Прием: 2017
№

Наименование
дисциплины

Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Институт истории и права
Кафедра политологии и социально-гуманитарных дисциплин
Специальность: «6D050200-Политология»
Академическая степень–Доктор философии (PhD) по специальности 6D050200 –« Политология»
1-курс
Краткое содержание курса с
указанием цели

Основные разделы

Учебная
дисциплина
«Геополитика
»
посвящена
обучению и усвоению знаний у
докторантов
по
предмету
политология. А также этот
предмет направлен на выяснение
фундаментальных
основ
геополитики, о представлении о
геополитическом положении, для
объяснения и обоснования как
внутренней, так и внешней
политики государства, используя
географические
факторы:
характер границ, обеспеченность
ископаемыми
и
другими
природными
ресурсами,
островное
или
сухопутное
расположение, климат, рельеф
местности и т. д. Геополитика
перешла
к
пониманию
пространства
как
среды,
преобразующей экономические,
политические
и
прочие
отношения между государствами.
Изучение основ геополитики
является
важным
условием
становления
демократической
политической
культуры
общества, освобождения его

1 Раздел: Основные
понятия геополитики,
ее предмет и объект,
функции геополитики
2 Раздел: Структура
геополитики,
геополитическая
структура
мира,
основные
закономерности
геополитики, категории
геополитики и
3 Раздел: Значимость
геополитики
в
современном мире и ее
роль в политических
отношениях.

Кол
.кр.

Сем
.

Пререквиз
иты

Пострекви
зиты

3

1

Кратологи
я

Политиче
ская
коммуник
ация
и
глобалист
ика

п/п
Геополитика
1

2017-2018 учебный год

Ожидаемые результаты изучения дисциплины
(приобретаемые обучающимися знания, умения,
навыки и компетенции)
знать:- современные теоретические концепции и
подходы современной геополитики. Понятие
современной геополитики, различать ее предмет и
объект. -Ключевые проблемы, существующие в
современной геополитике и мировой политике. Структуру
геополитики,
геополитическую
структуру
мира,
основные
закономерности
геополитики, категории геополитики и методы
геополитики.
Уметь:Сформировать
концептуальные
представления о современной геополитике мира. Разбираться в основных понятиях геополитики
знать
ее
закономерности
и
методы.
Ориентироваться в политических отношениях
мировой политики Иметь: - объективное
понимание значимости современной геополитики и
ее влияние на мировую политику, понимание
геополитической картины мира , понимание
значимости геополитики и ее роли в внутренней и
внешней политике государства

2

Политическая
коммуникация
и глобалистика

3

Дипломатия на
современном
этапе

4

Политическая
психология

сознания от изживших себя
имперских
представлений
о
способах достижения статуса
великой державы, осмысления
радикальных
геополитических
сдвигов,
меняющих
лицо
планеты.
Учебная
дисциплина
«Политическая коммуникация и
глобалистика»
посвящена
обучению и усвоению знаний у
докторантов
по
предмету
политология. А также этот
предмет направлен на выяснение
фундаментальных
основ
глобальной
политики,
представлении
политической
коммуникаций в её эволюции,
освоении знаний о новых
тенденциях развития мирового
политического процесса
Учебная
дисциплина
«Дипломатия на современном
этапе» посвящена обучению и
усвоению знаний у докторантов
по предмету политология. А
также этот предмет направлен на
выяснение
фундаментальных
основ внешней политики на
современном
этапе,
представлении роли дипломатии
в
политических
процессах,
освоении знаний о новых
тенденциях развития мирового
дипломатического опыта.
Цель дисциплины –приобретение
докторантами
необходимых
знаний и навыков в анализе
причин
и
условий,
способствующих формированию

1-Раздел.
История
цивилизаций
и
глобализации.
2 Раздел. Теория и
практика
ккоммуникаций.
3 Раздел. Актуальные
проблемы
глобалистики.

3

1

Государст
венная
политика

Политиче
ская
психологи
я

знать: современную теорию глобализма, его
теоретические
концепции
и
подходы
в
современной политической науке.
уметь:
сформировать
концептуальные
представления о глобализме и современных
коммуникациях.
ориентироваться в политических процессах
мировой политики.
иметь:объективное понимание глобальных проблем
посредством коммуникаций

1
Раздел.
История
мировой дипломатии.
2 Раздел. Актуальные
проблемы современной
дипломатии.

