясы» еңбегі. Халықаралық жүйенің негіздеу рөлі және мемлекеттің 

беталысындағы оның құрылымдары. Құрылымдық шектеулерді нақтылау. 

Моральдық қағидаттар мен халықаралық құқықтың халықаралық саясат үшін 

маңыздылығын сынау. 

 

Либерализм және неолиберализм 

Неолиберализмнің негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардағы 

мемлекеттердің рөлі. Абсолютті пайдалардың максимизациясы мемлекеттердің 

негізін құраушы мақсат ретінде. Халықаралық аренадағы акторлардың санының 

өсуі мен көптүрлілігі. Халықаралық институттардың рөлі халықаралық 

қатынастар анархиясының шектеушісі ретінде. Халықаралық институттардың 

институционалдық инерциясы. Халықаралық қатынастарды фрагменттеу. 

Ынтымақтастық мүмкіндігі мен қажеттілігі жетекші халықаралық үдеріс 

ретінде. Халықаралық тәртіптер ынтымақтастық пен өзара байланыс механизмі 

ретінде. Қауіпсіздік дилеммасының экономикалық өлшемі. Әлемнің өзара 

тәуелділігінің артуы. Халықаралық қауымдастық үшін ортақ мүдделер мен 

құндылықтардың маңыздылығы. Нарықтық механизмдер халықаралық 

қатынастардың реттеушісі ретінде. Экономиканың рөлінің күшеюі. 

Халықаралық қатынастарды реттеуде құқықтың, халықаралық институттардың 

және этикалық нормалардың рөлдерінің артуы. 

 

Марксизм және неомарксизм 

Әлемдік капитализм мән мәтініндегі мемлекеттердің рөлі мен қызметі. 

Таптық күрес әлемдік саясаттың қозғаушы күші ретінде. Мемлекет билеуші 
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таптың мүдделерін, соның ішінде сыртқы саясат саласында, жүзеге асыру 

құралы ретінде. Халықаралық қатынастардың типтері. 

Марксистік ойдың халықаралық қатынастарды талдауға қатысты үш 

бағыты. Халықаралық қатынастарды тарихи материализм (империализм және 

әлемдік экономика теориясы ) санаттарында қарастыру. Э.Бернштейн және 

оның халықаралық қатынастардың экономикадан айтарлықтай тәуелсіздігі 

идеясы. Н. Бухариннің әлемдік капиталистік шаруашылықтың құрылмданған 

моделі. В.И. Ленин және оның «Империализм капитализмнің ең жоғарғы 

сатысы ретінде» еңбегі. 

Неомарксизмнің негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардың 

анархиялылығы және үстем державалардың рөлі. «Әлем-жүйе» ұғымы («әлем-

экономика»). «Әлем-жүйенің» қақтығысты сипаты, оның үстем державалардың 

мақсатты стратегиясымен шарттастығы. «Солтүстік-Оңтүстік» мәселесі. 

«Мемлекеттер (аймақтар) – таптар» күресі халықаралық қатынастардың негізгі 

реттеушісі ретінде. Әлемдік экономиканың анықтаушы рөлі. 

Саяси ойдағы марксистік бағыт. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин 

еңбектеріндегі халықаралық қатынастар мәселелері. 

 

Халықаралық қатынастардың табиғаты мен заңдылықтары 

Халықаралық қатынастардың табиғаты. Халықаралық қатынастардың 

табиғатының неореализм, неолиберализм, неомарксизм өкілдерімен 

түсіндірілуі: жалпы және айрықша. Халықаралық қатынастар жүйесінің 

түпкілікті өзгерістері. Халықаралық қатынастардың анархиялылық сипаты 

және оларды реттеу мүмкіндігі. Мемлекет халықаралық қатынастардың басты 

әрекет етуші тұлғасы ретінде. Халықаралық акторлардың өзара әрекеттестік 

тәсілі. Халықаралық қатынастардың негізгі мәселелері. Халықаралық 

қатынастар жүйесіндегі сын-тегеуріндер мен мәселелердің бүкіләлемдік 

сипаты. 

Халықаралық қатынастардың заңдылықтары. Халықаралық қатынастар 

заңдылықтарының неореализм, неолиберализм, неомарксизм өкілдерімен 

түсіндірілуі: жалпы және ерекше. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі сын-

тегеуріндер мен мәселелердің жүйелік сипатының күшеюі. 

Халықаралық акторлар санының өсуі мен көптүрлілігі. Халықаралық 

қатынастарды фрагменттеу. Халықаралық құқық пен нарықтық механизмдердің 

демократиялық институттарының рөлінің артуы. 

Билік пен күш халықаралық қатынастардың ең маңызды реттеушілері 

ретінде. 

 

Халықаралық қатынас теорияларының негізгі парадигмаларын 

салыстырмалы талдау. Халықаралық қатынастардың заманауи 

теориялары 

Неореализм, неолиберализм және неомарксизмнің салыстырмалы 

талдауының параметрлері мен өлшемдері: халықаралық орта сипаты, 

халықаралық қатынастардың акторлары, халықаралық қатынастар 

акторларының өзара әрекеттестік тәсілдері, халықаралық қатынастардың негізгі 
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мәселелері, халықаралық қатынастардың қазіргі кезеңінің басты үрдістері, 

халықаралық қатынастарды реттеу, халықаралық жүйенің құрылымдық 

факторларының рөлі. 

Анықтамалар мен ұғымдарды салыстырмалы талдау: «әлемдік саясат», 

«халықаралық қатынастар», «сыртқы саясат», «геосаясат», «қауіпсіздік», 

«қақтығыс», «дағдарыс». 

Халықаралық қатынастардың заманауи теориялары. Институционализм. 

Институттардың халықаралық қатынастардағы рөлі мен қызметі. Плюрализм. 

Трансұлттандыру. Халықаралық қатынастар субъектілерінің көптүрлілігі. 

Мемлекеттік егемендіктің «шайылуы». Халықаралық қатынастар жүйесінің 

полиархиялық сипаты. Өзара тәуелділік (режимдер теориясы). Неолибералдық 

институционализм. Тәртіп және ынтымақтастық табиғаты. Мемлекеттер 

арасындағы өзара тәуелділіктің күшеюі. Халықаралық қатынастардың сыни 

теориясы. Эмансипация: кілт элементтер. Автономия. Дискурсивті этика. 

Постструктурализм. Модернизм. Постмодернизм. Феминизм. Француз 

әлеуметтік мектебі. 

 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің ресми және бейресми 

әдістері 

«Әдіснама», «әдіс», «әдістеме» және «зерттеу техникасы» ұғымдары. 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің ресми және бейресми әдістері. 

Нормативті-идеологиялық және нормативті-гипотезшығармашылық тәсілдер.  

Статистикалық әдістер. Синергетика: негізгі идеялары және халықаралық 

қатынастарды талдауға қолданылу мәселесі. «Модель» ұғымы. Халықаралық 

қатынастардағы жағдайлар мен үдерістерді моделдеу. Моделдеу кезеңдері. 

Мазмұнды, нысандандырылған және квантификацияланған моделдер. 

Халықаралық қатынастарды математикалық модельдеудің ерекшеліктері: 

қиындықтары мен басымдықтары. Факторлық талдау. Корреляцияны талдау. 

Регрессияны талдау. Үрдістерді талдау. Экстраполяция.  

Халықаралық қатынастарды зерттеудің бейресми әдістері. Тарихи-

сипаттамалы және саяси-сипаттамалы тәсілдер. Операционалды-қолданбалы 

әдістер: жағдайды талдау әдістері (қарапайым және қосылған бақылау, 

құжаттар мен объективті материалдық қайнар көздерді зерттеу, салыстырмалы 

талдау); мазмұнды малдау әдістері (контент-анализ, ивент-анализ, когнитивті 

картелеу), беталыс нұсқаларын талдау әдістері (еліктеулер, жағдайлық 

талдаулар, іскерлік, штабтық және стратегиялық ойындар). Сарапшылық-

болжамдық әдістер: альтернативистика, ретроальтернативистика, сценарийлық 

әдіс және сарапшылық талдау әдісі (миға шабуыл, «дельфи» әдісі және т.б.) 

 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің жүйелік тәсілі 

Л.фон Берталанфи идеялары. «Жүйе», «сыртқы орта», «ішкі орта» 

(мәнмәтін), «құрылымдық жүйе», «жүйенің қызметі» ұғымдары. Жүйенің 

тұрақтылығы. Ашық жүйе ұғымы. Халықаралық қатынастардың жүйе ретіндегі 

ерекшеліктері: күрделілік, көпөлшемділік, бейімділік, ашықтық, әлсіз 

ұйымдастырушылық, әлеуметтік және саяси сипат. 
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Халықаралық жүйелерді зерттеудің негізгі тәсілдері: дәстүрлі-тарихи, 

тарихи-әлеуметтік, эвристикалық, аралас, құрылымдық, функционалдық. 

Халықаралық қатынастар жүйелерінің типологиялары. Типологизациялау 

белгілері. М.Капланның типологиясы. Халықаралық жүйелердің түрленуінің 

заңдылықтары мен шарттары. Халықаралық жүйелердің қызмет ету заңдары. 

Құрылымның рөлі. Р.Арон бойынша халықаралық жүйелердің құрылымдық 

өзгерістері. Ж.Дерриеник бойынша халықаралық жүйелердің құрылымдық 

сипаттамалары. Халықаралық жүйелердің өзгеру заңдары. 

 

Халықаралық қатынастардағы талдау деңгейлері. Халықаралық 

қатынастар жүйесінің ортасы 

Халықаралық қатынастар теориясындағы «талдау деңгейі мәселесінің» 

шығу тегі. «Талдау деңгейі» ұғымы. Талдау деңгейін кеңістіктік түсіну. Талдау 

деңгейін эпистемиологиялық түсіну. Талдау деңгейін анықтаудың белгілері. 

Халықаралық үдерістерді талдаудың үш деңгейі тұжырымдамасын 

дайындаудағы М.Капланның, К.Уолцтың және Дж. Сингердің үлесі. Жеке 

тұлға, элемент және жүйе халықаралық қатынастарды талдау деңгейі ретінде. 

Талдау деңгейін зерттеуде қолданудың басымдылығы туралы пікірталас. 

Құрылым мен элементтің арақатынасы. 

«Халықаралық қатынастар ортасы» ұғымы. Сыртқы және ішкі орта. 

Халықаралық қатынастардың әлеуметтік және әлеуметтіктен тыс ортасы. 

Халықаралық қатынастарға құрылымдық ықпал ету. Құрылымнан тыс ықпал 

(ортаның ықпалы). Халықаралық қатынастар ортасының ерекшеліктері. Орта 

түрлері. Жаһандық халықаралық қатынастар үшін сыртқы орта мәселелері. 

Халықаралық қатынастар ортасының күрделілігі: факторлар, элементтер, 

құрылым. Геосаяси фактор. «Геосаясат» ұғымы. Мемлекеттің физикалық, 

әлеуметтік материалдық және моральдық ресурстары. Географиялық ортаның 

рөлі. Экологиялық фактор. Геосаясаттың негізгі тұжырымдамалары. Х. 

Маккиндердің, Р. Челленнің, К. Хаусхофердің, Ф. Ратцелдің, А.  Мэхэннің, 

Н.Спайкменнің теориялық ізденістері. Геосаяси тәсілдің шектеулілігі. 

 

Халықаралық қатынастар жүйесінің акторлары, олардың 

мақсаттары, мүдделері және құралдары 

«Халықаралық қатынастардың акторлары» ұғымы. Акторлардың 

типологиясы. Мемлекет халықаралық қатынастардың дәстүрлі акторы ретінде. 

Мемлекеттің халықаралық қатынастар жүйесіндегі қызметі және олардың 

дамуы. Мемлекеттің тарихи формалары. «Ұлттық мемлекет» ж»не «ұлт» 

ұғымдары. Егемендіктің ішкі және сыртқы аспектілері. Мемлекеттердің 

халықаралық қатынастар акторлары ретіндегі теңсіздігі. Мемлекеттерді 

стратификациялаудың типтері мен өлшемдері. «Үстем держава», «ұлы 

держава», «орта держава», «кіші мемлекет» және «микромемлекет» ұғымдары. 

Халықаралық қатынастардың дәстүрлі емес акторлары, олардың 

типологиясы. Халықаралық ұйыдар және олардың типологиясы. Халықаралық 

үкіметаралық ұйымдар және олардың типологиясы. Халықаралық үкіметтік 

емес ұйымдар, олардың түрлері. Дәстүрлі емес акторлардың халықаралық 
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қатынастарға ықпалы мен әрекетінің механизмі. 

Трансұлттық корпорациялар, олардың түрлері мен типологиясы. 

Халықаралық акторлардың басқа түрлері: ұлт-азаттық қозғалыстар, 

сепаратистік қозғалыстар, лаңкестік ұйымдар, саяси партиялар, кәсіподақтар, 

жеке тұлғалар. 

Халықаралық қатынастардағы мақсаттар мен мүдделер. Мақсаттарды 

талдау мәселесі. Ұлттық-мемлекеттік мүдде және оның үш элементі: әскери 

қауіпсіздік, мемлекеттік егемендік, экономикалық өрлеу. Халықаралық 

қатынастар акторларының мүдделерін жүзеге асыру мәселесі. 

Мақсатты жүзеге асыру «құралы» ұғымы. Құралдарды бөлу типтері мен 

белгілері. Халықаралық қатынастар акторларының мақсаттарын жүзеге 

асырудың екі полярлы құралдары: күш көрсету, келіссөздер. Стратегия 

мақсаттар мен құралдар арасындағы сәйкестікті бекіту ретінде. 

Стратегиялардың типологиясы. 

 

«Сыртқы саясатты талдау»: зерттеудің негізгі бағыттары 

«Сыртқы саясат» ұғымын анықтау мәселесі. Сыртқы саясатты ұғыну 

деңгейлері: сыртқы саясат құбылыс ретінде; мемлекеттің нақты сыртқы 

саясаты; сыртқы саясат оның қалыптасу және жүзеге асырылу үдерісі ретінде. 

«Сыртқы саяси үдеріс» ұғымы. «Мемлекеттің беталысы». Сыртқы саясат 

ортасы. Сыртқы саясаттың нысаны. Сыртқы саясаттың қызметі. 

Мемлекеттердің түрлі типтерімен жүзеге асырылатын сыртқы саясаттың 

салыстырмалы талдауы. Сыртқы саясаттың әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері. 

«Сыртқы саясатты талдау» ұғымы. Сыртқы саясатты талдау көздері: 

христиандық-нормативтік тәсіл және саяси реализм. Сыртқы саясатты талдауды 

зерттеудің нысаны. Сыртқы саясат пен саяси реализмді талдауды салыстыру. 

«Сыртқы саясат» ұғымы. Сыртқы саясатты талдауды зерттеудің пәні. 

Халықаралық қатынастар теориясы мен сыртқы саясатты талдауды салыстыру. 

Сыртқы саясатты талдаудың мақсаты. Мемлекеттердің сыртқы ортамен өзара 

әрекеттестігінің себептері, қозғаушы күштері және механизмдері. Мемлекеттің 

ішкі әлемінің оның сырттағы беталысымен өзара байланыстылығы. 

