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Мұсатаев,Сейілбек Шаяхметұлы Еуразиялық экономикалық 
одақ: мәселелері мен келешегі [Мәтін] : монография / С. 
Ш. Мұсатаев ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-
ті, 2018. - 209, [3] б. 

Монография Еуразия кеңістігіндегі жаңа өңірлік бірлестік-
еуразиялық экономикалық дақтың құрылуы мен қызметі 
барысында орын алып отырған өзекті мәселелерді саяси 
талқылауға арналған. 



Мусинов,АсқарАхметұлы. Халықаралық қатынастар жүйес
індегі Таяу және Орта Шығыс [Мәтін] : монография / А. А. 
Мусинов ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 
2018. - 244 б. 

Монография бес тараудан тұрады. Онда ежелгі Таяу Шығыс 

елдерінің өркениеті, ислам дінінің араб халқын 

топтастырудағы ролі, ХХ ғасырдағы тарихти озгерістер,араб-

израиль қақтығысы және Таяу Шығыстағы қзіргі шешімін 

таппай жатқан мәселелер жан-жақты сөз болады. 



Күзембаева, Асия Булатовна. Қазақстан және Америка 
Құрама Штаттары: екіжақты қатынастың өзекті мәселелері 
(2001-2008 жж.) [Мәтін] : монография / А. Б. Күзембаева ; 
әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 181 
б.  

Монографияда 2001-2008 жж. Аралығындағы Қазақстан мен 

Америка Құрама Штатының саяси-дипломатиялық,сауда-

экономикалық қатынастарының,гуманитарлық 

байланыстарының дамуы қарастылған. Сонымен қатар жаңа 

халықаралық жағдайдағы Қазақстан Республикасы мен АҚШ 

қарым-қатынасының негізгі аспектілері сипатталған және 

олар теориялық тұрғыдан негізделген. 



Айдарбаев,Сагынгалий Жоламанович. Международные 
договоры Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере 
борьбы с преступностью [Текст] : сб. док. / С. 
Ж. Айдарбаев ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-
ті, 2018. - 543 с. 

Предлагаемый сборник документов составлен в качестве 

учебного пособия обучающихся по специальностям. Кроме 

того,пособие также можеть быть использовано 

практическими работниками, деятельность которых связана 

со сферой борьбы с преступностью, преподавателями, 

научными сотрудниками и теми, кто интересуется 

вопросами участия РК в международном сотрудничестве в 

борьбе с преступностью 



Байзакова,КуралайИртысовна. Орталық Азияда ядролық қа
ру таратпау мәселелері [Мәтін] : оқу құралы / К. И. Байзакова, 
Ж. Д. Көшербаев ; Әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ 
ун-ті, 2018. - 269 б.  

Оқу құралында ядролық қаруды таратпай саласындағы 

саясаттың тарихына шолу жасап, халықаралық 

қатынастардағы ядролық қарауды таратпау, қарусыздандыру 

және ядролық қарудан азат аймақтар қалытастыру үдерісінің 

өзара байланыстылығы көрсетілген.   



Куракин, Роман Сергеевич. Биржевые рынки государств 
Европы [Текст] : монография / Р. С. Куракин. - М. : ИНФРА-М, 
2018. - 547, [1] с. - (Научная мысль. Серия основана в 2008 г.).  

В представленной монографии описаны основные институты 

биржевого права государств Европы, проанализированы 

основные нормативные правовые акты, составляющие биржевое 

законодательство государств Европы, рассмотрен порядок 

осуществления процедуры государственного регулирования 

порядка осуществления экономической деятельности на 

биржевом рынке в государствах Европы, описаны особенности 

саморегулирования экономической деятельности на биржевом 

рынке в государствах Европы.  



Абилова, Майгуль Нестаевна. Определение применимого 
права вопросы теории и практики [Текст] : монография / М. 
Н. Абилова ; [Каспий. обществ. ун-т]. - Алматы : Жеті 
Жарғы, 2018.  

В монографий рассматриваются коллизионные и 

материально-правовые вопросы логико-правовых основ 

определения применимого права в международном частном 

праве. Работа посвящена комплексному исследованию 

основных понятий международного частного права, таких 

как: квалификация, отсылка, установление содержания норм 

иностранного права, а так же случай ограничений в 

международном частном праве. 



Деловарова, Лейла Федоровна. Миграционные процессы 
в Центральной Азии в контексте глобализации [Текст] : 
учеб. пособие / Л. Ф. Деловарова, К. Е. Смагулов ; КазНУ 
им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 129, [1] с.  