3

1

Этноконф
ликтологи
я

Политиче
ский
маркетинг

1 Раздел. Предмет,
методология и история
политической
психологии.
2 Раздел. Политико-

3

1

Кратологи
я

Таможенн
ая
политика

знать:- современные теоретические концепции и
подходы в современной дипломатии.
-ключевые
проблемы,
существующие
в
современной дипломатии и мировой политике.
-Пути и методы взаимодействия дипломатии стран
на современном этапе.
уметь:сформировать
концептуальные
представления о современной дипломатии.
- разбираться в основных понятиях современной
дипломатии.
ориентироваться в политических процессах
мировой дипломатии.
иметь:объективное понимание значимости
современной дипломатии.
Знать: - теоретические основы политологических
дисциплин, историю и основные
модели современных политических практик,
технологии политических процессов;
уметь - использовать современные технические

5

6

Межэтническо
е согласие и
политическая
стабильность
общества

Трансформаци
я современных
государств
в
условиях
глобализации

психологической
стороны
политики и умению выработки
предложений по минимизации
негативных
психологических
явлений
в
политических
процесса. А также задачей
учебной
дисциплины
«Политическая
психология»
являются изучение
психологических особенностей
политической
деятельности,
психологическую
составляющую
политического
поведения масс, политических
лидеров, политических элит и
т.д.
Учебная
дисциплина
«Межнациональное согласие и
политическая
стабильность
общества» посвящена обучению
и усвоению знаний у докторантов
по предмету политология. Этот
предмет направлен на выяснение
фундаментальных
и
практических основ этнической
политики,
представлении
политической
стабильности,
освоении знаний о новых
тенденциях развития мирового
политического опыта в области
межэтнического согласия.
Учебная
дисциплина
«Трансформация
современных
государств
в
условиях
глобализации»
посвящена
обучению и усвоению знаний у
докторантов
по
предмету
политология.
Этот
предмет
направлен
на
выяснение
специфики глобализации как

психологические
феномены в массовом
сознании
3. Личность в политике

средства и информационные
технологии для решения
психо-аналитических задач;
докторант должен овладеть следующими
компетенциями: владением культурой мышления,
способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения;
способностью и умением использовать полученные
знания и навыки по введению в политическую
теорию и т.д.

1
Раздел.
История
межэтнических
отношений
в
Казахстане.
2 Раздел. Политическая
стабильность общества
как
основа
межэтнического
согласия.
3 Раздел. Современные
проблемы
межэтническом
согласии в Казахстане.

3

2

Актуальн
ые
проблемы
исследова
ния
в
казахстанс
кой
политолог
ии

Политиче
ский
анализ

1
Раздел.
История
политической науки в
Казахстане.
2 Раздел. Актуальные
проблемы
казахстанской
политической науки

3

2

Теория и
практика
политичес
кой
модерниза
ции
в
Казахстан
е

Дипломат
ия
на
современн
ом этапе

знать:- современные теоретические концепции
политической стабильности.
- ключевые проблемы, существующие в аспекте
межэтнических отношений.
- пути и методы взаимодействия этносов на
современном этапе.
уметь:сформировать
концептуальные
представления о политической стабильности.
- разбираться в основных понятиях современных
межэтнических отношениях.
- ориентироваться в политической стабильности и
межэтнческом согласий.
иметь:объективное
понимание
значимости
современной политики в области межэтнических
отношений.
знать: Причины и последтсвия глобализации для
мировой политики и экономики;
Формы и особенности проявления процессов
глобализации в разных сферах общественой жизни;
Положительные
и
негативные
последствия
глобализации для развития мировой политики и
экономики;
Основные национальные модели экономического
развития стран
в
условиях глобализации

основной тенденции развития
мирового сообщества. А также
изучение мировой экономики в
современных
условиях,
особенностей ее проявления в
различных
сферах
жизни,
осуществление
политологического
анализа
внешнеполитической
и
внешнеэкономической политики
государства, условий и факторов
обеспечения политической и
экономической
безопасности,
определения роли и места
Республики
Казахстан
в
глобализированном мире.