Сыртқы саясатты талдаудың бағыттары: сыртқы саясатты салыстырмалы 

зерттеу, сыртқы саясатты құрылымдық-функционалдық талдау, сыртқы 

саясатты психологиялық зерттеу. Сыртқы саясатты салыстырмалы зерттеудің 

нысандары: тұлға, кіші топ, ұйымдастырушылық құрылымдар, макроәлеуметтік 

деңгей. Сыртқы саясатты анықтау деңгейлері. Дж. Розенаудың «Баламалылық 

идеясы». Сыртқы саясаттың бюрократиялық теориясы. Шешім қабылдауды 

талдау. Элита мен қысым көрсету топтарының рөлдерін талдау. 

 

Халықаралық үдерістер 

«Халықаралық үдерістер» ұғымы. Күрес, ынтымақтастық және 

келіссөздер саясаттың негізгі формалары ретінде. Шешімдерді дайындау және 

қабылдау үдерісі. Қазіргі әлемдегі саясат формаларының арақатынасы. 

Халықаралық қақтығыстар және олардың ХХІ ғасыр тоғысындағы 

ерекшеліктері. Халықаралық қақтығыстардың жаһандықтан аймақтық және 
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жергілікті деңгейге өтуі. Қақтығыстарды басқару дәрежесінің төмендеуі. Ішкі 

және халықаралық шекаралардың жойылуы. К.Боулдинг пен Л.Козер 

жанжалтанудың негізін салушылар ретінде. 

Қақтығысты анықтау. Қақтығыстың себептері: бәсекелестік, әрекеттердің, 

мақсаттардың, қабылдаулардың үйлеспеушілігі. Қақтығыстардың типологиясы. 

Қақтығыстардың қызметтері. Қақтығыстардың сатылары мен кезеңдері. 

Қақтығыстық қатынастардың күшею жолдары. Қақтығыстарды реттеудің 

механизмі.  

Халықаралық ынтымақтастық және интеграция үдерісі. Ынтымақтастық 

пен интеграция түрлері. Интеграциялық үдерістердің теориялық базасы: 

функционализм, неофункционализм, федерализм. Ынтымақтастық пен 

интеграцияның аймақтық ерекшеліктері. Әлемнің жаһандық мәселелеріне 

қатысты ынтымақтастық. 

Халықаралық келіссөздер. Келіссөз үдерісінің сатылары. Келіссөздердің 

қызметі. Халықаралық келіссөздерді талдаудың моделдері мен тәсілдері. 

Көпжақты келіссөздердің санының және маңыздылығының өсуі. 

 

Халықаралық тәртіп. Қазіргі әлемдік тәртіп 

«Әлемдік тәртіп» ұғымы. Халықаралық қатынастар жүесінің типология 

мәселесі. Халықаралық тәртіптің негізгі өлшемдері: халықаралық 

қатынастардың басты акторлары арасындағы қатынастар; мықты және әлсіз 

акторлар арасындағы қатынастар, функционалды өлшем. Халықаралық 

жүйелердің тарихи типтері. Халықаралық қатынастар жүйелерін талдау 

әдістемесінің мәселелері. 

Тарихи ретроспективтегі халықаралық жүйелердің эволюциясы. 

Халықаралық қатынастардың Вестфальдік жүйесі. Халықаралық 

қатынастардың Веналық жүйесі. Блоктар мен одақтардың қалыптасу жүйесі. 

Халықаралық қатынастардың Версаль-Вашингтон жүйесі. Халықаралық 

қатынастардың Ялта-Потсдам жүйесі. 

Халықаралық қатынастардың жаңа жүйесінің қалыптасуы. Жаңа әлемдік 

тәртіптің негізгі сипаттамалары: жаһандық демократиялық толқын; біртұтас 

экономикалық ағзаның қалыптасуы; әскери қауіпсіздіктің жаңа параметрлері. 

Қазіргі халықаралық қатынастардың саяси-құқықтық режимі. «Солтүстік-

Оңтүстік» қатынастарының жаңа өлшемдері. 

Жалпы әлемдік мәселелер, олардың туындау себептері және халықаралық 

қатынастарға ықпалы. Қоршаған орта, табиғи және адами ресурстар мәселесі. 

Жаңа сын-тегеуріндер: қылмыстың трансұлттануы, халықаралық лаңкестік, 

есірткі заттарының заңсыз айналымы, азаматтардың жеке құқығына зиян 

келтіретін қылмыстар. Халықаралық ұйымдар қазіргі халықаралық 

қатынастарды реттеудің механизмдері ретінде. 

 

Халықаралық қауіпсіздік 

«Қауіпсіздік» ұғымы. Қауіпсіздіктің ұлттық, аймақтық, жаһандық 

өлшемдері ұғымы. Қауіпсіздіктің кілт ұғымдарының бәсекелес парадигмалары. 

«Қауіпсіздік» ұғымы саяси реализм, либерализм, трансұлттандыру, 
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конструктивизмнің түсініктемелерінде. Қауіпсіздіктің субъектісі мен объектісін 

түсіндіру. Халықаралық қауіпсіздіктің нормалары, қағидаттары және идеялары. 

«Қауіп», «сын-тегеурін», «қатер», «дағдарыс» ұғымдары. Қауіпсіздіктің 

жаңа қатерлері және олардың қазіргі халықаралық қатынастарға ықпалын 

талдау. Қазіргі сын-тегеуріндердің трансұлттық сипаты. Қауіпсіздіктің әскери 

емес қатерлері. 

Қауіпсіздік ортасындағы өзгерістер. Қауіпсіздікті стратегиялық зерттеу. 

«Қатты» және «жұмсақ» қауіпсізідк мәселелері. Жаппай қырып-жою қаруының  

таралуы. Қақтығыстардың типтері. Қарулы қақтығыстар. «Тоқтап тұрған» 

қақтығыстар. «Ыстық» қақтығыстар. Гуманитарлық мәселелер және адам 

қауіпсіздігі теориясы. 

 

Халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу және этикалық 

өлшемі 
 Халықаралық құқықтың тарихи формалары мен реттеушілік рөлінің 

ерекшеліктері. Халықаралық құқықтың негізгі қағидаттары: халықаралық 

қатынастар субъектілерінің теңдігі, халықаралық қатынас субъектілерінің 

тәуелсіздігі, мемлекеттік қайшылықтарды бейбіт реттеу. Тарихи 

ретроспективадағы халықаралық құқық қағидаттарының эволюциясы. 

«Мемлекеттік мүдде», «саяси тепе-теңдік», «табиғи шекаралар» қағидаттары. 

Халықаралық құқықтың қағидаттарын бекітетін халықаралық актілер. 

Халықаралық қатынастардағы құқық пен моральдің арақатынасы. Халықаралық 

мораль түсіндірмелерінің көптүрлілігі. Халықаралық моралдің басты 

императивтері. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық қатынастар теорияларының теориялық-

тұжырымдамалық көздері. 

2. Халықаралық қатынастардағы ұлттық мүдде мен ұлттық 

қауіпсіздіктің рөлі. 

3. Халықаралық институттардың халықаралық қатынастар 

анархиясының шектеушілері ретіндегі рөлі. 

4. Неореализм, неолиберализм және неомарксизм түсіндірмелеріндегі 

халықаралық қатынастардың заңдылықтары. 

5. Неореализм, неолиберализм және неомарксизмнің салыстырмалы 

талдауының параметрлері мен белгілері 

6. Халықаралық жүйенің құрылымдық факторларының рөлі. 

7. Халықаралық қатынастар теорияларының әдістері. 

8. Халықаралық қатынастар жүйесі, оның типологиясы, элементтері, 

сыртқы және ішкі ортасы, құрылымы және қызметі 

9. Халықаралық қатынастар жүйесінің деңгейлік және құрылымдық 

талдауы 

10. Халықаралық қатынастар акторларының типологиясы 
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11. Халықаралық қатынастар теориялары мен сыртқы саясатты 

талдауды салыстыру. 

12. Соғыс пен бейбітшілік стратегиясы 

13. Халықаралық қақтығыстар және олардың ХХІ ғасырдың басындағы 

ерекшеліктері. 

14. Қақтығыстарды реттеу механизмдері. 

15. «Жаңа әлемдік тәртіп»: негізгі сипаттамалары. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖӘНЕ ОҚЫТУШЫМЕН 

ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Халықаралық қатынастарды реттеудегі құқықтың, халықаралық 

институттардың және этикалық нормалардың рөлін сынау. 

2. Халықаралық қатынастардағы конвергенция теориясы 

3. Халықаралық қатынастар жүйелерінің типологиясы 

4. Халықаралық қатынастардың дәстүрлі емес акторлары, олардың 

типологиясы 

5. Ұлт-азаттық қозғалыстар, сепаратистік қозғалыстар, лаңкестік 

ұйымдар халықаралық қатынастардың акторлары ретінде 

6. Сыртқы саясаттың мақсаттары мен құралдары 

7. Геосаясат және халықаралық қатынастар 

8. Ішкі және сыртқы саясаттың арақатынас феномені 

9. Халықаралық қатынастардағы құқық пен моральдің арақатынасы 

10. Халықаралық үдерістерді түсіндіруде халықаралық қатынастар 

теорияларын қолдану 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Халықаралық қатынастар теориясы» курсы «Халықаралық қатынастар» 

мамандығы бойынша 1 жыл бейінді бағыты бойынша білім алатын 

магистранттарға арналған теориялық-қолданбалы курс болып табылады. 

Курс бағдарламасы халықаралық қатынастардың табиғаты мен сипатын, 

үрдістері мен заңдылықтарын, халықаралық жүйенің құрылымы мен ортасын, 

оның элементтерінің құрамын, олардың рөлдері мен қызметтерін анықтау үшін 

анағұрлым оңтайлыларының бірі ретіндегі жүйелік талдау негізінде құрылған. 

Курс бағдарламасында әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың 

ағымдағы мәселелерін зерттеуге ғана емес, сонымен бірге түрлі теориялық 

мектептер мен тәсілдердің әдістемелерінің призмасы арқылы оларды түсіну мен 

талдауға да назар аударылады.  

Магистрант «Халықаралық қатынастар теориясы» курсын оқудың 

нәтижесінде тиісті: 

Білуге: халықаралық қатынастар жүйелерінің негізгі кезеңдері мен даму 

заңдылықтарын, оның эволюциясының механизмдері мен факторларын түсіну; 

халықаралық қатынастардың заманауи теориялары мен тұжырымдамаларын, 

олардың санатты аппаратын игеру. 

Жасай алуға: халықаралық қатынастардың, әлемдік саясаттың және 

сыртқы саяси үдерістердің дамуын талдау және болжау кезінде халықаралық 

қатынастардың заманауи теориялары мен тұжырымдамаларының әдістемесін 

қолдану; 

Дағдылануға: халықаралық оқиғаларды өз бетінше талдауға, 

халықаралық қатынастар мен үдерістерді зерттеудің әдістерін, әдістемелерін 

және техникаларын қолдануға дағдылануға, халықаралық үдерістерді жүйелік 

талдау үшін қажетті жалпы және арнайы әдістерді қолдану. 
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Пререквизиттер: «Жаңа замандағы халықаралық қатынастардың 

тарихы», «Қазіргі замандағы халықаралық қатынастардың тарихы», 

«Халықаралық қатынастардың қазіргі жүйесі», «Көпжақты дипломатия», 

«Халықаралық ұйымдар», «Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері» 

Постреквизиттер: «Халықаралық қатынастардың қазіргі мәселелері», 

«ХҚ зерттеудің әдістемелік негіздері», «Жаһандану кезеңіндегі қауіпсіздіктің 

жаңа өлшемдері», «Орталық Азиядағы қауіпсіздік мәселелері» 

 «Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар теориясы» курсының 

бағдарламасы 1995 жылдан бастап оқу үдерісінің барысында мақұлданған осы 

бағдарламаның бірқатар баспаларына негізделеді. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

 КІРІСПЕ 

1 Халықаралық қатынастар теорияларының теориялық-

тұжырымдамалық көздері 

2 Реализм және неореализм 

3 Либерализм және неолиберализм   

4 Марксизм және неомарксизм 

5 Халықаралық қатынастардың табиғаты мен заңдылықтары 

6 Халықаралық қатынастар теориясының негізгі парадигмаларын 

салыстырмалы талдау.  

7 Халықаралық қатынастарды зерттеудің әдістері 

8 Халықаралық қатынастарды зерттеудің жүйелік тәсілі 

9 Халықаралық қатынастардағы талдау деңгейлері. Халықаралық 

қатынастар жүйесінің ортасы. 

10 Халықаралық қатынастар жүйесінің акторлары, олардың мақсаттары, 

мүдделері және құралдары 

11 «Сыртқы саясатты талдау»: зертеудің негізгі бағыттары 

12 Халықаралық үдерістер 

13 Халықаралық тәртіп. Қазіргі әлемдік тәртіп. 

14 Халықаралық қауіпсіздік. 

15 Халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу және этикалық өлшемі 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кіріспе 

«Халықаралық қатынастар теориясы» курсы міндетті жалпы мамандық 

пәні болып табылады. Бұл пән «Халықаралық қатынастар» бағыты бойынша 

келешектегі теориялық және қолданбалы пәндерді оқудың әдістемелік негізін 

құрайды. Курс магистранттардың халықаралық қатынастар теориясының (ХҚТ) 

бастапқы ұғымдарын, халықаралық қатынастарды зерттеудің принциптері мен 

бағыттарын игеріп, болашақ кәсіби қызмет үшін қажетті халықаралық 

қатынастарды сараптау дағдыларын үйренуге мүмкіндік береді.  
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Курстың мақсаты: магистранттарға халықаралық қатынастар мен 

үдерістерді жүйелік талдау әдістемесін пайдалану және курс бойынша 

теориялық білімдерді қолдану арқылы талдауға үйрету. 

Курстың міндеттері: 

- «халықаралық қатынастар» пәнінің мазмұнын жүйеленген түрде 

көрсететін негізгі ұғымдармен, тұжырымдамалық және әдістемелік тәсілдермен 

таныстыру; 

- магистранттарды халықаралық қатынастар теорияларымен таныстыру, 

олардың түсініктемелік аппаратын ашу; 

- магистранттарды халықаралық қатынастардағы заманауи және тарихи 

оқиғаларды талдау кезінде оқылған теорияларды қолдануға үйрету; 

- магистранттарды  халықаралық қатынастар мен үдерістерді зерттеудің 

әдістерін, әдістемелерін және техникаларын қолдану бойынша негізгі 

дағдыларды қалыптастыру, оларды халықаралық үдерістерді жүйелік талдау 

үшін қажетті жалпы және арнайы әдістерді қолдануға үйрету. 

«Халықаралық қатынастар теориясы» пәнінің зерттеу нысаны  - қазіргі 

халықаралық қатынастар жағдайындағы халықаралық өмірдің қайшылықтарын 

белгілі бір дәрежеде түсінуге мүмкіндік беретін парадигмалар, теориялар мен 

концепциялар. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Халықаралық қатынастар теорияларының теориялық-

тұжырымдамалық көздері 

Зерттеудің теориялық және қолданбалы деңгейлері. Зерттеу мәселелерін 

таңдау. «Теория» ұғымы. Теорияны құру қисыны және теорияға қойылатын 

негізгі талаптар. Теорияның құраушылары. Теорияның қызметтері. Теорияның 

түрлері. Пайдаланылатын ұғымдарға қойылатын талаптар: бақыланушылық, 

нақтылық, теориялық мәнділік. Теорияны тексеру және жетілдіру. Гипотеза 

ұғымы. Гипотеза түрлері. Гипотезаларды даярлау және санаттар жүйесін жасау. 