Учебное пособие рассматривает появление и развитие 

основных миграционных трендов в контексте 

глобализации, а также их влияние на развитие современных 

социапьно-пояигических и трансформационных процессов 

в контексте безопасности и устойчивого развития. Цель 

учебного пособия - рассмотреть основные миграционные 

процессы в эпоху глобализации в контексте безопасности и 

устойчивого развития. При подготовке курса авторы 

опирались на широкий круг источников, охватываюший 

международные отчеты, документы, обращения глав 

государств, уставные документы организаций и 

исследования зарубежных и отечественных экспертов.  



Сарыбаев,МейрамСейсенбаевич.Республика Казахстан и
страны Вышеградской четверки: история становления 
отношений [Текст] : монография / М. С. Сарыбаев ; КазНУ 
им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 221 с. 

В монографии рассматривается история становления 

взаимотношения Республики Казахстан и стран 

Вышеградской четверки на современном этапе. Основная 

цель работы заключается в комплексном и системном 

изучении истории становления и развития 

взаимоотношений со странами Вышеградской четверки.  



          Токаев, Касым-Жомарт. Свет и тень [Текст] : очерки 

казахстанского политика / К.-Ж. Токаев; [М-во культуры и спорта 

РК]. - Алматы : Жибек жолы, 2018.. 

Т. 5. - 286 с. : фот. - ). - 

 

В пятый том трудов известного казахстанского политика и 

дипломата Касым-Жомарта Токаева вошли опубликованные до 

2010 года в Казахстане и за рубежом историко-публицистические 

статьи и очерки,показывающие выдающуюся роль Президента 

Казахстана- Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении и 

укреплении государства . Главное внимание автор уделил его 

активной и многосторонней деятельности направленной на 

созидание успешного,конкурентоспособного и процветающего 

Казахстана . В книге раскрывается незаурядная личность  

Н . Назарбаева как национального лидера,содержатся  

интереснейшие наблюдения и неизвестные ранее исторические 

факты .  



Бұл кітап-халықаралық құқық тақырыбына арналған аса 
құнды оқлықтардың бірі10 тараудан тұратын бірінші кітапта 
халықаралық құқық саласындағы ұғымдарға анықтама 
беріліп, түрлі құқықтың жүйелердің нормалары 
салыстырылады, өзіндік ерекшелігі мен басты принциптері 
сөз болады. Халықаралық құқықтың пайда болуы мен 
дамуындағы философиялық, әлеуметтік көзқарастар, 
халықаралық сот процестері мен трибуналдың қызметтері 
нақты мысалдар арқылы баяндалады. Халықаралық 
шарттардың түрлері, шарт талаптары мен міндеттемелері 
туралы жан-жақты мәлімет қамтылған. Адам құқығын 
халықаралық деңгейде қорғау, жеке тұлғаның қылмыстық 
жауапкершілігі, мемлекеттің аумағы және теңіз құқығы 
тақырыбында мол мағлұмат береді. 

       Шо, Малколм Н. Халықаралық құқық [Мәтін] : оқулық / М. 

Шо ; [ауд. О. Кенжебаев ; жауапты шығ. З. К. Башбаева]. - 8-

бас. - Алматы : "Ұлттық аударма бюросы" ҚҚ, 2019. 1-кітап = 

International Law. - 583 б.  



Бұл кітап-халықаралық құқық саласындағы ұғымдарға 
анықтама беріліп,түрлі құқық жүйелерінің өзіндік 
ерекшеліктері мен басты принциптері жан-жақты 
сипатталып, халықаралық құқық тақырыбына арналған 
құнды еңбек. 12 тараудан тұратын екінші 
кітаптахалықаралық құқықтағы юрисдикция, имумунитет, 
мемлекеттердің жауапкершілігі, мемелекеттердің мұрагерлігі, 
дауларды бейбіт шешу жолдары,шарттардың құқықтармен 
міндеттері жөнінде мол мәлімет қамтылған.Автор 
халықаралық сот, ҚҰҰ, Қауіпсіздік кеңесі мен басқа да 
халықаралық ұйымдардың құрылымы туралы мәлімет келтіре 
отырып,олардың қызметін нақты мысалдар арқылы 
баяндайды. 

        Шо, Малколм Н. Халықаралық құқық [Мәтін] : оқулық / М. 

Шо ; [ауд.: О. Кенжебаев, Ұ. Кенжебаева  

 жауапты шығ. З. К. Башбаева]. - 8-бас. - Алматы : "Ұлттық 

аударма бюросы" ҚҚ, 2019. 

2-кітап = International Law. - 623 б. 