7

Конфессиональ
ная политика

Учебная
дисциплина
«Конфессиональная политика»
посвящена обучению и усвоению
знаний
у
докторантов
по
предмету политологии.
А также этот предмет направлен
на
комплексный
политологический анализ роли
конфессиональной политики в
сере
взаимодействия
с
институтами
политической

1.Этноконфессиональн
ое
отношения
в
Казахстане.
2.Современные
проблемы
диалога
конфессии.

3

2

Теория и
практика
политичес
кой
модерниза
ции
в
Казахстан
е

Политиче
ская
психологи
я

(характерные черты и особенности, преимущества
и недостатки);
Содержание,
методы
и
инструменты
внешнеполитической и внешнеэкономической
политики стран в условиях глобализации
уметь: - анализировать состояние, проблемы и
тенденции развития мировой политики и
экономики, в том числе отдельных стран в
условиях глобализации на основе системного
использования политико-экономических и иных
показателей;
- определять положительные и негативные аспекты
глобализации на развитие отдельныхз регионов
мира, стран и отраслей в целом;
- разрабатывать практические рекомендации по
адаптации национальной политики и экономики, ее
секторов к процессам глобализации;
- использовать различные формы, методы и приемы
внешнеэкономической политики для эффективного
функционирования национальной экономики в
условиях глобализации.
Иметь: - навыки политологического анализа процессов
глобализации, ее последствий для национальной
экономики и разработки практических рекомендаций
для осуществления эффективной внешнеполитической
политики страны на основе использования различных
информационных материалов.;
- объективное понимание значимости современной
политической науки и мировой политики.
знать: -теоретико методологические
аспекты
деятельности религиозных организации;
- содержание государственной политики в сфере
взаимодеиствия
государства
с основными
конфессиями казахстанского общества;
- основные направления и процессы эволюции
государственно- конфессиоальных отношений в
социальнополитическом
контексте
реформирования казахстанского общества;
уметь:-cформировать
концептуальные
представления

системы
в
условиях
демократизации и социально –
политической
трансформации
казахстанского общества
на
современном этапе.

8

Таможенная
политика

Учебная
дисциплина
«Таможенная
политика»
посвящена обучению и усвоению
знаний
у
докторантов
по
предмету политология. Этот
предмет направлен на выяснение
практических основ таможенной
политики,
представление
таможенной системы в её
эволюции, освоении знаний о
новых
тенденциях
развития
мирового таможенного опыта.

Составитель: д.п.н., доцент

1
Раздел.
История
таможенной политики
вмире и Казахстане.
2 Раздел. Актуальные
проблемы таможенной
политики.

3

____________________ А.Ж. Мукажанова

Заведующий кафедрой политологии и СФД
член-корр.НАН РК, д.ф.н., профессор
____________________ Р.Б. Абсаттаров

2

Государст
венная
кадровая
политика
в РК

Конфесси
ональная
политика

в сфере
государственно-конфессиональных
отношении ,выделять противоречия и недостатки
современного политико- правового механизма в
регулирования взаимоотношении
религиозных
объединении и государства ;
-разбираться в сущности и соориентироваться в
политических ситуациях в сфере государственноконфессиональных отношениях;
иметь - объективное понимание значимости
современной государственной политики в сфере
взаимодействия
государства с основными
конфессиями казахстанского общества.
знать:- современные концепции и подходы
современной таможенной политики.
ключевые
проблемы,
существующие
в
современной таможенной политике.
- пути и методы взаимодействия государств в
таможеннной политике на современном этапе
уметь:сформировать
концептуальные
представления
о
современной
таможенной
политике.
- разбираться в основных понятияхтаможенной
политики.
ориентироваться в процессах таможенной
политики.
иметь:объективное
понимание
значимости
современной таможенной политики.