Гипотезаның құрылу қисыны. Гипотезаның құраушылары. Гипотезаны тексеру: 

әдістері мен мәселелері. Гипотезаны жетілдіру. Операционалдандырылу. 

Зерттеудің мақсаттары, міндеттері және бағдарламасы. Зерттеу 

бағдарламаларының құрамдық бөліктері. Баламалы бәсекелес гипотезалар 

ұғымы. Зерттеудегі баламалы бәсекелес гипотезалардың есебі. Зерттеу 

жоспарын дайындау. Зерттеу нәтижелерін түсіндіру. 

Әлеуметтік-саяси пікір тарихында халықаралық қатынастарды түсіндіру. 

Саяси теория мен халықаралық қатынастар теориясының арақатынасы. 

Халықаралық қатынастарды теориялық ұғынудың тұжырымдамалық 

негіздерінің қалыптасуы. Классикалық бағыт. Саяси пікірдегі дәстүрлі бағыт. 

Н.Макиавелли, Т.Гоббс, Э.Деваттель, К.фон Клаузевицтердің саяси 

білімдеріндегі халықаралық қатынастардың мәселелері. 

Саяси пікірдегі идеалистік бағыт. Ф.де Витториа, Г. Гроций, Д. Локк, И. 

Кант және т.б. саяси білімдеріндегі халықаралық қатынастардың мәселелері. 
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Мораль мен құқық халықаралық қатынастардың басты санаттары ретінде. 

Саяси идеализм. Либералды интерұлттандыру. Марксизм. Саяси реализм. 

Саяси идеализм. Модернизм. Трансұлттандыру. Неомарксизм. Француз 

әлеуметтік мектебі 

 

Реализм және неореализм 

Неореализмнің негізгі өкілдері. Саяси реализм. Г. Дж. Моргентау және 

оның «Мемлекеттер арасындағы саясат» еңбегі. Халықаралық ортаның 

анархиялылығы. Мемлекет халықаралық қатынастардың жалғыз маңызды 

акторы ретінде. Мемлекеттер арасындағы өзара әрекеттестіктің 

қайшылықтылығы. Ұлттық мүдделер мен ұлттық қауіпсіздіктің рөлі. Ұлттық 

мүдделердің рөліне байланысты мәселелер. Мемлекеттің беталысы үшін ішкі 

саясат пен ішкі жағдайлардың маңыздылық мәселесі. 

Қауіпсіздік дилеммасы. Мемлекеттердің беталысының және олардың 

коалицияларының «шынайы стратегиясы» ұғымы. Күш пен күштер балансы 

халықаралық қатынастардың басты реттеушісі ретінде. Мемлекеттер мен 

олардың блоктарының сыртқы саясатының негізгі уәждері: қауіпсіздік, пайда, 

атақ (бедел). Мемлекеттік қауіпсіздіктің басымдығы. Экспансионизм және 

империализм идеясы. Кеннет Уолтц және оның «Халықаралық саясат 

теориясы» еңбегі. Халықаралық жүйенің негіздеу рөлі және мемлекеттің 

беталысындағы оның құрылымдары. Құрылымдық шектеулерді нақтылау. 

Моральдық қағидаттар мен халықаралық құқықтың халықаралық саясат үшін 

маңыздылығын сынау. 

 

Либерализм және неолиберализм 

Неолиберализмнің негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардағы 

мемлекеттердің рөлі. Абсолютті пайдалардың максимизациясы мемлекеттердің 

негізін құраушы мақсат ретінде. Халықаралық аренадағы акторлардың санының 

өсуі мен көптүрлілігі. Халықаралық институттардың рөлі халықаралық 

қатынастар анархиясының шектеушісі ретінде. Халықаралық институттардың 

институционалдық инерциясы. Халықаралық қатынастарды фрагменттеу. 

Ынтымақтастық мүмкіндігі мен қажеттілігі жетекші халықаралық үдеріс 

ретінде. Халықаралық тәртіптер ынтымақтастық пен өзара байланыс механизмі 

ретінде. Қауіпсіздік дилеммасының экономикалық өлшемі. Әлемнің өзара 

тәуелділігінің артуы. Халықаралық қауымдастық үшін ортақ мүдделер мен 

құндылықтардың маңыздылығы. Нарықтық механизмдер халықаралық 

қатынастардың реттеушісі ретінде. Экономиканың рөлінің күшеюі. 

Халықаралық қатынастарды реттеуде құқықтың, халықаралық институттардың 

және этикалық нормалардың рөлдерінің артуы. 

 

Марксизм және неомарксизм 

Әлемдік капитализм мән мәтініндегі мемлекеттердің рөлі мен қызметі. 

Таптық күрес әлемдік саясаттың қозғаушы күші ретінде. Мемлекет билеуші 

таптың мүдделерін, соның ішінде сыртқы саясат саласында, жүзеге асыру 

құралы ретінде. Халықаралық қатынастардың типтері. 
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Марксистік ойдың халықаралық қатынастарды талдауға қатысты үш 

бағыты. Халықаралық қатынастарды тарихи материализм (империализм және 

әлемдік экономика теориясы ) санаттарында қарастыру. Э.Бернштейн және 

оның халықаралық қатынастардың экономикадан айтарлықтай тәуелсіздігі 

идеясы. Н. Бухариннің әлемдік капиталистік шаруашылықтың құрылмданған 

моделі. В.И. Ленин және оның «Империализм капитализмнің ең жоғарғы 

сатысы ретінде» еңбегі. 

Неомарксизмнің негізгі өкілдері. Халықаралық қатынастардың 

анархиялылығы және үстем державалардың рөлі. «Әлем-жүйе» ұғымы («әлем-

экономика»). «Әлем-жүйенің» қақтығысты сипаты, оның үстем державалардың 

мақсатты стратегиясымен шарттастығы. «Солтүстік-Оңтүстік» мәселесі. 

«Мемлекеттер (аймақтар) – таптар» күресі халықаралық қатынастардың негізгі 

реттеушісі ретінде. Әлемдік экономиканың анықтаушы рөлі. 

Саяси ойдағы марксистік бағыт. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин 

еңбектеріндегі халықаралық қатынастар мәселелері. 

 

Халықаралық қатынастардың табиғаты мен заңдылықтары 

Халықаралық қатынастардың табиғаты. Халықаралық қатынастардың 

табиғатының неореализм, неолиберализм, неомарксизм өкілдерімен 

түсіндірілуі: жалпы және айрықша. Халықаралық қатынастар жүйесінің 

түпкілікті өзгерістері. Халықаралық қатынастардың анархиялылық сипаты 

және оларды реттеу мүмкіндігі. Мемлекет халықаралық қатынастардың басты 

әрекет етуші тұлғасы ретінде. Халықаралық акторлардың өзара әрекеттестік 

тәсілі. Халықаралық қатынастардың негізгі мәселелері. Халықаралық 

қатынастар жүйесіндегі сын-тегеуріндер мен мәселелердің бүкіләлемдік 

сипаты. 

Халықаралық қатынастардың заңдылықтары. Халықаралық қатынастар 

заңдылықтарының неореализм, неолиберализм, неомарксизм өкілдерімен 

түсіндірілуі: жалпы және ерекше. Халықаралық қатынастар жүйесіндегі сын-

тегеуріндер мен мәселелердің жүйелік сипатының күшеюі. 

Халықаралық акторлар санының өсуі мен көптүрлілігі. Халықаралық 

қатынастарды фрагменттеу. Халықаралық құқық пен нарықтық механизмдердің 

демократиялық институттарының рөлінің артуы. 

Билік пен күш халықаралық қатынастардың ең маңызды реттеушілері 

ретінде. 

 

Халықаралық қатынас теорияларының негізгі парадигмаларын 

салыстырмалы талдау 

Неореализм, неолиберализм және неомарксизмнің салыстырмалы 

талдауының параметрлері мен өлшемдері: халықаралық орта сипаты, 

халықаралық қатынастардың акторлары, халықаралық қатынастар 

акторларының өзара әрекеттестік тәсілдері, халықаралық қатынастардың негізгі 

мәселелері, халықаралық қатынастардың қазіргі кезеңінің басты үрдістері, 

халықаралық қатынастарды реттеу, халықаралық жүйенің құрылымдық 

факторларының рөлі. 
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Анықтамалар мен ұғымдарды салыстырмалы талдау: «әлемдік саясат», 

«халықаралық қатынастар», «сыртқы саясат», «геосаясат», «қауіпсіздік», 

«қақтығыс», «дағдарыс». 

Халықаралық қатынастардың заманауи теориялары. Институционализм. 

Институттардың халықаралық қатынастардағы рөлі мен қызметі. Плюрализм. 

Трансұлттандыру. Халықаралық қатынастар субъектілерінің көптүрлілігі. 

Мемлекеттік егемендіктің «шайылуы». Халықаралық қатынастар жүйесінің 

полиархиялық сипаты. Өзара тәуелділік (режимдер теориясы). Неолибералдық 

институционализм. Тәртіп және ынтымақтастық табиғаты. Мемлекеттер 

арасындағы өзара тәуелділіктің күшеюі. Халықаралық қатынастардың сыни 

теориясы. Эмансипация: кілт элементтер. Автономия. Дискурсивті этика. 

Постструктурализм. Модернизм. Постмодернизм. Феминизм. Француз 

әлеуметтік мектебі. 

 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің әдістері 

«Әдіснама», «әдіс», «әдістеме» және «зерттеу техникасы» ұғымдары. 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің ресми және бейресми әдістері.  

Ресми әдістер. Статистикалық әдістер. Синергетика: негізгі идеялары 

және халықаралық қатынастарды талдауға қолданылу мәселесі. «Модель» 

ұғымы. Халықаралық қатынастардағы жағдайлар мен үдерістерді моделдеу. 

Моделдеу кезеңдері. Мазмұнды, нысандандырылған және 

квантификацияланған моделдер. Халықаралық қатынастарды математикалық 

модельдеудің ерекшеліктері: қиындықтары мен басымдықтары. Факторлық 

талдау. Корреляцияны талдау. Регрессияны талдау. Үрдістерді талдау. 

Экстраполяция.  

Халықаралық қатынастарды зерттеудің бейресми әдістері. Тарихи-

сипаттамалы және саяси-сипаттамалы тәсілдер. Операционалды-қолданбалы 

әдістер: жағдайды талдау әдістері; мазмұнды талдау әдістері (контент-анализ, 

ивент-анализ, когнитивті картелеу), беталыс нұсқаларын талдау әдістері 

(еліктеулер, жағдайлық талдаулар, іскерлік, штабтық және стратегиялық 

ойындар). Сарапшылық-болжамдық әдістер: альтернативистика, 

ретроальтернативистика, сценарийлық әдіс және сарапшылық талдау әдісі 

(миға шабуыл, «дельфи» әдісі және т.б.) 

 

Халықаралық қатынастарды зерттеудің жүйелік тәсілі 

Л.фон Берталанфи идеялары. «Жүйе», «Сыртқы орта», «ішкі орта» 

(мәнмәтін), «құрылымдық жүйе», «жүйенің қызметі» ұғымдары. Жүйенің 

тұрақтылығы. Ашық жүйе ұғымы. Халықаралық қатынастардың жүйе ретіндегі 

ерекшеліктері: күрделілік, көпөлшемділік, бейімділік, ашықтық, әлсіз 

ұйымдастырушылық, әлеуметтік және саяси сипат. 

Халықаралық жүйелерді зерттеудің негізгі тәсілдері: дәстүрлі-тарихи, 

тарихи-әлеуметтік, эвристикалық, аралас, құрылымдық, функционалдық. 

Халықаралық қатынастар жүйелерінің типологиялары. Типологизациялау 

белгілері. М.Капланның типологиясы. Халықаралық жүйелердің түрленуінің 

заңдылықтары мен шарттары. Халықаралық жүйелердің қызмет ету заңдары. 
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Құрылымның рөлі. Р.Арон бойынша халықаралық жүйелердің құрылымдық 

өзгерістері. Ж.Дерриеник бойынша халықаралық жүйелердің құрылымдық 

сипаттамалары. Халықаралық жүйелердің өзгеру заңдары. 

 

Халықаралық қатынастардағы талдау деңгейлері. Халықаралық 

қатынастар жүйесінің ортасы 

Халықаралық қатынастар теориясындағы «талдау деңгейі мәселесінің» 

шығу тегі. «Талдау деңгейі» ұғымы. Талдау деңгейін кеңістіктік түсіну. Талдау 

деңгейін эпистемиологиялық түсіну. Талдау деңгейін анықтаудың белгілері. 

Халықаралық үдерістерді талдаудың үш деңгейі тұжырымдамасын 

дайындаудағы М.Капланның, К.Уолцтың және Дж. Сингердің үлесі. Жеке 

тұлға, элемент және жүйе халықаралық қатынастарды талдау деңгейі ретінде.  

«Халықаралық қатынастар ортасы» ұғымы. Сыртқы және ішкі орта. 

Халықаралық қатынастардың әлеуметтік және әлеуметтіктен тыс ортасы. 

Халықаралық қатынастарға құрылымдық ықпал ету. Құрылымнан тыс ықпал 

(ортаның ықпалы). Халықаралық қатынастар ортасының ерекшеліктері. Орта 

түрлері. Жаһандық халықаралық қатынастар үшін сыртқы орта мәселелері. 

Халықаралық қатынастар ортасының күрделілігі: факторлар, элементтер, 

құрылым. Геосаяси фактор. «Геосаясат» ұғымы. Мемлекеттің физикалық, 

әлеуметтік материалдық және моральдық ресурстары. Географиялық ортаның 

рөлі. Экологиялық фактор. Геосаясаттың негізгі тұжырымдамалары. Х. 

Маккиндердің, Р. Челленнің, К. Хаусхофердің, Ф. Ратцелдің, А.  Мэхэннің, 

Н.Спайкменнің теориялық ізденістері. Геосаяси тәсілдің шектеулілігі. 

 

Халықаралық қатынастар жүйесінің акторлары, олардың 

мақсаттары, мүдделері және құралдары 

«Халықаралық қатынастардың акторлары» ұғымы. Акторлардың 

типологиясы. Мемлекет халықаралық қатынастардың дәстүрлі акторы ретінде. 

Мемлекеттің халықаралық қатынастар жүйесіндегі қызметі және олардың 

дамуы. Мемлекеттерді стратификациялаудың типтері мен өлшемдері. «Үстем 

держава», «ұлы держава», «орта держава», «кіші мемлекет» және 

«микромемлекет» ұғымдары. 

Халықаралық қатынастардың дәстүрлі емес акторлары, олардың 

типологиясы. Халықаралық ұйыдар және олардың типологиясы. Халықаралық 

үкіметаралық ұйымдар және олардың типологиясы. Халықаралық үкіметтік 

емес ұйымдар, олардың түрлері. Трансұлттық корпорациялар, олардың түрлері 

мен типологиясы. Халықаралық акторлардың басқа түрлері: ұлт-азаттық 

қозғалыстар, сепаратистік қозғалыстар, лаңкестік ұйымдар, саяси партиялар, 

кәсіподақтар, жеке тұлғалар. 