Қабылдау: 2017
№

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Тарих және құқық институты
Саясаттану және әлеуметтік-философиялық пәндер кафедрасы
6D050200 - Саясаттану мамандығы
Академиялық дәрежесі: 6D050200 – Саясаттану мамандығы бойынша (PhD) философия докторы
1-курс

Пәннің атауы

Пәннің қысқаша мазмұны

Негізгі бөлімдері

Геосаясат

Аталған оқу пәні «Геосаясат»
докторанттарың
саясаттану
салаcы бойынша оқу мен білім
алуына бағытталған. Сондай-ақ,
бұл пән геосаясаттын маңызды
негіздерін анықтауға,
геосаяси
жағдайдың көрінісін айқындауға,
және шекара сипаты, минералдар
және басқа да табиғи ресурстарға
қол жетімділігін, аралда немесе
жерде орналасуы мен климат,
рельеф және т.б. географиялық
факторларды қолдана отырып
геосаясатты мемлекеттің ішкісыртқы саясаты ретінде түсіндіру
мен
анықтауға
бағытталған.
Геосаясат кеңістікті мемлекеттер
арасындағы экономикалық, саяси
және
басқа
да
қарымқатынастарды қайта жаңғыртушы
орта ретінде түсінуге көшті.
Мемлекеттердің
өзара
тәуелділігінің артуына байланысты
геосаяси талдаудың маңыздылығы
мемлекетаралық
қарымқатынастар
мен
билік
орталықтарындағы полярлық ғана
емес қабатты әрі иерархиялы
ұйымдастырылған
гео-кеңістік

1 бөлім. Геосаясаттың
негізгі
ұғымдары,
оның
пәні
және
объектісі, геосаясат
функциясы.
2 бөлім. Геосаясат
құрылымы, әлемнің
геосаяси құрылымы,
геосаясаттың негізгі
заңдылықтары,
гесаясат әдістері мен
санаттары.
3
бөлім.
Қазіргі
әлемдегі
геосаясат
маңыздылығы
мен
саяси қатынастардағы
оның рөлі.

п/п
1

Кр.
сан
ы
3

С
е
м.
1

2017-2018 оқу жылы

Пререквизи
ттер

Пострекви
зиттер

Пәнді оқытудан күтілетін нәтижелер

Кратология

Саяси
байланыс
және
глобалист
ика

білу керек: - қазіргі таңдағы теориялық ұғымдары
мен геосаясаттың заманауи тәсілдерін; Геосаясаттың
қазіргі таңдағы түсінігін, оның пәні мен объектісін
ажырату; - қазіргі заманғы геосаясат пен әлемдік
саясатта туындаған негізгі мәселерді; геосаясат
құрылымын,
әлемнің
геосаяси
құрылымын,
геосаясаттың негізгі заңдылықтарын, геосаясаттың
санаттары мен тәсілдерін,
істей білу керек: - Әлемнің қазіргі заманғы
геосаясатының
тұжырымдамалық
түсінігін
құрастыру, -геосаясаттың негізгі ұғымдарын түсіну
және оның заңдылықтары мен тәсілдерін білу; әлемдік саясаттағы саяси қатынастар туралы
хабардар болу;
дағдысы болу керек: -Қазіргі заманғы геосаясат
маңыздылығы мен әлемдік саясаттағы оның әсерін
объективті түсіну; әлемнің геосаяси бейнесін түсіну;
мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатындағы
геосаясаттың рөлі мен маңыздылыңын түсіну.

арасындағы өзара әректтермен
сипатталды . геосаясат негіздерін
оқутудың
маңызды шарттары
қоғамның демократиялық саяси
мәдениетінің қалыптасуы, оның
ұлы державаға жету жолы туралы
ескірген империялық идеялардан
оның
санасын
босату,
жер
шарының
бейнесін өзгертетін
радикалды геосаяси ауысымды
ұғыну болып табылады.
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Саяси
коммуникация
және
глобалистика

Қазіргі
кезеңдегі
дипломатия

Аталған
оқу
пәні
«Саяси
коммуникация
және
глобалистика»
саясаттану
мамандығының
өзіндік
ерекшелігін және біліктілігін
ескере отырып, докторанттардың
осы сала бойынша оқу мен білім
алуына бағытталған. Сондай-ақ,
бұл пән ғаламдық саясаттың іргелі
негізін
анықтауға,
оның
эволюциясындағы
саяси
коммуникацияның
көріністерін
және әлемдік саяси үрдістегі жаңа
тенденциялардың
дамуын
айқындауға бағытталған.
Аталған
оқу
пәні
«Қазіргі
кезеңдегі дипломатия» саясаттану
мамандығының
өзіндік
ерекшелігін және біліктілігін
ескере отырып, докторанттардың
осы сала бойынша оқу мен білім
алуына бағытталған. Сондай-ақ,
бұл пән сыртқы саясаттың қазіргі
кездегі іргелі негізін айқындауға,
саяси
үрдістердегі
дипломатияның ролін көрсетуге,
әлемдік
дипломатиялық
тәжірибенің
жаңа
даму

1 бөлім. Өркениеттер
мен жаһандану тарихы.

3

1

Салыстырмал Мемлекеттік білу керек: глобализмнің қазіргі заманғы теориясы,
ы саясаттану. саясат.
қазіргі заманғы саяси ғылымдағы оның теориялық
ұғымдары мен тәсілдерін.
істей білу керек: глобализм мен заманауи
коммуникацияның
тұжырымдамалық
идеясын
қалыптастыру; әлемдік саясаттағы саяси процестерді
басшылыққа алу.
дағдысы болу керек: коммуникация көмегімен
жаһандық мәселелерді объективті түсіну.

3

1

Салыстырмал Мемлекеттік білу керек: -заманауи дипломатияның заманауи
ы саясаттану. саясат.
теориялық тұжырымдамалары мен тәсілдері.заманауи дипломатия мен әлемдік саясаттағы бар
негізгі мәселелер.- қазіргі кезеңдегі елдердің
дипломатиясының өзара байланысының жолдары
мен әдістері.
істей білу керек: -заманауи дипломатия туралы
тұжырымдамалық түсініктерін қалыптастыру. заманауи дипломатиянің негізгі ұғымдарын түсіну.әлемдік дипломатияны саяси процестерде шарлау.
дағдысы болу керек: заманауи дипломатия
маңыздылығын объективті түсіну.

2
бөлім.
Коммуникация
теориясы
мен
практикасы.
3_бөлім.
Глобалистиканың
өзекті мәселелері.

1 бөлім. Әлемдік
дипломатия тарихы.
2 бөлім. Заманауи
дипломатияның
өзекті мәселелері.
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6

Саяси
психология

Ұлтаралық
келісім
және
қоғамның
саяси
тұрақтылығы

Жаһандану
кезіндегі
қазіргі
мемлекеттерді

тенденциясы
туралы
білімді
игеруге бағытталған.
Пәннің
мақсаты
–
докторанттардың
саясаттың
психологиялық
жағын
қалыптастыруға
ықпал
ететін
себептер мен шарттарды талдауға
қажетті білім мен дағдыларды
игеруі және саяси жүйедегі теріс
психологиялық
құбылыстарды
азайту
ұсыныстарын
енгізу
мүмкіндігіне қол жеткізуі. «саяси
психология» пәні саяси қызметтің
психологиялық
ерекшеліктерін,
бұқара
халық
мен
саяси
көшбасшылардың
және
саяси
элиталардың
саяси
мінезқұлқының
психологиялық
құраушыларын
зерттеуғе
негізделген.
Аталған оқу пәні «Ұлтаралық
келісім және қоғамның саяси
тұрақтылығы»
саясаттану
мамандығының
өзіндік
ерекшелігін
және
біліктілігін
ескере отырып, докторанттардың
осы сала бойынша оқу мен білім
алуына бағытталған. Сондай-ақ,
бұл пән этникалық саясаттың
іргелі және практикалық негіздерін
анықтауға, саяси тұрақтылықтың
корінісіне,
әлемдік
саяси
тәжірибенің
жаңа
тенденцияларының
дамуыдағы
ұлтаралық келісім туралы білімді
меңгеруге бағытталған.
Аталған оқу пәні «Политология»
мамандығының
өзіндік
ерекшелігін
және
біліктілігін
ескере отырып, докторанттардың

1
бөлім.
Саяси
психология
пәні,
әдістемесі
және
тарихы.
2 бөлім. Бұқаралық
санадағы
саясипсихологиялық
құбылыстар.
3 бөлім. Саясаттағы
тұлға.