Халықаралық қатынастардағы мақсаттар мен мүдделер. Ұлттық-

мемлекеттік мүдде және оның үш элементі: әскери қауіпсіздік, мемлекеттік 

егемендік, экономикалық өрлеу. Халықаралық қатынастар акторларының 

мүдделерін жүзеге асыру мәселесі. 

 

«Сыртқы саясатты талдау»: зерттеудің негізгі бағыттары 
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«Сыртқы саясат» ұғымын анықтау мәселесі. Сыртқы саясатты ұғыну 

деңгейлері: сыртқы саясат құбылыс ретінде; мемлекеттің нақты сыртқы 

саясаты; сыртқы саясат оның қалыптасу және жүзеге асырылу үдерісі ретінде. 

«Сыртқы саяси үдеріс» ұғымы. «Мемлекеттің беталысы». Сыртқы саясат 

ортасы. Сыртқы саясаттың нысаны. Сыртқы саясаттың қызметі. 

Мемлекеттердің түрлі типтерімен жүзеге асырылатын сыртқы саясаттың 

салыстырмалы талдауы. Сыртқы саясаттың әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері. 

«Сыртқы саясатты талдау» ұғымы. Сыртқы саясатты талдау көздері: 

христиандық-нормативтік тәсіл және саяси реализм. Сыртқы саясатты талдауды 

зерттеудің нысаны. Сыртқы саясат пен саяси реализмді талдауды салыстыру. 

«Сыртқы саясат» ұғымы. Сыртқы саясатты талдауды зерттеудің пәні. 

Халықаралық қатынастар теориясы мен сыртқы саясатты талдауды салыстыру. 

Сыртқы саясатты талдаудың мақсаты. Мемлекеттердің сыртқы ортамен өзара 

әрекеттестігінің себептері, қозғаушы күштері және механизмдері. Мемлекеттің 

ішкі әлемінің оның сырттағы беталысымен өзара байланыстылығы. 

Сыртқы саясатты талдаудың бағыттары: сыртқы саясатты салыстырмалы 

зерттеу, сыртқы саясатты құрылымдық-функционалдық талдау, сыртқы 

саясатты психологиялық зерттеу. Сыртқы саясатты салыстырмалы зерттеудің 

нысандары: тұлға, кіші топ, ұйымдастырушылық құрылымдар, макроәлеуметтік 

деңгей. Сыртқы саясатты анықтау деңгейлері. Дж. Розенаудың «Баламалылық 

идеясы». Сыртқы саясаттың бюрократиялық теориясы. Шешім қабылдауды 

талдау. Элита мен қысым көрсету топтарының рөлдерін талдау. 

 

Халықаралық үдерістер 

«Халықаралық үдерістер» ұғымы. Күрес, ынтымақтастық және 

келіссөздер саясаттың негізгі формалары ретінде. Шешімдерді дайындау және 

қабылдау үдерісі. Қазіргі әлемдегі саясат формаларының арақатынасы. 

Халықаралық қақтығыстар және олардың ХХІ ғасыр тоғысындағы 

ерекшеліктері. Халықаралық қақтығыстардың жаһандықтан аймақтық және 

жергілікті деңгейге өтуі. Қақтығыстарды басқару дәрежесінің төмендеуі. Ішкі 

және халықаралық шекаралардың жойылуы. К.Боулдинг пен Л.Козер 

жанжалтанудың негізін салушылар ретінде. 

Қақтығысты анықтау. Қақтығыстың себептері: бәсекелестік, әрекеттердің, 

мақсаттардың, қабылдаулардың үйлеспеушілігі. Қақтығыстардың типологиясы. 

Қақтығыстардың қызметтері. Қақтығыстардың сатылары мен кезеңдері. 

Қақтығыстық қатынастардың күшею жолдары. Қақтығыстарды реттеудің 

механизмі.  

Халықаралық ынтымақтастық және интеграция үдерісі. Ынтымақтастық 

пен интеграция түрлері. Интеграциялық үдерістердің теориялық базасы: 

функционализм, неофункционализм, федерализм. Ынтымақтастық пен 

интеграцияның аймақтық ерекшеліктері. Әлемнің жаһандық мәселелеріне 

қатысты ынтымақтастық. 

Халықаралық келіссөздер. Келіссөз үдерісінің сатылары. Келіссөздердің 

қызметі. Халықаралық келіссөздерді талдаудың моделдері мен тәсілдері. 

Көпжақты келіссөздердің санының және маңыздылығының өсуі. 
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Халықаралық тәртіп. Қазіргі әлемдік тәртіп. 

«Әлемдік тәртіп» ұғымы. Халықаралық қатынастар жүесінің типология 

мәселесі. Халықаралық тәртіптің негізгі өлшемдері: халықаралық 

қатынастардың басты акторлары арасындағы қатынастар; мықты және әлсіз 

акторлар арасындағы қатынастар, функционалды өлшем. Халықаралық 

жүйелердің тарихи типтері. Тарихи ретроспективтегі халықаралық жүйелердің 

эволюциясы.  

Халықаралық қатынастардың жаңа жүйесінің қалыптасуы. Жаңа әлемдік 

тәртіптің негізгі сипаттамалары: жаһандық демократиялық толқын; біртұтас 

экономикалық ағзаның қалыптасуы; әскери қауіпсіздіктің жаңа параметрлері. 

Қазіргі халықаралық қатынастардың саяси-құқықтық режимі. «Солтүстік-

Оңтүстік» қатынастарының жаңа өлшемдері. 

Жалпы әлемдік мәселелер, олардың туындау себептері және халықаралық 

қатынастарға ықпалы. Қоршаған орта, табиғи және адами ресурстар мәселесі. 

Жаңа сын-тегеуріндер: қылмыстың трансұлттануы, халықаралық лаңкестік, 

есірткі заттарының заңсыз айналымы, азаматтардың жеке құқығына зиян 

келтіретін қылмыстар. Халықаралық ұйымдар қазіргі халықаралық 

қатынастарды реттеудің механизмдері ретінде. 

 

Халықаралық қауіпсіздік 

«Қауіпсіздік» ұғымы. Қауіпсіздіктің ұлттық, аймақтық, жаһандық 

өлшемдері ұғымы. Қауіпсіздіктің кілт ұғымдарының бәсекелес парадигмалары. 

«Қауіпсіздік» ұғымы саяси реализм, либерализм, трансұлттандыру, 

конструктивизмнің түсініктемелерінде. Қауіпсіздіктің субъектісі мен объектісін 

түсіндіру. Халықаралық қауіпсіздіктің нормалары, қағидаттары және идеялары. 

«Қауіп», «шақырулар», «қатер», «дағдарыс» ұғымдары. Қауіпсіздіктің 

жаңа қатерлері және олардың қазіргі халықаралық қатынастарға ықпалын 

талдау. Қазіргі сын-тегеуріндердің трансұлттық сипаты. Қауіпсіздіктің әскери 

емес қатерлері. 

Қауіпсіздік ортасындағы өзгерістер. Қауіпсіздікті стратегиялық зерттеу. 

«Қатты» және «жұмсақ» қауіпсізідк мәселелері. Жаппай қырып-жою қаруының  

таралуы. Қақтығыстардың типтері. Қарулы қақтығыстар. «Тоқтап тұрған» 

қақтығыстар. «Ыстық» қақтығыстар. Гуманитарлық мәселелер және адам 

қауіпсіздігі теориясы. 

 

Халықаралық қатынастарды құқықтық реттеу және этикалық 

өлшемі 

 Халықаралық құқықтың тарихи формалары мен реттеушілік рөлінің 

ерекшеліктері. Халықаралық құқықтың негізгі қағидаттары: халықаралық 

қатынастар субъектілерінің теңдігі, халықаралық қатынас субъектілерінің 

тәуелсіздігі, мемлекеттік қайшылықтарды бейбіт реттеу. Тарихи 

ретроспективадағы халықаралық құқық қағидаттарының эволюциясы. 

«Мемлекеттік мүдде», «саяси тепе-теңдік», «табиғи шекаралар» қағидаттары. 

Халықаралық құқықтың қағидаттарын бекітетін халықаралық актілер. 
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Халықаралық қатынастардағы құқық пен моральдің арақатынасы. Халықаралық 

мораль түсіндірмелерінің көптүрлілігі. Халықаралық моралдің басты 

императивтері. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Халықаралық қатынастар теорияларының теориялық-

тұжырымдамалық көздері. 

2. Халықаралық қатынастардағы ұлттық мүдде мен ұлттық 

қауіпсіздіктің рөлі. 

3. Халықаралық институттардың халықаралық қатынастар 

анархиясының шектеушілері ретіндегі рөлі. 

4. Неореализм, неолиберализм және неомарксизм түсіндірмелеріндегі 

халықаралық қатынастардың заңдылықтары. 

5. Неореализм, неолиберализм және неомарксизмнің салыстырмалы 

талдауының параметрлері мен белгілері 

6. Халықаралық жүйенің құрылымдық факторларының рөлі. 

7. Халықаралық қатынастар теорияларының әдістері. 

8. Халықаралық қатынастар жүйесі, оның типологиясы, элементтері, 

сыртқы және ішкі ортасы, құрылымы және қызметі 

9. Халықаралық қатынастар жүйесінің деңгейлік және құрылымдық 

талдауы 

10.  Халықаралық қатынастар акторларының типологиясы 

11.  Халықаралық қатынастар теориялары мен сыртқы саясатты 

талдауды салыстыру. 

12.  Соғыс пен бейбітшілік стратегиясы 

13.  Халықаралық қақтығыстар және олардың ХХІ ғасырдың 

басындағы ерекшеліктері. 

14.  Қақтығыстарды реттеу механизмдері. 

15.  «Жаңа әлемдік тәртіп»: негізгі сипаттамалары. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Булл Х. Теория международных отношений: пример классического  

2. подхода / Теория международных отношений. Хрестоматия. М., 

2003 

3. Лебедева М. Мировая политика. Учебник. М., 2006 г. 

4. Каплан М. Система и процесс в международной политике / Теория 

международных отношений. Хрестоматия. М., 2003 

5. Мировая политика и международные отношения. Под ред. Ланцова 

С.А. и Ачкасова В.А., М. 2008.  

6. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное 

пособие. М., 2003. 
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Қосымша: 
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2004. 

3. Barry Buzan. From International to World Society? English School 

Theory and the Social Structure of Globalization. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004. 300 p. 

4. Wenger A. International relations: from the Cold War to the globalized 
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11. Хаас Э.Б. За пределами нации-государства. Фунционализм и 
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TMO 5301 – ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем 2 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: 

Иембекова М.О. – кандидат исторических наук, доцент Университета 

НАРХОЗ 

Губайдуллина М.Ш. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Теория международных отношений» является теоретико-

прикладным курсом, рассчитанным для магистрантов научно-педагогического 

направления, обучающихся по специальности «Международные отношения».  

Программа курса построена на основе системного анализа, как одного из 

наиболее оптимальных для выявления природы и характера, тенденций и 

закономерностей развития международных отношений, структуры и среды 

международной системы, состава ее элементов, их роли и функций.  

В программе курса внимание обращается не столько на изучение текущих 

вопросов мировой политики и международных отношений, сколько на их 

осмысление и анализ через призму методологий различных теоретических 

школ и подходов.  

В результате изучения курса «Теория международных отношений» 

магистрант должен: 

Знать: основные этапы и закономерности развития системы 

международных отношений, понимать механизмы и факторы ее эволюции;  

современные теории и концепции международных отношений, владеть их 

категориальным аппаратом. 

Уметь: применять методологию современных теорий и концепций 

международных отношений при анализе и прогнозировании развития 

международных отношений, мировой политики и внешнеполитических 

процессов; 

Иметь навыки: самостоятельного анализа международных событий, 

навыки по применению методов, методик и техник исследования 

международных отношений и процессов, применять общие и специальные 

методы, необходимые для систематического анализа международных 

процессов.  
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Пререквизиты: «История международных отношений в новое время», 

«История международных отношений в новейшее время» «Современная 

система международных отношений», «Многосторонняя дипломатия», 

«Международные организации», «Актуальные проблемы международных 

отношений» 

Постреквизиты: «Современные проблемы международных отношений», 

«Методологические основы исследований МО», «Новые измерения 

безопасности в эпоху глобализации», «Проблемы безопасности в Центральной 

Азии». 

Программа курса «Теория международных отношений в новейшее время» 

базируется на нескольких изданиях этой программы, которые были 

апробированы в ходе учебного процесса, начиная с 1995 года. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Теоретико-концептуальные истоки теории международных отношений  

2 Реализм и неореализм 

3 Либерализм и неолиберализм   

4 Марксизм и неомарксизм 

5 Природа и закономерности международных отношений 

6 Сравнительный анализ основных парадигм теорий международных 

отношений  

7 Современные теории международных отношений  

8 Формальные методы исследования международных отношений 

9 Неформальные методы исследования международных отношений 

10 Системный подход к изучению международных отношений 

11 Уровни анализа в международных отношениях  

12 Среда системы международных отношений 

13 Акторы системы международных отношений 

14 Цели, интересы и средства акторов международных отношений 

15 «Анализ внешней политики»: основные направления исследования  

16 Международные процессы 

17 Международный порядок. Современный мировой порядок 

18 Международная безопасность 

19 Правовое регулирование и этическое измерение международных 

отношений 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

Курс "Теории международных отношений" представляет собой 

методологическую основу для последующего изучения теоретических и 

прикладных дисциплин по направлению «Международные отношения». Курс 
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дает возможность освоить исходные понятия теории международных 

отношений (ТМО), принципы и направления в изучении международных 

отношений, получить навыки анализа международных событий, необходимые 

для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель курса "Теории международных отношений" состоит в том, чтобы 

раскрыть содержание теорий и концептуальных подходов, на которых 

базируется изучение международных отношений (МО). 

Преподавание дисциплины включает основные и специальные задачи:  

- ознакомить с имеющимися в мировой науке теоретическими 

направлениями и школами; 

- дать им представление о наиболее общих и широко распространенных 

методах, необходимых для анализа международных процессов; 

- рассмотреть классические традиции изучения международных 

отношений в истории социально-политической мысли; 

- дать первичные сведения об основных аспектах и тенденциях эволюции 

практики взаимодействий на международной арене; 

- дать представление об изменении характера и природы международных 

отношений, структуры и среды международной системы, состава ее элементов - 

международных акторов, их целей и средств; 

- раскрыть содержание международных процессов.  

Объектом изучения дисциплины «Теории международных отношений» 

являются парадигмы, теории, концепции, позволяющие в той или иной степени 

познать противоречивость международной жизни в условиях современных 

международных отношений. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Теоретико-концептуальные истоки теории международных 

отношений 

Теоретический и прикладной уровни исследования. Выбор проблемы 

исследования. Понятие «теория». Логика построения теории и основные 

требования к теории. Компоненты теории. Функции теории. Виды теорий. 

Требования к используемым понятиям: наблюдаемость, точность, 

теоретическая значимость. Проверка и совершенствование теории. Понятие 

гипотезы. Виды гипотез. Разработка гипотез и выработка системы категорий. 

Логика построения гипотезы. Компоненты гипотезы. Проверка гипотез: методы 

и проблемы. Совершенствование гипотезы. Операционализация. Цели, задачи и 

программа исследования. Составные части программы исследования. Понятие 

альтернативных конкурирующих гипотез. Учет альтернативных 

конкурирующих гипотез в исследовании. Разработка плана исследования. 

Интерпретация результатов исследования. 

Трактовка международных отношений в истории социально-

политической мысли. Соотношение политической теории и теории 

международных отношений. Формирование концептуальных основ 

теоретического осмысления международных отношений. Классическое 
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направление Традиционное направление в политической мысли. Проблемы 

международных отношений в политических учениях Н.Макиавелли, Т.Гоббс, 

Э.Деваттель, К.фон Клаузевиц.  

Идеалистическое направление в политической мысли. Проблемы 

международных отношений в политических учениях Ф.де Витториа, Г. Гроция, 

Д. Локка, И. Канта и др. 

Мораль и право как главные категории международных отношений. 

Политический идеализм. Либеральный интернационализм. Марксизм. 

Политический реализм. Политический идеализм. Модернизм. 

Транснационализм. Неомарксизм. Французская социологическая школа 

 

Реализм и неореализм 

Основные представители неореализма. Политический реализм. Г. Дж 

.Моргентау и его работа «Политика между государствами». Анархичность 

международной среды. Государство как единственно значимый актор 

международных отношений. Конфликтность взаимодействий между 

государствами. Роль национальных интересов и национальной безопасности. 

Проблемы, связанные с ролью национальных интересов. Проблема значимости 

внутренней политики и внутренних обстоятельств для поведения государства. 

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. Кеннет Уолтц и его 

работа «Теория международной политики». Детерминирующая роль 

международной системы и ее структуры в поведении государств. Уточнение 

структурных ограничений. Критика значимости моральных принципов и 

международного права для международной политики.  

 

Либерализм и неолиберализм 

Основные представители 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. Институциональная инерция 

международных институтов. Фрагментация международных отношений. 

Возможность и необходимость сотрудничества как ведущего 

международного процесса. Международные режимы как механизм 

сотрудничества и взаимосвязи. Экономическое измерение дилеммы 

безопасности. Возрастание взаимозависимости мира. Значимость совместных 

интересов и ценностей для международного сообщества. Рыночные механизмы 

как регулятор международных отношений. Усиление роли экономики. 

Возрастание роли права, международных институтов и этических норм в 

регулировании международных отношений.  
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Марксизм и неомарксизм 

Роль и функции государств в контексте мирового капитализма. Классовая 

борьба как движущая сила мировой политики. Государство, как инструмент 

реализации интересов господствующего класса, в том числе и в сфере внешней 

политики. Типы международных отношений.  

Три направления в марксисткой мысли относительно анализа 

международных отношений. Рассмотрение международных отношений в 

категориях исторического материализма (теория империализма и мировой 

экономики). Э.Бернштейн и его идея значительной независимости 

международных отношений от экономики. Структурированная модель 

мирового капиталистического хозяйства Н.Бухарина. В.И.Ленин и его работа 

«Империализм, как высшая стадия капитализма».  

Основные представители неомарксизма. Анархичность международных 

отношений и роль сверхдержав. Понятие «мир-система» («мир-экономика»). 

Конфликтный характер «мир-системы», его обусловленность 

целенаправленной стратегией сверхдержав. Проблема «Север-Юг». Борьба 

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

отношений. Определяющая роль мировой экономики.  

Марксистское направление в политической мысли. Проблемы 

международных отношений в работах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина 

 

Природа и закономерности международных отношений 

Природа международных отношений. Трактовка природы 

международных отношений представителями неореализма, неолиберализма, 

неомарксизма: общее и особенное. Фундаментальные изменения системы 

международных отношений. Анархичный характер международных отношений 

и возможность их регулирования. Государство как главное действующее лицо 

международных отношений. Способ взаимодействия международных акторов. 

Основная проблема международных отношений. Всемирный характер вызовов 

и проблем в системе международных отношений.  

Закономерности международных отношений. Трактовка закономерностей 

международных отношений представителями неореализма, неолиберализма, 

неомарксизма: общее и особенное. Усиление системного характера вызовов и 

угроз в системе международных отношений.  

Рост числа и многообразия международных акторов. Фрагментация 

международных отношений. Возрастание роли демократических институтов 

международного права и рыночных механизмов.  

Власть и сила как важнейшие регуляторы международных отношений.  

 

Сравнительный анализ основных парадигм 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 



43 

тенденция современного этапа международных отношений, регулирование 

международных отношений, роль структурных факторов международной 

системы.  

Сравнительный анализ определений и понятий: «мировая политика», 

«международные отношения», «внешняя политика», «геополитика», 

«безопасность», «конфликт», «кризис». 

 

Современные теории международных отношений 

Институционализм. Роль и функции институтов в международных 

отношениях. Плюрализм. Транснационализм. Многообразие субъектов 

международных отношений. «Размывание» государственного суверенитета. 

Полиархичный характер системы международных отношений. 

Взаимозависимость (теория режимов). Необлиберальный институционализм. 

Природа порядка и сотрудничества. Усиление взаимозависимости между 

государствами. Критическая теория международных отношений. Эмансипация: 

ключевые элементы. Автономия. Дискурсивная этика. Постструктурализм. 

Модернизм. Постмодернизм. Феминизм. Французская социологическая школа. 

 

Формальные методы исследования международных отношений 

Понятия «методология», «метод», «методика» и «техника исследования». 

Формальные и неформальные методы исследования международных 

отношений. Нормативно-идеологический и нормативно-гипотезотворческий 

подходы.  

Статистические методы. Синергетика (И.Пригожин): основные идеи и 

проблема применимости к анализу международных отношений. Понятие 

«модель». Моделирование ситуаций и процессов в международных 

отношениях. Этапы моделирования. Содержательные, формализованные и 

квантифицированные модели. Особенности математического моделирования 

международных отношений: сложности и преимущества. Проблема 

использования математических средств в изучении международных 

отношений. Анализ при помощи простых и сложных индикаторов. Факторный 

анализ. Анализ корреляций. Анализ регрессий. Анализ тенденций. 

Экстраполяция.  

 

Неформальные методы исследования международных отношений 

Историко-описательный и политико-описательный подходы. 

Операционально-прикладные методы: методы анализа ситуации (простое и 

включенное наблюдение, изучение документов и объективных материальных 

источников, сравнительный анализ); методы анализа содержания (контент-

анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование), методы анализа вариантов 

поведения (имитации, ситуационные анализы, деловые, штабные и 

стратегические игры). Аналитико-прогностические методы: альтернативистика, 

ретроальтернативистика, сценарный метод и методы экспертного анализа 

(мозговая атака, метод «дельфи» и др.). 
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Системный подход к изучению международных отношений 

Идеи Л.фон Берталанфи. Понятия «система», «элемент», «внешняя 

среда», «внутренняя среда» (контекст), «структура системы», «функция 

системы». Устойчивость системы. Понятие открытой системы. Особенности 

международных отношений как системы: сложность, многомерность, 

адаптируемость, открытость, слабоорганизованность, социальный и 

политический характер.  

Основные подходы к изучению международных систем: традиционно-

исторический, историко-социологический, эвристический, смешанный, 

структурный, функциональный. Типологии систем международных отношении. 

Критерии типологизации. Типология М. Каплана. Закономерности и условия 

трансформации международных систем. Законы функционирования 

международных систем. Роль структуры. Структурные измерения 

международных систем по Р.Арону. Структурные характеристики 

международных систем по Ж.Дерриенику. Законы изменения международных 

систем.  

 

Уровни анализа в международных отношениях 

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. 

 

Среда системы международных отношений 

Понятие «среда международных отношений». Внешняя и внутренняя 

среда. Социальная и внесоциальная среда международных отношений. 

Структурное влияние на международные отношения. Внеструктурное влияние 

(влияние среды). Особенности среды международных отношений. Типы среды. 

Проблема внешней среды для глобальных международных отношений.  

Сложность среды международных отношений: факторы, элементы, 

структура. Геополитический фактор. Понятие «геополитика». Физические, 

социальные материальные и моральные ресурсы государства. Роль 

географической среды. Экологический фактор. Основные концепции 

геополитики. Теоретические изыскания Х.Макиндера. Р.Челлена, К.Хаусхофер, 

Ф.Ратцеля, А.Мэхэна, Н.Спайкмен. Ограниченность геополитического подхода.  

 

Акторы системы международных отношений 

Понятие «акторы международных отношений». Рост числа и 

многообразвия акторов международных отношений. Типология акторов. 

Типология М.Каплана, Мерль, Брайара и Джалили.  
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Государства как традиционный актор международных отношений. 

Функции государства в системе международных отношений и их эволюция. 

Исторические формы государства. Суверенитет монарха и суверенитет нации.  

Понятия «национальное государство» и «нация». Национальная 

идеология. Внутренние и внешние аспекты суверенитета. Неравенство 

государств как акторов международных отношений. Типы и критерии 

стратификации государств. Понятия «сверхдержава», «великая держава», 

«средняя держава», «малое государство» и «микрогосударство». 

Нетрадиционные акторы международных отношений, их типология. 

Международные организации. Типология международных организаций. 

Международные межправительственные организации. Типология 

межправительственных организаций по сфере деятельности, по направлению 

деятельности. Международные неправительственные организации. Виды 

международных неправительственных организаций по размерам, структуре, 

направлениям деятельности, задачам. Механизм деятельности и влияния на 

международные отношения неправительственных международных 

организаций.  

Транснациональные корпорации. Критерии типологии, виды 

транснациональных корпораций. Механизм деятельности и влияния на 

международные отношения и государства.  

Другие виды международных акторов: национально-освободительные 

движения, сепаратистские движения, мафиозные группировки, 

террористические организации, политические партии, профсоюзы, отдельные 

лица.  

 

Цели, интересы и средства акторов международных отношений 

Цели и интересы в международных отношениях. Проблема анализа 

целей. Бихевиористский подход. Понятие «цель» и «интерес». Национально-

государственный интерес и его три элемента: военная безопасность, 

государственный суверенитет, экономическое процветание. Проблема 

реализации интересов акторов международных отношений.  

Понятие «средства» реализации цели. Типы и критерии выделения 

средств. Два полярных средства реализации целей акторов международных 

отношений: насилие, переговоры. Стратегия как установления соответствия 

между целями и средствами. Типология стратегий. Особенности силы (power) 

как средства международных отношений. Атрибутивное и поведенческое 

понимание силы. Сила как цель и средство международных акторов.  

 

«Анализ внешней политики»: основные направления исследования 

Проблема определения понятия «внешняя политика». Уровни 

осмысления внешней политики: внешняя политика как явление; конкретная 

внешняя политика государства; внешняя политика как процесс ее 

формирования и осуществления. Понятие «внешнеполитический процесс». 

«Поведение государства». Среда внешней политики. Объект внешней 

политики. Функции внешней политики. Сравнительный анализ внешней 
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политики, осуществляемой разными типами государств. Социально-

культурные особенности внешней политики. 

Понятие «анализ внешней политики». Истоки анализа внешней политики: 

христианско-нормативный подход и политический реализм. Объект 

исследования анализа внешней политики. Сравнение анализа внешней 

политики и политического реализма. Понятие «внешняя политика». Предмет 

исследования анализа внешней политики. Сравнение теории международных 

отношений и анализа внешней политики. Цель анализа внешней политики. 

Причины, движущие силы и механизмы взаимодействия государств с внешней 

средой. Взаимосвязь внутреннего мира государства с его поведением во вне.  

Направление анализа внешней политики: сравнительные исследования 

внешней политики, структурно-функциональный анализ внешней политики, 

психологические исследования внешней политики. Объекты сравнительного 

исследования внешней политики: личность, малая группа, организационные 

структуры, макросоциальный уровень. Уровни детерминации внешней 

политики. «Идея альтернативности» Дж.Розенау. Бюрократическая теория 

внешней политики. Анализ принятия решений. Анализ роли элиты и групп 

давления.  

 

Международные процессы 

Понятие «международные процессы». Борьба, сотрудничество и 

переговоры как основные формы политики. Процесс выработки и принятия 

решений. Соотношение форм политики в современном мире.  

Международные конфликты и их особенность на рубеже XXI века. 

Переход международных конфликтов с глобального на региональный и 

локальный уровни. Снижение степени управляемости конфликтами. Стирание 

границы между внутренними и международными границами. К.Боулдинга и 

Л.Козера как основоположники конфликтологии.  

Определение конфликта. Причины конфликта: конкуренция, 

несовместимость действий, целей, восприятия. Типологии конфликтов. 

Функции конфликтов. Стадии и фазы конфликтов. Пути усиления конфликтных 

отношений. Механизм урегулирования конфликтов.  

Международное сотрудничество и процесс интеграции. Виды 

сотрудничества и интеграции. Теоретическая база интеграционных процессов: 

функционализм, неофункционализм, федерализм. Региональные особенности 

сотрудничества и интеграции. Сотрудничество в отношении глобальных 

проблем мира.  

Международные переговоры. Стадии переговорного процесса. Функции 

переговоров. Модели и подходы к анализу международных переговоров. Рост 

числа и значимости многосторонних переговоров.  

 

Международный порядок. Современный мировой порядок. 

Понятие «мировой порядок». Проблемы типологии систем 

международных отношений. Основные измерения международного порядка 

(С.Хоффманн): отношения между главными акторами международных 
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отношений; отношения между сильными и слабыми акторами, функциональное 

измерение. Исторические типы международных систем. Проблемы 

методологии анализа систем международных отношений.  

Эволюция международных систем в исторической ретроспективе. 

Вестфальская система международных отношений. Парижско-Губертсбургская 

система международных отношений. Венская система международных 

отношений. Система формирования блоков и союзов. Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. Ялтинско-Потсдамская 

система международных отношений (Биполярная система периода «холодной 

войны»). 

Формирование новой системы международных отношений. Основные 

характеристики нового мирового порядка: глобальная демократическая волна; 

формирование единого экономического организма; новые параметры военной 

безопасности. Политико-правовой режим современных международных 

отношений. Новые измерения отношений «Север-Юг». 

Общемировые проблемы, причины их возникновения и влияние на 

международные отношения. Проблема окружающей среды, природных и 

людских ресурсов. Новые вызовы: транснационализация преступности, 

международный терроризм, незаконный оборот наркотических средств, 

преступления, посягающие на личные права граждан. Международные 

организации как механизмы регулирования современных международных 

отношений. 

 

Международная безопасность 

Понятие «безопасность». Понятие национальные, региональные, 

глобальные измерения безопасности. Конкурирующие парадигмы ключевых 

понятий безопасности. Понятие «безопасность» в трактовках политического 

реализма, либерализма, транснационализма, конструктивизма. Трактовки 

субъекта и объекта безопасности. Нормы, принципы и идеи международной 

безопасности. 

Понятия «опасность», «вызов», «угроза», «кризис». Новые угрозы 

безопасности и анализ их влияния на современные международные отношения. 

Транаснациональных характер современных вызовов. Невоенные угрозы 

безопасности. 

Изменения в среде безопасности. Стратегические исследования 

безопасности. Вопросы «жесткой» и «мягкой» безопасности. Распространение 

ОМУ. Типы конфликтов. Вооруженные конфликты. «Замороженные» 

конфликты. «Горячие» конфликты. Гуманитарные проблемы и теория 

человеческой безопасности. 