3
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Кратология

Кедендік
саясат

білу керек: - саяси ғылымдардың теориялық
негіздерін, заманауи саяси тәжірибенің тарихы мен
негізгі
моделдерін,
саяси
процестер
технологияларын.
істей білу керек: психо-аналитикалық міндеттерді
шешу үшін қазіргі заманғы технологиялар мен
ақпараттық технологияларды пайдалану;
дағдысы болу керек: мәдени ойлау, қорытынды
жасау, талдау жасай білу, ақпарат қабылдау, мақсат
қою және оған қол жеткізу жолдарын таңдау, саяси
теорияда алған білімдері мен дағдыларын қолдануға
қабілетті.

1
бөлім.
Қазақстандағы
этносаралық
қатынастардың
тарихы.
2 бөлім. Ұлтаралық
келісімнің
негізі
ретінде
қоғамның
саяси тұрақтылығы.
3
бөлім.
Қазақстандағы
этносаралық
келісімдің
қазіргі
мәселелері.

3

2

Салыстырм
алы
саясаттану.

Мемлекет
тік саясат.

білу керек: - саяси тұрақтылықтың қазіргі заманғы
теориялық ұғымдарын. - этносаралық қатынастардың
аспектісіндегі негізгі мәселелерді. - қазіргі кезеңдегі
этникалық топтардың өзара байланыс жолдары мен
әдістерін.
істей білу керек: - саяси тұрақтылықтың
тұжырымдамалық идеясын қалыптастыра алу. қазіргі заманғы этносаралық қарым-қатынастардың
негізгі ұғымдарые түсіне білу. - саяси тұрақтылықты
пен ұлтаралық келісідер туралы хабардар болу.
дағдысы болу керек: этносаралық қатынастар
саласындағы
қазіргі
заманғы
саясаттың
маңыздылығын мақсатты түсіну.

1 бөлім.Қазақстандағы
саяси ғылым тарихы.
2 бөлім. Қазақдық
саяси ғылымның өзекті

3

2

Салыстырма Мемлекетті білу керек: - Әлемдік саясат және экономика
лы
к саясат.
жаһандану себептері;
саясаттану.
Жаһандану
процестерінің
нысандары
мен
ерекшеліктері түрлі салаларында қоғамдық өмір;

7

ң
трансформация
лануы

осы сала бойынша оқу мен білім мәселелері
алуына бағытталған. Бұл пән .
бағытталған анықтау ерекшелігін
жаһандану ретінде негізгі даму
үрдістері әлемдік қоғамдастықтың,
сондай-ақ
зерттеу
әлемдік
экономиканың қазіргі жағдайдағы
ерекшеліктерін, оның көріністері
әр түрлі салаларында жүзеге
асыру,
саясаттанулық
талдау
сыртқы саяси және сыртқы
экономикалық
саясатының,
мемлекеттің
факторлары
мен
шарттарын
қамтамасыз
ету,
Қазақстан
Республикасының
жаһандану әлемінде саяси және
экономикалық қауіпсіздік, анықтау
рөлі мен орны.

Конфессиялық
саясат

Аталған оқу пәні «Конфессиялық
саясат» саясаттану мамандығының
өзіндік
ерекшелігін
және
біліктілігін
ескере
отырып,
докторантардың осы сала бойынша
оқу мен білім алуына бағытталған.
Сонымен бірге бұл пән қазіргі
кезеңде казахстан қоғамындағы
демократтандыруда
және
әлеуметтік
–саяси
өзгеру
шарттарда
,саяси
жүйе

1 бөлім.
Қазақстандағы этноконфессионалдық
қатынастар.
2 бөлім. Конфессия
диалогының қазіргі
мәселелері.

3

2

Қазіргі әлем
діндерінің
эволюциял
ық дамуы

Конфесси
яаралық
саясат

Негізгі ұлттық экономикалық даму моделінің
жаһандану жағдайында елдерде (тән белгілері мен
ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері);
Мазмұны, әдістері мен құралдары сыртқы саяси
және сыртқы экономикалық саясатының жаһандану
жағдайында
істей білу керек:
талдау жай-күйі, проблемалары және даму
тенденциялары әлемдік саясат пен экономиканың,
соның ішінде жекелеген елдердің жаһандану
жағдайындағы
жүйелі
пайдалану
саясиэкономикалық және өзге де көрсеткіштер;
анықтау оң және теріс аспектілері, жаһандану
дамыту, жекелеген аймақтардың, әлемнің елдер мен
салаларды тұтастай алғанда;
- әзірлеу бойынша тәжірибелік ұсыныстар бейімдеу
ұлттық саясат пен экономиканың, оның салаларының
процестеріне жаһандануы;
- түрлі нысандарын пайдалану, әдістері мен тәсілдері
сыртқы экономикалық саясатты тиімді жұмыс істеуі
үшін ұлттық экономика жаһандану жағдайында.
дағдысы болу керек: - дағдыларын саясаттанулық
талдау жаһандану процестерінің, оның салдарын
жою үшін ұлттық экономика мен әзірлеудің
тәжірибелік ұсыныстарды жүзеге асыру үшін тиімді
сыртқы саясат елдің пайдалану негізінде әр түрлі
ақпараттық материалдар.;
- объективті түсіну маңыздылығы, қазіргі заманғы
саяси ғылым мен әлемдік саясат.
білуі керек: -діни ұйымдардың қызметінің
теоретико-әдіснамалық аспектісін;
қазақстандық қоғамдағы негізгі конфессиялар мен
мемлекет арасындағы қарым-қатынас саласындағы
мемлекеттік саясаттың мазмұны;
-қазақстандық қоғамның реформасын әлеуметтік
және саяси тұрғыда мемлекеттік-конфессиялық
қарым-қатынастарының эволюциялық нұсқаулары
мен процестері;
істей білу керек: -мемлекеттік-конфессиялық
қарым-қатынастар саласындағы мемлекеттік және

институттармен
өзара
әрекеттесулеріндегі конфессиялық
саясаттын рөлін кешенді саяси
талдауға бағыттаған.

Кеден саясаты
8

Аталған оқу пәні «Кеден саясаты»
саясаттану мамандығының өзіндік
ерекшелігін
және
біліктілігін
ескере отырып, докторанттардың
осы сала бойынша оқу мен білім
алуына бағытталған. Сондай-ақ,
бұл
пән
кеден
саясатының
тәжірибелік негізін айқындауға,
оның эволюциялық корінісне,
әлемдік саяси тәжірибенің жаңа
тенденцияларының
дамуыдағы
әлемдік кедендік саясаты туралы
білімді меңгеруге бағытталған.

Құрастыруған: с.ғ.д., доцент

1 бөлім. Қазақстан
және әлемдегі
кедендік саясаты
тарихы
2 бөлім. Кедендік
саясатының өзекті
мәселелері.

3

2

діни бірлестіктер арасындағы қарым-қатынасты
реттеуге, қазіргі заманғы саяси және құқықтық
механизм
қайшылықтары
мен
кемшіліктерін
айыруда
тұжырымдамалық
көріністерді
қалыптастыру;
-мемлекет пен Қазақстан Республикасының ірі
конфессиялар арасындағы қарым-қатынастарының
негізгі әлеуметтік және саяси процестері мен басты
бағытарының сипаты мен мазмұнын түсіну;
-мемлекеттік-конфессиялық қатынастар саласындағы
саяси жағдайды шарлау;
дағдысы болуы керек: -Қазақстандық қоғамның
негізгі діндермен қоса мемлекеттің өзара іс-қимыл
саласындағы мемлекеттік саясатындағы қазіргі
заманғы маңыздылығын объективті түсіну.
Салыстырма Мемлекетті білу керек: - қазіргі заманғы кеден саясатының
лы
к саясат.
қазіргі заманғы түсініктері мен тәсілдерін. - қазіргі
саясаттану.
заманғы кеден саясатының негізгі мәселелері. қазіргі кезеңдегі кеден саясатының мемлекеттер
арасындағы ынтымақтастықтың жолдары және
құралдары
істей білу керек: - қазіргі заманғы кеден
саясатының
тұжырымдамалық
түсініктерді
қалыптастыру. кеден саясатының негізгі
ұғымдарын түсіну. - кедендік саясаты процестерін
қарастыру.
дағдысы болу керек: қазіргі заманғы кеден
саясатының маңыздылығын объективті түсіну.

_________________ А.Ж. Мукажанова

Кафедра меңгерушісі, ҚР ҰҒА корр-мүшесі, ф.ғ.д., профессор _________________ Р.Б.Әбсаттаров