 

Правовое регулирование и этическое измерение международных 

отношений 

Исторические формы и особенности регулятивной роли международного 

права. Основные принципы международного права: равенство субъектов 

международных отношений, независимость субъектов международных 
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отношений, мирное урегулирование государственных противоречий. Эволюция 

принципов международного права в исторической ретроспективе. Принципы 

«государственного интереса», «политического равновесия», «естественных 

границ». Международные акты, закрепляющие принципы международного 

права. Соотношение права и морали в международных отношениях. 

Многообразие трактовок международной морали. Основные императивы 

международной морали.  

 

ПРИМЕРНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Теоретико-концептуальные истоки теории международных отношений 

2. Роль национальных интересов и национальной безопасности в 

международных отношениях. 

3. Роль международных институтов как ограничителей анархии 

международных отношений.  

4. Закономерности международных отношений в трактовке неореализма, 

неолиберализма и неомарксизма.  

5. Параметры и критерии сравнительного анализа неореализма, 

неолиберализма и неомарксизма 

6. Роль структурных факторов международной системы. 

7. Методы теории международных отношений 

8. Система международных отношений, ее типология, элементы, внешняя 

и внутренняя среда, структура и функция  

9. Уровневый и структурный анализ системы международных отношений  

10. Типология акторов международных отношений 

11. Сравнение теории международных отношений и анализа внешней 

политики. 

12. Стратегия войны и мира 

13. Международные конфликты и их особенность в начале XXI века.  

14. Механизмы урегулирования конфликтов.  

15. «Новый мировой порядок»: основные характеристики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Критика роли права, международных институтов и этических норм в 

регулировании международных отношений  

2. Теория конвергенции в международных отношениях 

3. Типологии систем международных отношении 

4. Нетрадиционные акторы международных отношений, их типология  

5. Национально-освободительные движения, сепаратистские движения, 

террористические организации как акторы международных отношений 

6. Цели и средства внешней политики 

7. Геополитика и международные отношения 
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8. Сравнительный анализ внешней политики, осуществляемой разными 

типами государств 

9. Феномен соотношения внутренней и внешней политики 

10. Транаснациональных характер современных вызовов 

11. Соотношение права и морали в международных отношениях 

12. Прикладное применение теории международных отношений в 

трактовке международных  процессов 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Традиционное направление в политической мысли 

2. Закономерности международных отношений в трактовке неореализма, 

неолиберализма и неомарксизма 

3. Детерминирующая роль международной системы и ее структуры в 

поведении государств 

4. Многообразие субъектов международных отношений 

5. Методы анализа ситуаций (наблюдение, изучение документов, сравнение) 

6. Понятие «уровни анализа». 

7. Сложность среды международных отношений 

8. Внешняя политика Республики Казахстан – факторы и детерминанты 

9. Переход международных конфликтов с глобального на региональный и 

локальный уровни 

10. Основные характеристики нового мирового порядка 

11. Вопросы «жесткой» и «мягкой» безопасности 

12. Политико-правовой режим современных международных отношений 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Булл Х. Теория международных отношений: пример классического  

подхода / Теория международных отношений. Хрестоматия. М., 2003 

2. Лебедева М. Мировая политика. Учебник. М., 2006 г. 

3. Каплан М. Система и процесс в международной политике / Теория 

международных отношений. Хрестоматия. М., 2003 

4. Мировая политика и международные отношения. Под ред. Ланцова 

С.А. и Ачкасова В.А., М. 2008.  

5. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное 

пособие. М., 2003. 

 

Дополнительная: 

1. Шванцербергер Дж. Политическая власть. Изучение мирового  

сообщества / Теория международных отношений. Хрестоматия. М., 2004. 
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7. Черных И.А. Теории международных отношений. –Алматы, 2009 

8. Мировая политика и международные отношения / Под ред. С.А. 

Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2006. 

9. Хаас Э.Б. За пределами нации-государства. Фунционализм и 

международные организации / Теория международных отношений. 

Хрестоматия. М., 2003. 
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TMO 5301 – ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 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: 

Иембекова М.О. – кандидат исторических наук, доцент Университета 

НАРХОЗ 

Губайдуллина М.Ш. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Теория международных отношений» является теоретико-

прикладным курсом, рассчитанным для магистрантов профильного 

направления, обучающихся по специальности «Международные отношения» 

1,5 года. 

Программа курса построена на основе системного анализа, как одного из 

наиболее оптимальных для выявления природы и характера, тенденций и 

закономерностей развития международных отношений, структуры и среды 

международной системы, состава ее элементов, их роли и функций.  

В программе курса внимание обращается не столько на изучение текущих 

вопросов мировой политики и международных отношений, сколько на их 

осмысление и анализ через призму методологий различных теоретических 

школ и подходов.  

В результате изучения курса «Теория международных отношений» 

магистрант должен: 

Знать: основные этапы и закономерности развития системы 

международных отношений, понимать механизмы и факторы ее эволюции;  

современные теории и концепции международных отношений, владеть их 

категориальным аппаратом. 

Уметь: применять методологию современных теорий и концепций 

международных отношений при анализе и прогнозировании развития 

международных отношений, мировой политики и внешнеполитических 

процессов; 

Иметь навыки: самостоятельного анализа международных событий, 

навыки по применению методов, методик и техник исследования 

международных отношений и процессов, применять общие и специальные 
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методы, необходимые для систематического анализа международных 

процессов.  

Пререквизиты: «История международных отношений в новое время», 

«История международных отношений в новейшее время» «Современная 

система международных отношений», «Многосторонняя дипломатия», 

«Международные организации», «Актуальные проблемы международных 

отношений» 

Постреквизиты: «Современные проблемы международных отношений», 

«Методологические основы исследований МО», «Новые измерения 

безопасности в эпоху глобализации» «Проблемы безопасности в Центральной 

Азии» 

Программа курса «Теория международных отношений в новейшее время» 

базируется на нескольких изданиях этой программы, которые были 

апробированы в ходе учебного процесса, начиная с 1995 года. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

 Введение 

1 Теоретико-концептуальные истоки теории международных отношений  

2 Реализм и неореализм 

3 Либерализм и неолиберализм   

4 Марксизм и неомарксизм 

5 Природа и закономерности международных отношений 

6 Сравнительный анализ основных парадигм теорий международных 

отношений Современные теории международных отношений 

7 Формальные и неформальные методы исследования международных 

отношений 

8 Системный подход к изучению международных отношений 

9 Уровни анализа в международных отношениях. Среда системы 

международных отношений 

10 Акторы системы международных отношений, их цели, интересы и 

средства 

11 «Анализ внешней политики»: основные направления исследования 

12 Международные процессы 

13 Международный порядок. Современный мировой порядок 

14 Международная безопасность 

15 Правовое регулирование и этическое измерение международных 

отношений 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение 

Курс "Теории международных отношений" представляет собой 

методологическую основу для последующего изучения теоретических и 

прикладных дисциплин по направлению «Международные отношения». Курс 

дает возможность освоить исходные понятия теории международных 

отношений (ТМО), принципы и направления в изучении международных 

отношений, получить навыки анализа международных событий, необходимые 

для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель курса "Теории международных отношений" состоит в том, чтобы 

раскрыть содержание теорий и концептуальных подходов, на которых 

базируется изучение международных отношений (МО). 

Преподавание дисциплины включает основные и специальные задачи:  

- ознакомить с имеющимися в мировой науке теоретическими 

направлениями и школами; 

- дать им представление о наиболее общих и широко распространенных 

методах, необходимых для анализа международных процессов; 

- рассмотреть классические традиции изучения международных 

отношений в истории социально-политической мысли; 

- дать первичные сведения об основных аспектах и тенденциях эволюции 

практики взаимодействий на международной арене; 

- дать представление об изменении характера и природы международных 

отношений, структуры и среды международной системы, состава ее элементов - 

международных акторов, их целей и средств; 

- раскрыть содержание международных процессов.  

Объектом изучения дисциплины «Теории международных отношений» 

являются парадигмы, теории, концепции, позволяющие в той или иной степени 

познать противоречивость международной жизни в условиях современных 

международных отношений. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Теоретико-концептуальные истоки теории международных 

отношений 

Теоретический и прикладной уровни исследования. Выбор проблемы 

исследования. Понятие «теория». Логика построения теории и основные 

требования к теории. Компоненты теории. Функции теории. Виды теорий. 

Требования к используемым понятиям: наблюдаемость, точность, 

теоретическая значимость. Проверка и совершенствование теории. Понятие 

гипотезы. Виды гипотез. Разработка гипотез и выработка системы категорий. 

Логика построения гипотезы. Компоненты гипотезы. Проверка гипотез: методы 

и проблемы. Совершенствование гипотезы. Операционализация. Цели, задачи и 

программа исследования. Составные части программы исследования. Понятие 

альтернативных конкурирующих гипотез. Учет альтернативных 
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конкурирующих гипотез в исследовании. Разработка плана исследования. 

Интерпретация результатов исследования. 

Трактовка международных отношений в истории социально-

политической мысли. Соотношение политической теории и теории 

международных отношений. Формирование концептуальных основ 

теоретического осмысления международных отношений. Классическое 

направление Традиционное направление в политической мысли. Проблемы 

международных отношений в политических учениях Н.Макиавелли, Т.Гоббс, 

Э.Деваттель, К.фон Клаузевиц.  

Идеалистическое направление в политической мысли. Проблемы 

международных отношений в политических учениях Ф.де Витториа, Г. Гроция, 

Д. Локка, И. Канта и др. 

Мораль и право как главные категории международных отношений. 

Политический идеализм. Либеральный интернационализм. Марксизм. 

Политический реализм. Политический идеализм. Модернизм. 

Транснационализм. Неомарксизм. Французская социологическая школа 

 

Реализм и неореализм 

Основные представители неореализма. Политический реализм. Г. Дж 

.Моргентау и его работа «Политика между государствами». Анархичность 

международной среды. Государство как единственно значимый актор 

международных отношений. Конфликтность взаимодействий между 

государствами. Роль национальных интересов и национальной безопасности. 

Проблемы, связанные с ролью национальных интересов. Проблема значимости 

внутренней политики и внутренних обстоятельств для поведения государства. 

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. Кеннет Уолтц и его 

работа «Теория международной политики». Детерминирующая роль 

международной системы и ее структуры в поведении государств. Уточнение 

структурных ограничений. Критика значимости моральных принципов и 

международного права для международной политики.  

 

Либерализм и неолиберализм 

Основные представители 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. Институциональная инерция 

международных институтов. Фрагментация международных отношений. 

Возможность и необходимость сотрудничества как ведущего 

международного процесса. Международные режимы как механизм 

сотрудничества и взаимосвязи. Экономическое измерение дилеммы 
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безопасности. Возрастание взаимозависимости мира. Значимость совместных 

интересов и ценностей для международного сообщества. Рыночные механизмы 

как регулятор международных отношений. Усиление роли экономики. 

Возрастание роли права, международных институтов и этических норм в 

регулировании международных отношений.  

 

Марксизм и неомарксизм 

Роль и функции государств в контексте мирового капитализма. Классовая 

борьба как движущая сила мировой политики. Государство, как инструмент 

реализации интересов господствующего класса, в том числе и в сфере внешней 

политики. Типы международных отношений.  

Три направления в марксисткой мысли относительно анализа 

международных отношений. Рассмотрение международных отношений в 

категориях исторического материализма (теория империализма и мировой 

экономики). Э.Бернштейн и его идея значительной независимости 

международных отношений от экономики. Структурированная модель 

мирового капиталистического хозяйства Н.Бухарина. В.И.Ленин и его работа 

«Империализм, как высшая стадия капитализма».  

Основные представители неомарксизма. Анархичность международных 

отношений и роль сверхдержав. Понятие «мир-система» («мир-экономика»). 

Конфликтный характер «мир-системы», его обусловленность 

целенаправленной стратегией сверхдержав. Проблема «Север-Юг». Борьба 

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

отношений. Определяющая роль мировой экономики.  

Марксистское направление в политической мысли. Проблемы 

международных отношений в работах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина 

 

Природа и закономерности международных отношений 

Природа международных отношений. Трактовка природы 

международных отношений представителями неореализма, неолиберализма, 

неомарксизма: общее и особенное. Фундаментальные изменения системы 

международных отношений. Анархичный характер международных отношений 

и возможность их регулирования. Государство как главное действующее лицо 

международных отношений. Способ взаимодействия международных акторов. 

Основная проблема международных отношений. Всемирный характер вызовов 

и проблем в системе международных отношений.  

Закономерности международных отношений. Трактовка закономерностей 

международных отношений представителями неореализма, неолиберализма, 

неомарксизма: общее и особенное. Усиление системного характера вызовов и 

угроз в системе международных отношений.  

Рост числа и многообразия международных акторов. Фрагментация 

международных отношений. Возрастание роли демократических институтов 

международного права и рыночных механизмов.  

Власть и сила как важнейшие регуляторы международных отношений.  
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Сравнительный анализ основных парадигм теорий международных 

отношений. Современные теории 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.  

Сравнительный анализ определений и понятий: «мировая политика», 

«международные отношения», «внешняя политика», «геополитика», 

«безопасность», «конфликт», «кризис». 

Институционализм. Роль и функции институтов в международных 

отношениях. Плюрализм. Транснационализм. Многообразие субъектов 

международных отношений. «Размывание» государственного суверенитета. 

Полиархичный характер системы международных отношений. 

Взаимозависимость (теория режимов). Необлиберальный институционализм. 

Природа порядка и сотрудничества. Усиление взаимозависимости между 

государствами. Критическая теория международных отношений. Эмансипация: 

ключевые элементы. Автономия. Дискурсивная этика. Постструктурализм. 

Модернизм. Постмодернизм. Феминизм. Французская социологическая школа. 

 

Формальные и неформальные методы исследования международных 

отношений 

Понятия «методология», «метод», «методика» и «техника исследования». 

Формальные и неформальные методы исследования международных 

отношений. Нормативно-идеологический и нормативно-гипотезотворческий 

подходы.  

Статистические методы. Синергетика (И.Пригожин): основные идеи и 

проблема применимости к анализу международных отношений. Понятие 

«модель». Моделирование ситуаций и процессов в международных 

отношениях. Этапы моделирования. Содержательные, формализованные и 

квантифицированные модели. Особенности математического моделирования 

международных отношений: сложности и преимущества. Проблема 

использования математических средств в изучении международных 

отношений. Анализ при помощи простых и сложных индикаторов. Факторный 

анализ. Анализ корреляций. Анализ регрессий. Анализ тенденций. 

Экстраполяция.  

Историко-описательный и политико-описательный подходы. 

Операционально-прикладные методы: методы анализа ситуации (простое и 

включенное наблюдение, изучение документов и объективных материальных 

источников, сравнительный анализ); методы анализа содержания (контент-

анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование), методы анализа вариантов 

поведения (имитации, ситуационные анализы, деловые, штабные и 

стратегические игры). Аналитико-прогностические методы: альтернативистика, 
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ретроальтернативистика, сценарный метод и методы экспертного анализа 

(мозговая атака, метод «дельфи» и др.). 

 

Системный подход к изучению международных отношений 

Идеи Л.фон Берталанфи. Понятия «система», «элемент», «внешняя 

среда», «внутренняя среда» (контекст), «структура системы», «функция 

системы». Устойчивость системы. Понятие открытой системы. Особенности 

международных отношений как системы: сложность, многомерность, 

адаптируемость, открытость, слабоорганизованность, социальный и 

политический характер.  

Основные подходы к изучению международных систем: традиционно-

исторический, историко-социологический, эвристический, смешанный, 

структурный, функциональный. Типологии систем международных отношении. 

Критерии типологизации. Типология М. Каплана. Закономерности и условия 

трансформации международных систем. Законы функционирования 

международных систем. Роль структуры. Структурные измерения 

международных систем по Р.Арону. Структурные характеристики 

международных систем по Ж.Дерриенику. Законы изменения международных 

систем.  

 

Уровни анализа в международных отношениях. Среда системы 

международных отношений 

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. 

Понятие «среда международных отношений». Внешняя и внутренняя 

среда. Социальная и внесоциальная среда международных отношений. 

Структурное влияние на международные отношения. Внеструктурное влияние 

(влияние среды). Особенности среды международных отношений. Типы среды. 

Проблема внешней среды для глобальных международных отношений.  

Сложность среды международных отношений: факторы, элементы, 

структура. Геополитический фактор. Понятие «геополитика». Физические, 

социальные материальные и моральные ресурсы государства. Роль 

географической среды. Экологический фактор. Основные концепции 

геополитики. Теоретические изыскания Х.Макиндера. Р.Челлена, К.Хаусхофер, 

Ф.Ратцеля, А.Мэхэна, Н.Спайкмен. Ограниченность геополитического подхода.  
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Акторы системы международных отношений, их цели, интересы и 

средства  

Понятие «акторы международных отношений». Рост числа и 

многообразвия акторов международных отношений. Типология акторов. 

Типология М.Каплана, Мерль, Брайара и Джалили.  

Государства как традиционный актор международных отношений. 

Функции государства в системе международных отношений и их эволюция. 

Исторические формы государства. Суверенитет монарха и суверенитет нации.  

Понятия «национальное государство» и «нация». Национальная 

идеология. Внутренние и внешние аспекты суверенитета. Неравенство 

государств как акторов международных отношений. Типы и критерии 

стратификации государств. Понятия «сверхдержава», «великая держава», 

«средняя держава», «малое государство» и «микрогосударство». 

Нетрадиционные акторы международных отношений, их типология. 

Международные организации. Типология международных организаций. 

Международные межправительственные организации. Типология 

межправительственных организаций по сфере деятельности, по направлению 

деятельности. Международные неправительственные организации. Виды 

международных неправительственных организаций по размерам, структуре, 

направлениям деятельности, задачам. Механизм деятельности и влияния на 

международные отношения неправительственных международных 

организаций.  

Транснациональные корпорации. Критерии типологии, виды 

транснациональных корпораций. Механизм деятельности и влияния на 

международные отношения и государства.  

Другие виды международных акторов: национально-освободительные 

движения, сепаратистские движения, мафиозные группировки, 

террористические организации, политические партии, профсоюзы, отдельные 

лица.  

Цели и интересы в международных отношениях. Проблема анализа 

целей. Бихевиористский подход. Понятие «цель» и «интерес». Национально-

государственный интерес и его три элемента: военная безопасность, 

государственный суверенитет, экономическое процветание. Проблема 

реализации интересов акторов международных отношений.  

Понятие «средства» реализации цели. Типы и критерии выделения 

средств. Два полярных средства реализации целей акторов международных 

отношений: насилие, переговоры. Стратегия как установления соответствия 

между целями и средствами. Типология стратегий. Особенности силы (power) 

как средства международных отношений. Атрибутивное и поведенческое 

понимание силы. Сила как цель и средство международных акторов.  

 

«Анализ внешней политики»: основные направления исследования 

Проблема определения понятия «внешняя политика». Уровни 

осмысления внешней политики: внешняя политика как явление; конкретная 

внешняя политика государства; внешняя политика как процесс ее 
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формирования и осуществления. Понятие «внешнеполитический процесс». 

«Поведение государства». Среда внешней политики. Объект внешней 

политики. Функции внешней политики. Сравнительный анализ внешней 

политики, осуществляемой разными типами государств. Социально-

культурные особенности внешней политики. 

Понятие «анализ внешней политики». Истоки анализа внешней политики: 

христианско-нормативный подход и политический реализм. Объект 

исследования анализа внешней политики. Сравнение анализа внешней 

политики и политического реализма. Понятие «внешняя политика». Предмет 

исследования анализа внешней политики. Сравнение теории международных 

отношений и анализа внешней политики. Цель анализа внешней политики. 

Причины, движущие силы и механизмы взаимодействия государств с внешней 

средой. Взаимосвязь внутреннего мира государства с его поведением во вне.  

Направление анализа внешней политики: сравнительные исследования 

внешней политики, структурно-функциональный анализ внешней политики, 

психологические исследования внешней политики. Объекты сравнительного 

исследования внешней политики: личность, малая группа, организационные 

структуры, макросоциальный уровень. Уровни детерминации внешней 

политики. «Идея альтернативности» Дж.Розенау. Бюрократическая теория 

внешней политики. Анализ принятия решений. Анализ роли элиты и групп 

давления.  

 

Международные процессы 

Понятие «международные процессы». Борьба, сотрудничество и 

переговоры как основные формы политики. Процесс выработки и принятия 

решений. Соотношение форм политики в современном мире.  

Международные конфликты и их особенность на рубеже XXI века. 

Переход международных конфликтов с глобального на региональный и 

локальный уровни. Снижение степени управляемости конфликтами. Стирание 

границы между внутренними и международными границами. К.Боулдинга и 

Л.Козера как основоположники конфликтологии.  

Определение конфликта. Причины конфликта: конкуренция, 

несовместимость действий, целей, восприятия. Типологии конфликтов. 

Функции конфликтов. Стадии и фазы конфликтов. Пути усиления конфликтных 

отношений. Механизм урегулирования конфликтов.  

Международное сотрудничество и процесс интеграции. Виды 

сотрудничества и интеграции. Теоретическая база интеграционных процессов: 

функционализм, неофункционализм, федерализм. Региональные особенности 

сотрудничества и интеграции. Сотрудничество в отношении глобальных 

проблем мира.  

Международные переговоры. Стадии переговорного процесса. Функции 

переговоров. Модели и подходы к анализу международных переговоров. Рост 

числа и значимости многосторонних переговоров.  
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Международный порядок. Современный мировой порядок. 

Понятие «мировой порядок». Проблемы типологии систем 

международных отношений. Основные измерения международного порядка 

(С.Хоффманн): отношения между главными акторами международных 

отношений; отношения между сильными и слабыми акторами, функциональное 

измерение. Исторические типы международных систем. Проблемы 

методологии анализа систем международных отношений.  

Эволюция международных систем в исторической ретроспективе. 

Вестфальская система международных отношений. Парижско-Губертсбургская 

система международных отношений. Венская система международных 

отношений. Система формирования блоков и союзов. Версальско-

Вашингтонская система международных отношений. Ялтинско-Потсдамская 

система международных отношений (Биполярная система периода «холодной 

войны»). 

Формирование новой системы международных отношений. Основные 

характеристики нового мирового порядка: глобальная демократическая волна; 

формирование единого экономического организма; новые параметры военной 

безопасности. Политико-правовой режим современных международных 

отношений. Новые измерения отношений «Север-Юг». 

Общемировые проблемы, причины их возникновения и влияние на 

международные отношения. Проблема окружающей среды, природных и 

людских ресурсов. Новые вызовы: транснационализация преступности, 

международный терроризм, незаконный оборот наркотических средств, 

преступления, посягающие на личные права граждан. Международные 

организации как механизмы регулирования современных международных 

отношений. 

 

Международная безопасность 

Понятие «безопасность». Понятие национальные, региональные, 

глобальные измерения безопасности. Конкурирующие парадигмы ключевых 

понятий безопасности. Понятие «безопасность» в трактовках политического 

реализма, либерализма, транснационализма, конструктивизма. Трактовки 

субъекта и объекта безопасности. Нормы, принципы и идеи международной 

безопасности. 

Понятия «опасность», «вызов», «угроза», «кризис». Новые угрозы 

безопасности и анализ их влияния на современные международные отношения. 

Транаснациональных характер современных вызовов. Невоенные угрозы 

безопасности. 

Изменения в среде безопасности. Стратегические исследования 

безопасности. Вопросы «жесткой» и «мягкой» безопасности. Распространение 

ОМУ. Типы конфликтов. Вооруженные конфликты. «Замороженные» 

конфликты. «Горячие» конфликты. Гуманитарные проблемы и теория 

человеческой безопасности. 
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Правовое регулирование и этическое измерение международных 

отношений 

Исторические формы и особенности регулятивной роли международного 

права. Основные принципы международного права: равенство субъектов 

международных отношений, независимость субъектов международных 

отношений, мирное урегулирование государственных противоречий. Эволюция 

принципов международного права в исторической ретроспективе. Принципы 

«государственного интереса», «политического равновесия», «естественных 

границ». Международные акты, закрепляющие принципы международного 

права. Соотношение права и морали в международных отношениях. 

Многообразие трактовок международной морали. Основные императивы 

международной морали.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Теоретико-концептуальные истоки теории международных отношений 

2. Роль национальных интересов и национальной безопасности в 

международных отношениях. 

3. Роль международных институтов как ограничителей анархии 

международных отношений.  

4. Закономерности международных отношений в трактовке неореализма, 

неолиберализма и неомарксизма.  

5. Параметры и критерии сравнительного анализа неореализма, 

неолиберализма и неомарксизма 

6. Роль структурных факторов международной системы. 

7. Методы теории международных отношений 

8. Система международных отношений, ее типология, элементы, внешняя 

и внутренняя среда, структура и функция  

9. Уровневый и структурный анализ системы международных отношений  

10. Типология акторов международных отношений 

11. Сравнение теории международных отношений и анализа внешней 

политики. 

12. Стратегия войны и мира 

13. Международные конфликты и их особенность в начале XXI века.  

14. Механизмы урегулирования конфликтов.  

15. «Новый мировой порядок»: основные характеристики. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СРС и СРСП 

1. Критика роли права, международных институтов и этических норм в 

регулировании международных отношений  

2. Теория конвергенции в международных отношениях 

3. Типологии систем международных отношении 

4. Нетрадиционные акторы международных отношений, их типология  

5. Национально-освободительные движения, сепаратистские движения, 

террористические организации как акторы международных отношений 
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6. Цели и средства внешней политики 

7. Геополитика и международные отношения 

8. Феномен соотношения внутренней и внешней политики 

9. Соотношение права и морали в международных отношениях 

10. Прикладное применение теории международных отношений в 

трактовке международных  процессов 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Булл Х. Теория международных отношений: пример классического  

2. подхода / Теория международных отношений. Хрестоматия. М., 

2003 

3. Лебедева М. Мировая политика. Учебник. М., 2006 г. 

4. Каплан М. Система и процесс в международной политике / Теория 

международных отношений. Хрестоматия. М., 2003 

5. Мировая политика и международные отношения. Под ред. Ланцова 

С.А. и Ачкасова В.А., М. 2008.  

6. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебное 

пособие. М., 2003. 

 

Дополнительная: 

1. Шванцербергер Дж. Политическая власть. Изучение мирового  

2. сообщества / Теория международных отношений. Хрестоматия. М., 

2004. 

3. Barry Buzan. From International to World Society? English School 

Theory and the Social Structure of Globalization. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004. 300 p. 

4. Wenger A. International relations: from the Cold War to the globalized 

5. world / A. Wenge, D. Zimmermann. London, 2003. 

6. Multilateral Diplomacy and the United Nations Today. Cambrige, 2005. 

7. Mediating International Crises. L., 2005 

8. Goldstein J.S. International Relations. N.Y., 2004.    

9. Черных И.А. Теории международных отношений. –Алматы, 2009 

10. Мировая политика и международные отношения / Под ред. С.А. 

Ланцова, В.А. Ачкасова. М., 2006. 

11. Хаас Э.Б. За пределами нации-государства. Фунционализм и 

международные организации / Теория международных отношений. 

Хрестоматия. М., 2003. 
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TMO – ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(профильное направление) 

 

Объем 1 кредит 

 

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: 

Иембекова М.О. – кандидат исторических наук, доцент Университета 

НАРХОЗ 

Губайдуллина М.Ш. – доктор исторических наук, профессор Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Теория международных отношений» является теоретико-

прикладным курсом, рассчитанным для магистрантов профильного 

направления, обучающихся по специальности «Международные отношения».  

Программа курса построена на основе системного анализа, как одного из 

наиболее оптимальных для выявления природы и характера, тенденций и 

закономерностей развития международных отношений, структуры и среды 

международной системы, состава ее элементов, их роли и функций.  

В программе курса внимание обращается не столько на изучение текущих 

вопросов мировой политики и международных отношений, сколько на их 

осмысление и анализ через призму методологий различных теоретических 

школ и подходов.  

В результате изучения курса «Теория международных отношений» 

магистрант должен: 

Знать: основные этапы и закономерности развития системы 

международных отношений, понимать механизмы и факторы ее эволюции;  

современные теории и концепции международных отношений, владеть их 

категориальным аппаратом. 

Уметь: применять методологию современных теорий и концепций 

международных отношений при анализе и прогнозировании развития 

международных отношений, мировой политики и внешнеполитических 

процессов; 

Иметь навыки: самостоятельного анализа международных событий, 

навыкм по применению методов, методик и техник исследования 

международных отношений и процессов, применять общие и специальные 



64 

методы, необходимые для систематического анализа международных 

процессов.  

Пререквизиты: «История международных отношений в новое время», 

«История международных отношений в новейшее время» «Современная 

система международных отношений», «Многосторонняя дипломатия», 

«Международные организации», «Актуальные проблемы международных 

отношений» 

Постреквизиты: «Современные проблемы международных отношений», 

«Методологические основы исследований МО», «Новые измерения 

безопасности в эпоху глобализации» «Проблемы безопасности в Центральной 

Азии» 

Программа курса «Теория международных отношений в новейшее время» 

базируется на нескольких изданиях этой программы, которые были 

апробированы в ходе учебного процесса, начиная с 1995 года. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

1 Теоретико-концептуальные истоки теории международных отношений 

2 Реализм и неореализм 

3 Либерализм и неолиберализм   

4 Марксизм и неомарксизм 

5 Природа и закономерности международных отношений 

6 Сравнительный анализ основных парадигм теорий международных 

отношений.  

7 Методы исследования международных отношений 

8 Системный подход к изучению международных отношений 

9 Уровни анализа и среда системы международных отношений 

10 Акторы системы международных отношений, их цели, интересы и 

средства 

11 «Анализ внешней политики»: основные направления исследования 

12 Международные процессы 

13 Международный порядок. Современный мировой порядок. 

14 Международная безопасность 

15 Правовое регулирование и этическое измерение международных 

отношений 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Курс "Теории международных отношений" представляет собой 

методологическую основу для последующего изучения теоретических и 

прикладных дисциплин по направлению «Международные отношения». Курс 

дает возможность освоить исходные понятия теории международных 
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отношений (ТМО), принципы и направления в изучении международных 

отношений, получить навыки анализа международных событий, необходимые 

для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Цель курса: научить магистрантов анализировать международные 

отношения и процессы с использованием методологии системного анализа и 

применения теоретических знаний по курсу. 

Задачи курса:  

- представить основные понятия, концептуальные и методологические 

подходы, отражающие содержание дисциплины «международные отношения» 

в систематизированном виде;  

- познакомить магистрантов с теориями международных отношений, 

раскрыть их понятийный аппарат;  

- научить магистрантов применять изучаемые теории при анализе 

современных и исторических событий в международных отношениях;  

- выработать у магистрантов основные навыки по применению методов, 

методик и техник исследования международных отношений и процессов, 

научить их применять общие и специальные методы, необходимые для 

систематического анализа международных процессов. 

Объектом изучения дисциплины «Теории международных отношений» 

являются парадигмы, теории, концепции, позволяющие в той или иной степени 

познать противоречивость международной жизни в условиях современных 

международных отношений. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Теоретико-концептуальные истоки теории международных 

отношений 

Теоретический и прикладной уровни исследования. Выбор проблемы 

исследования. Понятие «теория». Логика построения теории и основные 

требования к теории. Компоненты теории. Функции теории. Виды теорий. 

Требования к используемым понятиям: наблюдаемость, точность, 

теоретическая значимость. Проверка и совершенствование теории. Понятие 

гипотезы. Виды гипотез. Разработка гипотез и выработка системы категорий. 

Логика построения гипотезы. Компоненты гипотезы. Проверка гипотез: методы 

и проблемы. Совершенствование гипотезы. Операционализация. Цели, задачи и 

программа исследования. Составные части программы исследования. Понятие 

альтернативных конкурирующих гипотез. Учет альтернативных 

конкурирующих гипотез в исследовании. Разработка плана исследования. 

Интерпретация результатов исследования. 

Трактовка международных отношений в истории социально-

политической мысли. Соотношение политической теории и теории 

международных отношений. Формирование концептуальных основ 

теоретического осмысления международных отношений. Классическое 

направление Традиционное направление в политической мысли. Проблемы 

международных отношений в политических учениях Н.Макиавелли, Т.Гоббс, 
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Э.Деваттель, К.фон Клаузевиц.  

Идеалистическое направление в политической мысли. Проблемы 

международных отношений в политических учениях Ф.де Витториа, Г. Гроция, 

Д. Локка, И. Канта и др. 

Мораль и право как главные категории международных отношений. 

Политический идеализм. Либеральный интернационализм. Марксизм. 

Политический реализм. Политический идеализм. Модернизм. 

Транснационализм. Неомарксизм. Французская социологическая школа 

 

Реализм и неореализм 

Основные представители неореализма. Политический реализм. Г. Дж. 

Моргентау и его работа «Политика между государствами». Анархичность 

международной среды. Государство как единственно значимый актор 

международных отношений. Конфликтность взаимодействий между 

государствами. Роль национальных интересов и национальной безопасности. 

Проблемы, связанные с ролью национальных интересов. Проблема значимости 

внутренней политики и внутренних обстоятельств для поведения государства. 

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. Кеннет Уолтц и его 

работа «Теория международной политики». Детерминирующая роль 

международной системы и ее структуры в поведении государств. Уточнение 

структурных ограничений. Критика значимости моральных принципов и 

международного права для международной политики.  

 

Либерализм и неолиберализм 

Основные представители 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. Институциональная инерция 

международных институтов. Фрагментация международных отношений. 

Возможность и необходимость сотрудничества как ведущего 

международного процесса. Международные режимы как механизм 

сотрудничества и взаимосвязи. Экономическое измерение дилеммы 

безопасности. Возрастание взаимозависимости мира. Значимость совместных 

интересов и ценностей для международного сообщества. Рыночные механизмы 

как регулятор международных отношений. Усиление роли экономики. 

Возрастание роли права, международных институтов и этических норм в 

регулировании международных отношений.  

 

Марксизм и неомарксизм 

Роль и функции государств в контексте мирового капитализма. Классовая 
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борьба как движущая сила мировой политики. Государство, как инструмент 

реализации интересов господствующего класса, в том числе и в сфере внешней 

политики. Типы международных отношений.  

Три направления марксисткой мысли относительно анализа 

международных отношений. Рассмотрение международных отношений в 

категориях исторического материализма (теория империализма и мировой 

экономики). Э.Бернштейн и его идея значительной независимости 

международных отношений от экономики. Структурированная модель 

мирового капиталистического хозяйства Н.Бухарина. В.И.Ленин и его работа 

«Империализм, как высшая стадия капитализма».  

Основные представители неомарксизма. Анархичность международных 

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

характер «мир-системы», его обусловленность целенаправленной стратегией 

сверхдержав. Проблема «Север-Юг». Борьба «государств (регионов) – классов» 

как основной регулятор международных отношений. Определяющая роль 

мировой экономики.  

Марксистское направление в политической мысли. Проблемы 

международных отношений в работах К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина 

 

Природа и закономерности международных отношений 

Природа международных отношений. Трактовка природы 

международных отношений представителями неореализма, неолиберализма, 

неомарксизма: общее и особенное. Фундаментальные изменения системы 

международных отношений. Анархичный характер международных отношений 

и возможность их регулирования. Государство как главное действующее лицо 

международных отношений. Способ взаимодействия международных акторов. 

Основная проблема международных отношений. Всемирный характер вызовов 

и проблем в системе международных отношений.  

Закономерности международных отношений. Трактовка закономерностей 

международных отношений представителями неореализма, неолиберализма, 

неомарксизма: общее и особенное. Усиление системного характера вызовов и 

угроз в системе международных отношений.  

Рост числа и многообразия международных акторов. Фрагментация 

международных отношений. Возрастание роли демократических институтов 

международного права и рыночных механизмов.  

Власть и сила как важнейшие регуляторы международных отношений.  

 

Сравнительный анализ основных парадигм 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 
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системы.  

Сравнительный анализ определений и понятий: «мировая политика», 

«международные отношения», «внешняя политика», «геополитика», 

«безопасность», «конфликт», «кризис». 

Современные теории международных отношений. Институционализм. 

Роль и функции институтов в международных отношениях. Плюрализм. 

Транснационализм. Многообразие субъектов международных отношений. 

«Размывание» государственного суверенитета. Полиархичный характер 

системы международных отношений. Взаимозависимость (теория режимов). 

Необлиберальный институционализм. Природа порядка и сотрудничества. 

Усиление взаимозависимости между государствами. Критическая теория 

международных отношений. Эмансипация: ключевые элементы. Автономия. 

Дискурсивная этика. Постструктурализм. Модернизм. Постмодернизм. 

Феминизм. Французская социологическая школа. 

 

Методы исследования международных отношений 

Понятия «методология», «метод», «методика» и «техника исследования». 

Формальные и неформальные методы исследования международных 

отношений.  

Формальные методы. Статистические методы. Синергетика: основные 

идеи и проблема применимости к анализу международных отношений. Понятие 

«модель». Моделирование ситуаций и процессов в международных 

отношениях. Содержательные, формализованные и квантифицированные 

модели. Анализ при помощи простых и сложных индикаторов. Факторный 

анализ. Анализ корреляций. Анализ регрессий. Анализ тенденций. 

Экстраполяция.  

Неформальные методы исследования международных отношений. 

Историко-описательный и политико-описательный подходы. Операционально-

прикладные методы: методы анализа ситуации; методы анализа содержания 

(контент-анализ, ивент-анализ, когнитивное картирование), методы анализа 

вариантов поведения (имитации, ситуационные анализы, деловые, штабные и 

стратегические игры). Аналитико-прогностические методы: альтернативистика, 

ретроальтернативистика, сценарный метод и методы экспертного анализа. 

 

Системный подход к изучению международных отношений 

Идеи Л.фон Берталанфи. Понятия «система», «элемент», «внешняя 

среда», «внутренняя среда» (контекст), «структура системы», «функция 

системы». Устойчивость системы. Понятие открытой системы. Особенности 

международных отношений как системы: сложность, многомерность, 

адаптируемость, открытость, слабоорганизованность, социальный и 

политический характер.  

Основные подходы к изучению международных систем: традиционно-

исторический, историко-социологический, эвристический, смешанный, 

структурный, функциональный. Типологии систем международных отношении. 

Критерии типологизации. Типология М. Каплана. Закономерности и условия 
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трансформации международных систем. Законы функционирования 

международных систем. Роль структуры. Структурные измерения 

международных систем по Р.Арону. Структурные характеристики 

международных систем по Ж.Дерриенику. Законы изменения международных 

систем.  

 

Уровни анализа и среда системы международных отношений  

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.  

Понятие «среда международных отношений». Внешняя и внутренняя 

среда. Социальная и внесоциальная среда международных отношений. 

Структурное влияние на международные отношения. Особенности среды 

международных отношений. Типы среды. Проблема внешней среды для 

глобальных международных отношений.  

Сложность среды международных отношений: факторы, элементы, 

структура. Геополитический фактор. Понятие «геополитика». Физические, 

социальные материальные и моральные ресурсы государства. Основные 

концепции геополитики. Теоретические изыскания Х.Макиндера. Р.Челлена, 

К.Хаусхофер, Ф.Ратцеля, А.Мэхэна, Н.Спайкмен. Ограниченность 

геополитического подхода.  

 

Акторы системы международных отношений, их цели, интересы и 

средства 

Понятие «акторы международных отношений». Рост числа и 

многообразвия акторов международных отношений. Типология акторов.  

Государства как традиционный актор международных отношений. 

Функции государства в системе международных отношений и их эволюция. 

Типы и критерии стратификации государств. Понятия «сверхдержава», 

«великая держава», «средняя держава», «малое государство» и 

«микрогосударство». 

Нетрадиционные акторы международных отношений, их типология. 

Международные организации. Международные межправительственные 

организации. Международные неправительственные организации, их виды. 

Транснациональные корпорации. Другие виды международных акторов: 

национально-освободительные движения, сепаратистские движения, 

мафиозные группировки, террористические организации, политические партии, 

профсоюзы, отдельные лица.  

Цели и интересы в международных отношениях. Национально-

государственный интерес и его три элемента: военная безопасность, 

государственный суверенитет, экономическое процветание. Проблема 

реализации интересов акторов международных отношений.  
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«Анализ внешней политики»: основные направления исследования 

Проблема определения понятия «внешняя политика». Уровни 

осмысления внешней политики: внешняя политика как явление; конкретная 

внешняя политика государства; внешняя политика как процесс ее 

формирования и осуществления. Понятие «внешнеполитический процесс». 

«Поведение государства». Среда внешней политики. Объект внешней 

политики. Функции внешней политики. Сравнительный анализ внешней 

политики, осуществляемой разными типами государств. Социально-

культурные особенности внешней политики. 

Понятие «анализ внешней политики». Истоки анализа внешней политики: 

христианско-нормативный подход и политический реализм. Объект 

исследования анализа внешней политики. Сравнение анализа внешней 

политики и политического реализма. Понятие «внешняя политика». Предмет 

исследования анализа внешней политики. Сравнение теории международных 

отношений и анализа внешней политики. Цель анализа внешней политики. 

Причины, движущие силы и механизмы взаимодействия государств с внешней 

средой. Взаимосвязь внутреннего мира государства с его поведением во вне.  

Направление анализа внешней политики: сравнительные исследования 

внешней политики, структурно-функциональный анализ внешней политики, 

психологические исследования внешней политики. Объекты сравнительного 

исследования внешней политики: личность, малая группа, организационные 

структуры, макросоциальный уровень. Уровни детерминации внешней 

политики. «Идея альтернативности» Дж. Розенау. Бюрократическая теория 

внешней политики. Анализ принятия решений. Анализ роли элиты и групп 

давления.  

 

Международные процессы 

Понятие «международные процессы». Борьба, сотрудничество и 

переговоры как основные формы политики. Процесс выработки и принятия 

решений. Соотношение форм политики в современном мире.  

Международные конфликты и их особенность на рубеже XXI века. 

Переход международных конфликтов с глобального на региональный и 

локальный уровни. Снижение степени управляемости конфликтами. Стирание 

границы между внутренними и международными границами. К.Боулдинга и 

Л.Козера как основоположники конфликтологии.  

Определение конфликта. Причины конфликта: конкуренция, 

несовместимость действий, целей, восприятия. Типологии конфликтов. 

Функции конфликтов. Стадии и фазы конфликтов. Пути усиления конфликтных 

отношений. Механизм урегулирования конфликтов.  

Международное сотрудничество и процесс интеграции. Виды 

сотрудничества и интеграции. Теоретическая база интеграционных процессов: 

функционализм, неофункционализм, федерализм. Региональные особенности 

сотрудничества и интеграции. Сотрудничество в отношении глобальных 

проблем мира.  
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Международные переговоры. Стадии переговорного процесса. Функции 

переговоров. Модели и подходы к анализу международных переговоров. Рост 

числа и значимости многосторонних переговоров.  

 

Международный порядок. Современный мировой порядок. 

Понятие «мировой порядок». Проблемы типологии систем 

международных отношений. Основные измерения международного порядка: 

отношения между главными акторами международных отношений; отношения 

между сильными и слабыми акторами, функциональное измерение. 

Исторические типы международных систем. Эволюция международных систем 

в исторической ретроспективе.  

Формирование новой системы международных отношений. Основные 

характеристики нового мирового порядка: глобальная демократическая волна; 

формирование единого экономического организма; новые параметры военной 

безопасности. Политико-правовой режим современных международных 

отношений. Новые измерения отношений «Север-Юг». 

Общемировые проблемы, причины их возникновения и влияние на 

международные отношения. Проблема окружающей среды, природных и 

людских ресурсов. Новые вызовы: транснационализация преступности, 

международный терроризм, незаконный оборот наркотических средств, 

преступления, посягающие на личные права граждан. Международные 

организации как механизмы регулирования современных международных 

отношений. 

 

Международная безопасность 

Понятие «безопасность». Понятие национальные, региональные, 

глобальные измерения безопасности. Конкурирующие парадигмы ключевых 

понятий безопасности. Понятие «безопасность» в трактовках политического 

реализма, либерализма, транснационализма, конструктивизма. Трактовки 

субъекта и объекта безопасности. Нормы, принципы и идеи международной 

безопасности. 

Понятия «опасность», «вызов», «угроза», «кризис». Новые угрозы 

безопасности и анализ их влияния на современные международные отношения. 

Транаснациональных характер современных вызовов. Невоенные угрозы 

безопасности. 

Изменения в среде безопасности. Стратегические исследования 

безопасности. Вопросы «жесткой» и «мягкой» безопасности. Распространение 

ОМУ. Типы конфликтов. Вооруженные конфликты. «Замороженные» 

конфликты. «Горячие» конфликты. Гуманитарные проблемы и теория 

человеческой безопасности. 

 

Правовое регулирование и этическое измерение международных 

отношений 

Исторические формы и особенности регулятивной роли международного 

права. Основные принципы международного права: равенство субъектов 
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международных отношений, независимость субъектов международных 

отношений, мирное урегулирование государственных противоречий. Эволюция 

принципов международного права в исторической ретроспективе. Принципы 

«государственного интереса», «политического равновесия», «естественных 

границ». Международные акты, закрепляющие принципы международного 

права. Соотношение права и морали в международных отношениях. 

Многообразие трактовок международной морали. Основные императивы 

международной морали.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ СЕМИНАРСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

1. Теоретико-концептуальные истоки теории международных отношений 

2. Роль национальных интересов и национальной безопасности в 

международных отношениях. 

3. Роль международных институтов как ограничителей анархии 

международных отношений.  

4. Закономерности международных отношений в трактовке неореализма, 
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и внутренняя среда, структура и функция  
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